Protokół
z zebrania sprawozdawczego Rady Dzielnicy Niewiadom z mieszkańcami w dniu 13.04.2017.
MIEJSCE: sala kinowa ICK ( Dom Kultury) Niewiadom.
1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącego Rady Dzielnicy.
Przewodniczący Rady Dzielnicy p. B. Baszczok powitał wszystkich zebranych na spotkaniu,
przedstawił porządek zebrania oraz ustalił zasady zabierania głosów przez mieszkańców.
2. Wybór protokolanta.
Protokolantem została p. I. Zientek
3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Rady Dzielnicy.
Przewodniczący Zarządu Rady dzielnicy p. Cz. Wajner zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z
działalności merytorycznej i finansowej ( załącznik nr 1 i 2).
Po przedstawieniu sprawozdań nie odnotowano pytań.
4. Dyskusja i wolne wnioski.
W tej części zebrania mieszkańcy zadawali pytania.
Pani Połomska – zwróciła się z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie wzmożonego ruchu przecięciu
się ulic Grota Roweckiego, Batorego i Zygmunta Starego.
Odpowiedzi udzieliła pani dzielnicowa – poprosimy o zwiększenie ilości patroli policji w tym rejonie.
Pan Białous – sprawa ta również została zgłoszona w U. M. jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Pan Adam Oleś – zwrócił uwagę na zanieczyszczoną ulicę Sportową szczególnie po deszczu.
Odpowiedzi udzielił p. Białous – w tej sprawie interweniowała już kilkakrotnie Rada Dzielnicy,
zgłaszano problem Policji oraz Straży Miejskiej a także posłano pismo do prezydenta żeby
Policja oraz Straż Miejska częściej kontrolowała to miejsce, zaś prezydent odpisał, że postara się
interweniować w samej firmie. Ponadto prezydent w swoim piśmie poinformował, że prace są
przewidziane do końca 2018 roku.
Pani dzielnicowa – Policja stara się monitorować ten teren na tyle na ile może. Problem natomiast
dotyczy samej firmy.
Pan Mazurek – zwrócił uwagę na małą skuteczność roznoszenia Gazety Rybnickiej.
Pan Białous – gazeta jest zostawiana w sklepie u p. Misala w takiej ilości w jakiej jest to możliwe.
Pan Adam Oleś – jaki był cel budowy przedszkola przy SP 23 skoro w nowo powstałej grupie może być
tylko 15 dzieci. W dalszym ciągu dzieci z Niewiadomia dostają się do przedszkoli w centrum Rybnika.
Odp. p. Białous – niestety takie są przepisy, które mówią, że może tam znajdować się tylko 35 dzieci.
Podjęte zostały rozmowy z księdzem G. Wiśniewskim w celu uruchomienia jednej grupy przedszkolnej
w salkach, jeżeli będzie zgoda księdza to miasto przeprowadzi remont aby przystosować te
pomieszczenia na salę przedszkolną.
Pan Mzurek – co będzie z pomieszczeniami znajdującymi się w byłej szkole na ul. Raciborskiej.
Odp. p. Białous – budynek ten został już zagospodarowany w planach i na parterze ma powstać żłobek
na I piętrze – rehabilitacja, na II piętrze mieszkania chronione.
Pan Kopka – w żłobku będzie miejsca na 60 dzieci, częściowo dotowany będzie przez miasto.
Przedstawiciele ul. Zamenhofa (boczna) zwrócili się z prośbą o zrobienie drogi oraz oświetlenia na tym
terenie.
Pan Białous zwrócił uwagę, że ta droga należy do dzielnicy Niedobczyce, ale postara się poprosić o
kostkę na wyłożenie tej ulicy. Robocizna jednak będzie w własnym zakresie.
Pani Połomska – dlaczego stacja kolejowa (poczekalnia) jest zamknięta dla pasażerów. W dni , kiedy
pada deszcz i jest zimno pasażerowie oczekujący na pociąg mokną i są przemarznięci.
Odp. p. Białous – Rada Dzielnicy napisała pismo do PKP w tej sprawie i czekamy na odpowiedź.
Pan Mika – zapytał o ul. Niewiadomską.

Odp. p. Białous – droga ta jest ujęta w budżecie i przeznaczona w najbliższym czasie do remontu, ma
powstać chodnik obok ulicy.
W końcowej części głos zabrała pani dzielnicowa informując o wyłudzeniach na rehabilitanta, które
mają miejsce na terenie Rybnika. Prosiła zebranych o nie otwieranie drzwi osobą nieznajomym i
informowaniu o takim zdarzeniu policję dzwoniąc na numer alarmowy.
5. Przyjęcie uchwał i wniosków.
Zaproponowano napisanie wniosków:
- o zamontowanie progów przy ul. G. Roweckiego i Batorego
- utwardzenie drogi bocznej Zamenhofa.
6. Zakończenie zebrania.
Pan Brunon Baszczok podziękował wszystkim za przybycie oraz zakończył zebranie.

