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Przewodniczący Rady Osiedla "Grunwaldzkiego"
Wacław Lisowski
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PLAN PRACY
OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO

NA 2010 ROK
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W 20
oku Rada OSIedla GrunwaldzkIego będzie obradowac na zebramach w każdy trzeCI czwartek mIeSIąca.
Posiedzenia zarządu osiedla będą zwoływane w miarę potrzeb. W bieżącym roku rada planuje zrealizować
następujące zadania:
l)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)
·17)
18)
19)

Spotkania z mieszkańcami poprzez cotygodniowe dyżury w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00 w
siedzibie rady osiedla przy ul.Grunwaldzkiej 9 (termin realizacji styczeń-grudzień).
Zorganizowanie dorocznych spotkań z mieszkańcami osiedla - w trakcie imprez integracyjnych maj,
grudzień)
Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa i·utrzymania czystoci na terenie
osiedla ( termin realizacji styczeń-grudzień)
Współpraca z organizacjami mieszkańców i instytucjami funkcjonującymi na terenie osiedla (termin
realizacji: cały rok)
- Swietlica Osiedlowa Iskierka
-Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło nr.2l"Grunwaldzka"
-Związek Kombatantów i b.Więźniów Politycznych, Koło "Zachód"
-Liga Obrony Kraju, Koło "Grunwald"
-Filia nr l Miejskiej Biblioteki Publicznej
-Gimnazja nr.6 i nr.5
-Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa"Borussia"
-Zarząd Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Byłych Oficerów Rezerwy W.P.
Organizacja spotkań integracyjnych dla emerytów i rencistów z okazji Dnia Kobiet i Świąt bożego
Narodzenia9 termin realizacji marzec-grudzień)
Młodzieżowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- współorganizacja imprezy wspólnie z
LOK, WORD i Gimnazjum5 i 6(termin realizacji marzec-maj)
Współpraca z Filią nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej( termin realizacji marzec-czerwiec)
Z wizytą u Działkowców - impreza integracyjna dla mieszkańców --organizacja zawodów
sportowych,konkursów, grilla( termin realizacji maj)
Dzień Dziecka na Osiedlu Grunwaldzkim- organizowany wspólnie ze szkołą osiedlowy festyn(termin
realizacji czerwiec)
Organizacja Turnieju Szachowego dla Dzieci w różnych kategoriach wiekowych(termin realizacji
marzec-czerwiec)
Współorganizacja imprez okolicznościowych dla żołnierzy i kombatantów mieszkających na osiedlu
przy współpracy z organizacjami wojskowymi
-Dzień Zwycięstwa
-Dzień Weterana-wieczór wspomnień
-Spotkanie Trzech Pokoleń Żołnierzy
(termin realizacji maj-grudzień)
Dzień Głośnego Czytania - wspólpraca z MBP przy organizacji imprezy zachęcającej do głośnego
czytania książęk przez dzieci i dorosłych(termin realizacji wrzesień)
Sprzątanie Świata (termin realizacji wrzesień)
Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci - organizacja spotkania z dziećmi ze Świetlicy Iskierka, organizacja
spotkania z mieszkańcami Ośrodka Wsparcia dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży( termin realizacji
grudzień)
Spotkanie integracyjne - cykl wędrówek zakończonych spotkaniem na działkach.
Organizacja Sekcji Brydżowej i Sekcji Szachowej- Turniej Brydżowy( termin realizacji cały rok)
Spotkanie Opłatkowe( termin realizacji grudzień
Światowy Dzień Zdrowia -z udziałem Koła Emerytów i M.B.P.( termin realizacji luty- kwiecień)
Warsztaty język angielski(termin realizacji cały rok.

20) Międzynarodowy

Dzień Turystyki (termin realizacji grudzień)
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