
międzypokoleniowy Festyn Seniorada. Festyr odbył 9ię w obiekcie Dziennego Domu
Pomocy Społecznej TURKUS oraznaterenie Parafii pw. Sw. Ducha w Szczecinie.

W zwiąku z wnioskiem ok. 1000 osób, które podpisaĘ się pod petycją o budowę k ytej

pływalni, Rada Osiedla Zdroje wystąpiła do organów Miasta Szczecin o podjęcie dziŃń w
celu budowy krytego basenu przy Szkole Podstawowej Nr 65 w Szczecinie. W związku ztym
Rada wystąpiła do Prezydenta Miasta Szczęcin o dokonanie stosownych zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego.

Rada Osiedla Z&oje podjęła w dniu 04 listopada 2016 roku uchwałę określającą priorytety i
kierunki Pracy Rady OsiedlaZdroje w roku 2020, obejmującą następujące zadalia:

1. Kompleksowy remont ulic: Wczasów, Winogronowej.
2. Remont nawierzchni asfaltowej ulicy MłodzieĘ Polskiej od skrzyzowania z lul.

Walecznych do kościoła oruz nawierzchni ulicy równoległej po drugiej stronie
kościoła.

3. Remont chodników:
a) ul. Młodzieży Polskiej od skrzyżowania z ul. Walecznychdo kościoła,
b) ul.Leszczynowa od Ronda Ułanów Podolskich do skrzyżowania z ul. Wczasów,
c) ul.Leszczynowa od nr 19A do stacji SEC,
d) ul. Gryfińska od skrzyżowania z ul. Andre Citroena do ul. Hangarowej,
e) ul. Piechoty
0 ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z uI. Łozowa w kierunku wiaduktu

kolej owego do Podjuchach.
4, Kompleksowy remont ulic- uaktualnienie dokumentacji projektowej dotyczącej ulic

ŻołędziowaiZakątek.
5. Doprowadzenie do zakończenia remontu Wilii Gruneberga oraz zaproponowanie

wykorzystania tego obiektu.
6. Wycinka drzew stwarzającychzagrożenie, jak. np. przy ul. Walecznych - Sanatoryjna,

czy Widok (na terenie szkoły) i nasadzenie nowych drzęw i krzewów zgodnie z
zaleceńarti Urzędu Miasta Szczecin.

7. Budowa sieci monitoringu miejskiego w okolicy Ronda Ułanów Podolskich

W dniu 11 listopada 2019 roku Rada Osiedla Zdroje zotganizowńa obchody Święta
Niepodległości. Główne uroczystości z udziałem między innymi Koła Żołńerzy 12 Pułku
Ułanów Podolskich oraz żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmęchanizowanej odbyły się
pod pomnikiem na Rondzie Ułanów Podolskich. Następnie na terenie Szkoły Podstawowej nr
65 odbył się Festyn z okazji Święta Niepodległości.

Rada Osiedla Zdroje zorganizowńa w dniu 13 grudnia 2019 roku na terenie Centrum
Edukacji Ogrodniczej spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu osiedla Zdroje. W
spotkaniu wzięło udział ok. 1 00 osób.

Rada Osiedla opiniowała wnioski mieszkńców Osiedla Zdroje w sprawie vłydzierżawienia
terenów oraz wnioski Urzędu Miasta Szczecin w sprawie ńycia nieruchomości, w tym
dzińki nr 93ll o powierzchni 3021 m2 ptzy ulicy Walecznych, na której zlokalizowany jest
zńytkowy budynek zwany ,,Zielony Dwór".
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