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Nasze koło żyje problemami Halemby o których dyskutujemy na spotkaniach członków i
sympatyków. Po przez naszych radnych informujemy władze naszego miasta o tych
problemach.Na spotkania Krainy Rudzkiej mamy kontakt z prezydentem naszego miasta gdzie
się o tym dyskutuje.

Problem budowy Parku Wodnego był bardzo często poruszany i cieszymy się iż obecnie jest
realizowany mimo wielu kontrowersji i problemów.

Nasze paroletnie starania rozwiązanie problemu M KG okazało się skuteczne ale nas nie
satysfakcjonuje ,bo miasto realizuje swoją wizje czyli przeniesienie biblioteki z osiedla Halemba
II i realizacja działalności Domu Kultury w ramach biblioteki może być wątpliwa.W wizji Pana
dyrektora Krystiana Gałuszki jest wola współpracy z organizacjami i mieszańcami Halemby ale
aktywność i determinacja społeczności lokalnej będzie decydowała o życiu kulturalnym
Halembian.Nasza młodzież dzisiaj niema miejsc do aktywnego wypoczynku i rozrywki.Brakuje
placów zabaw dla dzieci i młodzieży.Pani Jolanta Dobiecka mówiło o polanie obok osiedla
"Awaryjnego" która kiedyś świetnie spełniała rolę sportowo-rekreacyjną dla młodzieży i
dorosłych a dziś jest zdewastowana.

Likwidacja Elektrownia Halemba budzi nasz niepokój co do szybkiego i skutecznego
rozwiązanie problemu ogrzewania Halemby. Oby nie było problemów!!

Budujący się na przeciwko stacji benzynowej BP Market Aldk wywołał niezadowolenie
mieszkańców Halemby II,ponieważ 17 tyś osiedle niema sklepu wielkopowierzchniowego.Pan
Alfred Gilner informował Prezydenta miasta o pięciu terenach miejski na osiedlu które można
wykorzystać pod budowę Marketów.Na osiedlu są problemy z komunikacją na skutek różnego
statusu dróg osiedlowych, które można rozwiązać tylko przy współpracy z Urzędem Miasta.

Dużo skarg jest na brak bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie cmentarza
komunalnego.Jest to miejsce częstych kolizji pieszych z samochodami.Liczymy iż problem
zostanie szybko rozwiązany.
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