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Aktualności

Sprawdź gdzie jesteśmy

W tym roku,  w ramach środków prze-
znaczonych na „Współfinansowanie 
inwestycji Rad Osiedla”  przewidziano 
realizację 114 inwestycji. 

Powstają one głównie z myślą o mieszkań-
cach Szczecina, aby zwiększyć estetykę 
i atrakcyjność miejsca, w którym na co dzień 
funkcjonujemy, zobaczyć uśmiech dziecka 
na widok nowej huśtawki czy zadowolonego 
mieszkańca spacerującego nowymi alejka-
mi parkowymi.

W 2017 roku wykonano  około 60 inwestycji 
tzw.  jednorocznych, a były  to między innymi 
oświetlenia, zagospodarowanie skwerów, 
nowe chodniki, place zabaw czy siłownie 
pod chmurką. 

Pozostałe to inwestycje wieloletnie co ozna-
cza, że ich wykonanie zostało podzielone na 
kilka etapów. Niektóre miały swój początek 
w roku 2016, a nawet jeszcze wcześniej. 

To inwestycje takie jak remont ul. Staromiej-
skiej, jak również zagospodarowanie skweru 
Doliwo – Dobrowolskiego, modernizacja 

Parku Nadratowskiego czy remont podwór-
ka pomiędzy ulicami  Niedziałkowskiego 
i Monte Cassino.  

2017  rok
w kilku liczbach  

Place zabaw i  siłownie  
pod chmurką  – 14

 Inwestycje drogowe (chodniki, ulice, 
oświetlenie drogowe) – 4

Skwery, zieleńce  – 6

Parki  – 3

Przedogródki, podwórka  – 7

inne  
m.in. piłko chwyty, ławki i kosze, 

naprawa ogrodzenia, maszty flagowe, 
dodatkowe nasadzenia, itp.

– 24

Rady Osiedla – 2017  
w pigułce

Czy wiesz, że na terenie Miasta działa 37 
rad osiedli. 
Czy wiesz, że działania Rad Osiedli obej-
mują wspieranie i inspirowanie działań 
o znaczeniu lokalnym, uczestniczenie  
w organizowaniu kulturalnego i społecz-
nego życia mieszkańców oraz współdecy-
dowanie o zamierzeniach inwestycyjnych 
Miasta na terenie Osiedla. 

Chcesz wiedzieć więcej?
Przyjdź koniecznie, zintegruj się z nami 
i poznaj swoją Radę.

TU JESTEŚMY:

CENTRUM
al. Papieża Jana Pawła II 42; 70-415
Dyżur: (pon. 17.00 – 18.30)

DRZETOWO – GRABOWO 
Sławomira 9; 71-606 Szczecin
Dyżur:  (wt. i czw. 17.00 – 19.00)

ŁĘKNO
Bogumiły 12/9; 70-395 
Dyżur:  (wt. 17.00 – 18.00)

MIĘDZYODRZE WYSPA PUCKA
Dyżury – pomieszczenia na pl. sportowym  
ul. Marynarska,  ul. Gdańska 11c/4;
70-660 Szczecin
Dyżur:  (I wt. m-ca 17.00 – 18.00)

NIEBUSZEWO BOLINKO 
Niemcewicza 39/2; 
71-553 Szczecin
Dyżur:  (pon. 17.00 – 19.00)

NOWE MIASTO
ul. Kaszubska 45 – 46; 70-227 Szczecin
Dyżur:  (śr. 16.30– 17.30)

STARE MIASTO 
Mariacka 4; 70-546 Szczecin
(wt. 17.00 – 18.00)

ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC 
Al. Papieża Jana Pawła II 42; 
70-415 Szczecin
Dyżur: (wt. 17.00-19.00)

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD
Łokietka 22, Dyżur: (pon. 17.00 – 18.00)

TURZYN
Pocztowa 17; 70-361 Szczecin
Dyżur: (wt. 18.00 – 20.00)

BUKOWO
salka w SP nr 14
ul. Strzałowska 27a; 71-730 Szczecin
Dyżur: (śr. 17.30-18.30)

GOLĘCINO – GOCŁAW
Światowida 93/U2; 71-730 
Dyżur:  (wt. 18.00 – 19.00)

NIEBUSZEWO
Komuny Paryskiej 2/3; 
71-674  Szczecin
Dyżur:  (pon. 17.00 – 18.00)

SKOLWIN
Stołczyńska 171; 
71-783  Szczecin
Dyżur:  (wt. 17.00 – 18.00)

STOŁCZYN
ul. Kościelna 28; 71-834 Szczecin
Dyżur:(czw. 17.00 – 19.00)

WARSZEWO
Szczecińska 12; 
71-786 Szczecin
Dyżur:  (czw. 18.00 – 19.00)

ŻELECHOWA
Ostrowska 3/1; 71-757 Szczecin
Dyżur:  (wt. 17.30 – 18.30)

ARKOŃSKIE NIEMIERZYN
Judyma 1; 71-466  Szczecin
Dyżur: (pon. 17.00-19.00)

GŁĘBOKIE PILCHOWO
Pogodna 49; 71-376 Szczecin
Dyżur: (I i III czwartek 18.30-19.00)

GUMIEŃCE
Ku Słońcu 76; 71-047 Szczecin 
Dyżur: (wt. 17.00-17.45)

KRZEKOWO BEZRZECZE 
Klonowica 1A/U6, 71-241 Szczecin
(I  i III pon. m-ca od 18.00, -19.30 )

OSÓW
ul. Miodowa 36a (salka przy parafii)
71-497 Szczecin
Dyżur: (I i III wt. 17.30-18.30)

POGODNO
Krasickiego 6; 71-333  Szczecin
Dyżur: (wt. 17.00-19.00)

POMORZANY
Włościańska 1; 70-021 Szczecin
Dyżur: (czw. 17.00-19.00)

ŚWIERCZEWO
Jodłowa 11 PP 13;71-126 Szczecin
Dyżur: (wt. 17.00-18.00)

ZAWADZKIEGO KLONOWICA
Klonowica 14; 71-246 Szczecin
Dyżur: (wt. 16.00-18.00)

BUKOWE -KLĘSKOWO
Seledynowa 50 (SP 74); 70-781  Szczecin

Dyżur: (śr. 19.00 - 20.00)
DĄBIE
Gryfińska 151;  Dyżur: (wt. 16.30-18.00) 
 
KIJEWO
ul. Orla 12 (salka przy parafii);  
70-792 Szczecin
Dyżur: (wt. 18.00-19.00)

MAJOWE
Nałkowskiej 33 (Gim. Nr 7) 
70-785 Szczecin
Dyżur:  (śr. 18.00-19.00)

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE
Pyrzycka  28; 70-892 Szczecin
(czw. 18.00-19.00)

PODJUCHY
Metalowa  31; 70-727 Szczecin
Dyżur: (pon. 17.30-18.30)

SŁONECZNE
Rydla 49 (CKS); 70-783 Szczecin
Dyżur: (czw.  18.00-19.00)

WIELGOWO – SŁAWOCIESZE  
– ZDUNOWO 
Bałtycka 35a/1; 70-880 Szczecin
Dyżur: (pon,. 17.00-18.00)

ZAŁOM – KASZTANOWE 
Os. Kasztanowe 54; 
70-880 Szczecin Dyżur:  (wt. 17.00-18.00)

ZDROJE 
Torfowa 1; 70-772 Szczecin
Dyżur: (pon. 18.00-20.00)

ŻYDOWCE KLUCZ
Rymarska 46/1a; 
70-702 Szczecin
Dyżur: (I i III wt. m-ca 19.00-20.00)
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Parki

Parki coraz piękniejsze
Zieleń jest niewątpliwie znakiem roz-
poznawczym naszego miasta. Dlatego 
trzeba o nią dbać, a przyczyniają się do 
tego również  Rady Osiedla. 
W tym roku jednym z najpiękniejszych par-
ków w mieście stał się Park Majowe na 
Prawobrzeżu, u zbiegu ulic Iwaszkiewicza 
oraz Andrzejewskiego.
Na dwóch hektarach zasadzono mnó-
stwo zieleni, są stoły do szachów i tenisa 
stołowego. Jest siłownia „pod chmurką”, 
nowoczesny plac zabaw  zestawami urzą-
dzeń. Wszystko w otoczeniu pięknej zieleni, 
a dokładniej 150 drzew, blisko 2000 krze-
wów ozdobnych, pnączy, traw ozdobnych 
i krokusów. 
Ustawiono  tu ławki i kosze na śmieci. W cen-
tralnym punkcie parku znalazła się drewnia-
na wiata, a od niej w inne rejony prowadzi 
rzeka żwirowa.

Mieszkańcy Pogodna mogą już w pełni 
korzystać z przebudowanego  Skweru 
Zdrowia przy ulicy Siemiradzkiego. 
Cały teren został oświetlony, ułożono  
nowe alejki o nawierzchni mineralnej. 

Wykorzystano  do tego również płyty ka-
mienne. Zdemontowano starą i zniszczoną 
mała architekturę, a  w zamian pojawiły się 
nowe ławki i kosze na śmieci. 

W różnych punktach skweru można także 
korzystać z urządzeń siłowni pod chmurką.  
Dla miłośników gry w szachy postawiono  
betonowe stoły z szachownicami oraz sie-
dziska.
Uporządkowana jest także zieleń. Pojawiły 
się nowe nasadzenia drzew i krzewów, na 
całym terenie założono trawniki.

Całkowitej przemianie uległ Park im. Nad-
ratowskiego,. W ramach kilkuetapowej 
przebudowy  tego terenu powstały nowe 
alejki, przeprowadzono pielęgnację zieleni 
oraz przygotowano nowe wejście do parku 
od strony pobliskich budynków TBS. 

Park został oświetlony, a niemal w jego 
centralnym punkcie wybudowano szeroka 
ławkę okalająca scenę, gdzie  Rada Osiedla 
organizuje wydarzenia dla mieszkańców. 
Na terenie parku postawiono też nowe  ław-
ki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. 

Oprócz tego w parku można już korzystać 
ze stołów do gry w szachy, tenisa stołowe-
go, jest również siłownia pod chmurką. 

Z inicjatywy Rady Osiedla Bukowe- 
Klęskowo powstał nowy zieleniec  
w rejonie ul. Romantycznej - Nad Ru-
dzianką – Swojska – Chłopska.

Powstała alejka spacerowa, mieszkańcy 
osiedla Bukowe mają też do dyspozycji 
nowe ławki i kosze na śmieci. 

Dla najmłodszych – przygotowano zostaną 
tablice edukacyjno-przyrodnicze.

Nareszcie – mówią mieszkańcy – Często 
spacerujemy z dziećmi i mężem. Bardzo 
dużo osób tu jest, biega. Fajna rzecz 
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Parków ciąg dalszy
Zmodernizowano również  Skwer Doliwo-
-Dobrowolskiego przy ulicy Bema. Oprócz 
prac pielęgnacyjnych zieleni, nowych na-
sadzeń ustawiono  nowe elementy małej 
architektury , nowe ławki, kosze czy stojaki 
rowerowe.  Doliwo – Dobrowolskiego za-
kończono!

W wyniku tej inwestycji dzieci zyskały nowy 
i bardzo atrakcyjny plac zabaw, z urządze-
niami jakich niewiele w naszym mieście, 
a dorośli szereg urządzeń do ćwiczeń. 

Na terenie skweru powstały alejki umożli-
wiające swobodną komunikacje.

 Inwestycja była współfinansowana przez 
Radę Osiedla Turzyn. 

Modernizacja parku zdecydowanie przy-
czyniła się do wzrostu atrakcyjności tej 
części miasta.  

Całkowitej przemianie uległy tereny zielone 
między ulicami M. Reja, Heleny oraz Na-
ruszewicza  na Niebuszewie–Bolinku 
W pierwszej kolejności przeprowadzono 
roboty rozbiórkowe istniejących zniszczo-
nych i niebezpiecznych nawierzchni oraz 
elementów małej architektury. Ułożone 
zostały alejki z kruszywa mineralnego oraz 
płyt granitowych, powstały także nowe 
schody. 

Wyremontowane zostały murki schronów 
znajdujących się na terenie skweru oraz 
wejścia do schronów. Jest tu 15 nowych 
ławek, są również nowe kosze na śmieci. 

Mieszkańcy mogą korzystać z urządzeń 
siłowni pod chmurką, najmłodsi natomiast 
z placu zabaw. Na całym terenie uporząd-
kowana została zieleń.

Nowe oblicze zyskał także Park Liga. 
Zaniedbany teren  uporządkowywano, 
ukształtowano, powstały nowe alejki z ław-
kami i koszami na śmieci. 

Cały teren odchwaszczono, pojawiły się 
dodatkowe nasadzenia m.in. 
l	sosna pospolita
l	czeremcha pospolita
l	śliwa wiśniowa 

oraz krzewy ok. 1500 sztuk m.in:
l	berberysy
l	róże pomarszczone
l	tawuły japońskie. 

Dzieci korzystają z nowego placu zabaw, 
starsi z siłowni pod chmurką.

Mieszkańcy Wielgowa w pełni mogą już 
korzystać z zagospodarowanego terenu 
leśnego przy ulicy Bałtyckiej i Wiślanej. 

Przy ulicy Bałtyckiej dostępna jest ścieżka 
edukacyjna, wzdłuż niej ustawiono modele 
grzybów wraz z opisami poszczególnych 
gatunków. 
Nauczyciele organizują tu dla swoich pod-
opiecznych zajęcia z przyrody. Ułożone 
zostały także alejki żwirowe. Miejsca pod 
istniejącą siłownią pod chmurką zostały 
utwardzone, podobnie jak pod stołami 
do szachów. 
Zamontowano ławki parkowe oraz leśne, 
a przy nich pojawiły się kosze na śmieci.

Parki
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Dla najmłodszych 

Charakterystycznym elementem 
niemal w każdej dzielnicy miasta stały 
się siłownie pod chmurką,
które wyrastają w naszym mieście 
jak grzyby po deszczu.  

Przyrządy do wyciskania na siedząco, 
wahadła, biegacze, orbitreki, masażery, 
stepery  itp.  zachęcają do ćwiczeń.

Siłownie pod chmurką  znajdziemy  m.in.  
w Parku Kasprowicza, przy Jezior-
ku Słonecznym czy przy ul. Zakole, 
a wszystkie powstają także dzięki inicja-
tywie Rad Osiedla.  

Sport  i  rekreacja 

Place zabaw

Projektując modernizację  
czy przebudowę parków i skwerów za-
wsze pamięta się o atrakcjach dla dzieci. 
W 2017 roku wiele nowych placów  
zabaw powstało także na terenie lub 
w okolicy placówek oświatowych. 

Oto kilka przykładów. 

Bezpieczniej i atrakcyjniej dla dzieci jest na 
placu zabaw przy Jeziorku Słonecznym. 
Dzięki Radzie Osiedla zamontowano tu 
nowe ogrodzenie oraz karuzelę.  
 
W Parku Majowym największym po-
wodzeniem wśród dzieci cieszą się gór-
ki. Ostatnio powstał tu nowy pierwszy 
w Szczecinie integracyjny plac zabaw. 
Na bezpiecznej nawierzchni zmontowano 
wiele atrakcyjnych urządzeń do zabawy 
dla najmłodszych.

Nowe oblicze zyskały dwa place zabaw 
również w prawobrzeżnej części Szcze-
cina, przy ul. Abrahama i ul. Klonowej,  
które wzbogaciły się o dodatkowe atrakcje 
w postaci centralnych wielozadaniowych 
urządzeń zabawowych. 

Nowe huśtawki i karuzele znajdziemy także 
przy wielu placówkach oświatowych, m.in. 
Centrum Kształcenia Sportowego, w Par-
ku Kownasa czy przy ul. Rayskiego.
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Inne, nie mniej ważne
Staraniem Rad Osiedla re-
alizowane są nie tylko duże 
inwestycje, ale także te może 
nie tak spektakularne, ale też 
potrzebne mieszkańcom.   

Rada Osiedla Centrum ko-
lejny rok wspiera  finansowo 
program Zielone Przedogród-
ki w al. Papieża Jana Pawła, 
partycypując w kosztach jego 
realizacji. 

Program funkcjonuje od 2015 
roku i kierowany jest do wspól-
not mieszkaniowych, które mają 
zawarte porozumienie z Gminą 
lub Spółką komunalną na użyt-
kowanie tego terenu

Przemianie ulega także otoczenie kamie-
nic. 
Odnowione i estetyczne podwórko przy ul. 
Bł. Królowej Jadwigi 3 to dobry przykład 
działań Rady Osiedla Śródmieście Zachód, 
która dzięki środkom partycypacyjnym 
z budżetu miasta, przyczynia się do zmiany 
oblicza szarych śródmiejskich podwórek. 
Na tym podwórku, po sporządzeniu do-
kumentacji projektowej, zerwane zostało 
istniejące podłoże betonowe, a w zamian 
ułożona kostka z polbruku, zlikwidowano 
stare klomby i wykonano nowe nasadzenia. 

Ustawiono także nową wiatę śmietnikową 
Bardzo duże znaczenie przy realizacji tej 
inwestycji odegrała współpraca sąsiedzka. 

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Król. Jadwigi 
3 według własnego pomysłu dokonali 

nasadzeń kwiatów i roślin ozdobnych, 
mając również na uwadze dużą troskę 
o ich dalszą pielęgnację. Ładne i czyste 
podwórko może stanowić idealną okazję 
do spędzania wspólnego czasu, aktywnej 
zabawy czy też zwykłej rozmowy.

Przy ścisłej współpracy Rady Osiedla Stare 
Miasto, Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska UM oraz Zarządu 
Budynków i Lokali Komunalnych wyre-
montowano także podwórka pomiędzy 
ul. Farną 3-9, ul. Koński Kierat 5,6.

Powstał tu m.in. plac zabaw dla dzieci, 
miejsca rekreacji dla seniorów, urządzenia 
sportowe, w tym siłownia „pod chmurką” 
,zamontowano elementy małej architek-
tury, wykonano nasadzenia drzew i krze-
wów ozdobnych.

Podobne prace wykonano na terenie po-
dwórka pomiędzy ul. Mściwoja 1, ul. 
Wyszyńskiego 23,25,27 a ul. Sołtysią.

Staraniem Rady Osiedla Śródmiescie Pół-
noc nowe oblicze zyska także podwórko 
w kwartale ulic Felczaka – Niedziałkow-
skiego – Monte Cassino – Papieża Jana 
Pawła II. Nowe alejki, place z obiektami 
małej architektury z przeznaczeniem na 
cele rekreacyjne. 

Miejsce do gier i zabaw zyskają również 
młodzi mieszkańcy tej okolicy, powstanie 
plac zabaw dla dzieci w grupie wiekowej 
od 7 do 14 lat. 

Zaprojektowana została tzw. „psia ścież-
ka” stanowiąca swojego rodzaju wybieg 
dla psów.

Nowe przedogródki  i ogródki

Z inicjatywy Rady Osiedla 
Arkońskie- Niemierzyn i częściowo 
z funduszy Rady wyremontowano 
schody przy ulicy 
Wojciechowskiego. 

Dzięki remontowi zdecydowanie poprawił się 
nie tylko komfort i bezpieczeństwo pieszych, 
ale także walor estetyczny. 

Schody ułożone zostały z bloków kamien-
nych, wyremontowane zostały ciągi piesze, 
zamontowano także nowe poręcze.
Wygodniej jest spacerującym z wózkami 
ponieważ schody zostały wyposażone 
w specjalne pochylnie. 
Krzewy wygrodzono murkami z bloków 
kamiennych, a tereny nieutwardzone ob-
łożono korą. 
Wykonano tu również nowe nasadzenia.

Przy okazji tej inwestycji  wyremontowane 
zostały chodniki w rejonie ul Rajskiej i Woj-
ciechowskiego,  zamontowano także  nowe 
oświetlenie. 

więcej na:
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Z  życia Rad Osiedli
O swojej dzielnicy, mieszkańcach i oczy-
wiście działalności Rady Osiedla mówią 
ich przedstawiciele. 

Nasze Zdroje pięknieją
Pierwszą jaskółką jeszcze w ubiegłej ka-
dencji rad było utwardzenie nawierzchni 
parkingu osiedlowego przy poczcie  . Póź-
niej następowało zagospodarowanie zie-
leńca przed pocztą i modernizacja wyspy 
centralnej ronda Ułanów Podolskich. 

Pierwszym poważnym zadaniem do któ-
rego przygotowania trwały trzy lata była 
budowa skweru przy dworcu. Z tego 
zadania ciągle jeszcze pozostaje do re-
alizacji  zagospodarowanie części terenu 
obok dworca na parking osiedlowy. 

Zadaniem zdecydowanie największym, 
którego realizacja trwa już ponad trzy 
lata jest utwardzenie alejek cmentarza 
przy ul Poległych. Początkowo utwar-
dzono aleję główną od bramy do krzy-
ża oraz wyremontowano ogrodzenie 
cmentarza od strony ul Poległych. Ko-
lejno corocznie remontowano następne 
odcinki dróżek cmentarza. 

Do realizacji pozostała najtrudniejsza, 
najkosztowniejsza część alei o znacz-
nych nachyleniach wymagająca mon-
tażu odwodnienia deszczowego.

Z realizacji w ostatnim roku obok cmen-
tarza należy wymienić bardzo oczeki-
waną przez mieszkańców budowę 
siłowni pod chmurką. Pierwsza po-
wstała i służy mieszkańcom na terenie 
szkoły przy ul Młodzieży Polskiej. 

Kolejna, tym razem specjalistyczna 
przeznaczona dla dzieci z ogranicze-
niami sprawności powstaje właśnie 
na terenie szkoły przy ul Letniskowej. 
Z innych dokonań upływającego roku 
możemy się pochwalić  zagospodaro-
waniem zaniedbanego zieleńca przed 
sklepem Społem przy ul Batalionów 
Chłopskich , oraz budową kolejnego 
odcinka piłkochwytu na boisku przy 
ul Zakątek.

Rady Osiedla o sobie

Dzięki znalezieniu partnerów  w Kole Żoł-
nierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz 
w parafii p.w. Św. Ducha udało się nam 
na  trwałe wprowadzić do kalendarza 
imprez miejskich obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości na rondzie 
Ułanów Podolskich. 
Ta integrująca społeczność Prawobrze-
ża impreza była w tym roku piękniejsza, 

bo udało się zabudować stały maszt 
flagowy przy pomniku ułanów .

Poza kwotą wydzieloną corocznie w bu-
dżecie miasta  na drobne inwestycje 
Rad Osiedli, o której wydatkowaniu 
decyduje rada, dzięki aktywności rady 
wspartej przez radnych miejskich osie-
dle wzbogaciło się o nowy chodnik 

przy ul Gryfińskiej  na odcinku od Stru-
ga  do Hangarowej . 
Cieszy też znajdująca się w stanie 
zamkniętym budowa pięknej  hali 
sportowej na terenie szkoły przy ul. 
Młodzieży Polskiej. Miejmy nadzieję , 
ze już w przyszłym roku szkolnym będą 
się w niej odbywać zajęcia dydaktyczne 
i sportowo-rekreacyjne.

Siłownia pod chmurką w Zdrojach

Zagospodarowanie terenu przy poczcie

Odnowiony cmentarz w Zdrojach
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W trakcie kończącego się już roku na osie-
dlu Drzetowo-Grabowo udało się nam 
zorganizować wiele ciekawych imprez 
oraz pogadanek dla mieszkańców.

Nasi przedstawiciele brali udział 
m.in.w spotkaniach i debatach do-
tyczących bezpieczeństwa na szcze-
cińskich drogach. 

Czynnie uczestniczyli w zorganizo-
wanym z myślą o Radach Osiedli 
festynie na alei Kwiatowej. Dziesiątki 
osób mogły zadać pytanie dotyczące 
osiedla, wskazać problem i pewne roz-
wiązania, na których by im zależało. 

Każdy najmłodszy, który zawitał do 
naszego namiotu otrzymywał koloro-
wą watę cukrową, odblaski oraz inne 
gadżety. Natomiast najstarsi mogli 
się dowiedzieć o tym na jakiej zasa-
dzie funkcjonuje tzw. „koperta życia” 
oraz karta ICEE, które również można 
było otrzymać.

Z ważniejszych inwestycji realizowa-
nych na naszym osiedlu udało się 
doprowadzić do przebudowy ul. Ka-
pitańskiej. Zakończyliśmy również IV 
etap przebudowy naszego parku, a w 
nowym roku weszliśmy płynnie w jego 
V etap modernizacji, dzięki czemu 
obok stworzonych już nowych alejek, 
siłowni pod chmurką oraz stołów do 
gry w szachy czy ping-ponag zbudo-
wany zostanie plac zabaw z myślą 
o najmłodszych.

Udało się nam również zorganizować 
I półprofesjonalny turniej  koszykówki 
Podczas zawodów kibice, oprócz za-
ciętej rywalizacji na parkiecie, mogli 
podziwiać pokazy freestyle z użyciem 
piłki koszykowej oraz piłki nożnej 
w wykonaniu  najlepszych freestyle-
rów w Szczecinie.

We współpracy z parafią św. Stani-
sława Kostki oraz Komendą Miejską 
Policji w Szczecinie współorganizo-
waliśmy spotkanie przeznaczone dla 
osób starszych na temat mapy zagro-

Rady Osiedla o sobie

żeń oraz sposobów na uchronienie 
się przed oszustami, którzy stosują 
tzw. „metodę na wnuczka”.

Za nami już  V edycja „Balu wszystkich 
świętych” w Szkole Podstawowej nr 11,  
Święto Niepodległości, podczas którego  
kolejny już raz wspólnie z mieszkańcami 
osiedla śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, 
a w  grudniu spotkamy się w Sali Jana 
Pawła II w naszej parafii, aby połamać się 
opłatkiem i zjeść symboliczną wieczerze 
wraz z naszymi seniorami i osobami sa-
motnymi. 

Ale to nie wszystko. 

Osiedle Kijewo jest w trakcie realiza-
cji kilku ważnych inwestycji, które są 

już rozpoczęte na naszym osiedlu co 
najmniej formalnie. 

Do nich należy nowy plac zabaw przy ul. 
Tarpanowej , parking przy ul. Świstaczej 
oraz zagospodarowanie terenu przy ul. 
Zajęczej. 

Te trzy ważne inwestycje są realizowane 
w całości z budżetu, który jest przeznaczo-
ny na inwestycje Rady Osiedla. 

Obecnie mamy już wykonane projekty in-
westycji a w 2018 planowane jest fizyczne 
rozpoczęcie budowy placu zabaw przy ul
Tarpanowej oraz parkingu przy ul. Świ-
staczej.  

Jesteśmy przekonani, że te zadania zna-
cząco wpłyną na poprawę oraz jakość 

funkcjonowania życia mieszkańców na 
naszym osiedlu. 

Trwa remont ul. Koziej, który do końca roku 
ma zostać ukończony, rusza budowa ul. 
Orlej, Pawiej oraz Skowronka. 

Czekamy na ostateczny odbiór nowego 
boiska sportowego, które będzie nowym 
symbolem Naszego Kijewa. 

W tym roku, tradycyjnie organizowaliśmy 
także wiele spotkań dla całych rodzin, 
m.in. podczas wiosennych i jesiennych 
festynów.  

Kijewo również zakwitnie.
 Co to znaczy? Dzięki wygranej w SBO 
(edycja 2017) zasadzono w naszej dziel-
nicy  2500 róż !

Bal Wszystkich Świętych w SP nr 11 

Z życia Rad Osiedli ... Rad  Osiedli  ... 

Turniej koszykówki Drzetowo-Grabowo Festyn w Kijewie
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Rady Osiedla o sobie

Rad  Osiedli  ... Rad  Osiedli  ... 
Filmowy Szczecin  
pod Chmurką

Wspólną inicjatywą Rad Osiedli przy 
wsparciu Komisji Inicjatyw Społecznych 
Rady Miasta były plenerowe seanse fil-
mowe w różnych miejscach Szczecina. 

Piękna pogoda, przyjaciele, sąsiedzi, zna-
jomi – w takiej atmosferze odbywały się 
seanse filmowe w dzielnicach: 
– Arkońskie-Niemierzyn
– Gumieńce
– Majowe
– Niebuszewo

To była druga edycja wydarzenia, podczas 
której w  każda sobotę wakacji  odbyło się 
dziewięć pokazów filmowych.

Z myślą o Seniorach

Rada Osiedla Skolwin wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców 
Osiedla, zwłaszcza osobom w star-
szym wieku, podjęła się w 2017 r. upo-
rządkowaniu terenu przy budynku ul. 
Stołczyńskiej 134. 

Znajduje się tu mieszkanie chronione dla 
osób w podeszłym wieku.  Przebywają 
w nim ludzie starsi wymagający całodobo-
wej opieki. 

Wykonano tu  rampę podjazdową, 
utwardzono plac postojowy, nowe 
nawierzchnie chodników, założono 
trawnik, posadzono drzewa i krzewy, 
zamontowano ławki.  

RO Stare Miasto

Dbamy o naszą dzielnicę  – mówią miesz-
kańcy.

Ostatnio Rada Osiedla zakupiła   50 sadzo-
nek róż okrywowych, które posadzono na 
skarpie od ul. Dworcowej . Róże zakwitną 
latem i do późnej jesieni będą ozdobą w tej 
okolicy. 

Dbają nie tylko o estetykę dzielnicy, jej roz-
wój, ale także o atrakcje dla mieszkańców 
i to nie tylko w Szczecinie. 

Ostatnio zorganizowano wycieczkę do Po-
znania z okazji obchodów Świętego Marcina 
w tym mieście.   Uczestnicy wycieczki byli za-
chwyceni zwłaszcza barwnym korowodem .

CAL Podjuchy

Dbałość o dzielnicę, integracja mieszkań-
ców- festyny, jak słynne Podjuszańskie 
Harce, zabawy osiedlowe czy sportowe 
to w Podjuchach niemal codzienność.

Obecnie  pośród wielu różnych zamierzeń 
inwestycyjnych w Podjuchach, które toczą 
się równolegle, jedno ma wymiar szczególny. 
Przypomnijmy w 2014 roku aż 2608 miesz-
kańców Podjuch w petycji do prezydenta 
miasta wypowiedziało mocne oczekiwanie 
powołania do życia w Podjuchach placówki 
kulturalnej. 

Sporo czasu zajęło przygotowanie gruntów, 
opracowanie warunków prawnych dla reali-
zacji zadania przez inwestora zastępczego – 
TBS Prawobrzeże, przygotowanie i realizacja 
konkursu architektoniczno-urbanistycznego. 

W świetle przyjętego i realizowanego har-
monogramu  od kwietnia 2018 powinna się 
rozpocząć budowa  „Centrum Aktywności 
Lokalnej”  Podjuchy , gdzie będzie sala na ok. 
250 osób, w której będzie można zorganizo-
wać: koncert, teatr, recital, kabaret, spotkanie 
z mieszkańcami. 

Projektowana kawiarnia obejmie spory 
przedogródek. Będą tez sale do uprawia-
nia sportów. 

Nazwa: „Centrum Aktywności Lokalnej” 
ma charakter troszkę techniczny, roboczy. 
Dlatego  Rada Osiedla Podjuchy ogłosiła 
konkurs na nazwę CAL.

Najciekawsze propozycje nagrodzone będą  
KALENDARZAMI PODJUCH 2018 i wspania-
łymi kubkami z niepowtarzalną inskrypcją 
dotyczącą Podjuch.

Rodzinne Rajdy po puszczy Bukowej cieszą się zawsze ogromnym powodzeniem Spacer z Michałem Rembasem 
i jego książką „Cmentarz  w  szczególe”

Nowy podjazd dla Seniorów Barwny korowód z okazji Św. Marcina

Kino pod chmurką Filmowy Szczecin pod chmurką

A  inne Rady Osiedla organizują między innymi:
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Kolejna dzielnica ma Ekoport
Od września przy ul. Arkońskiej działa 
8 Ekoport w Szczecinie, który powstał 
także dzięki staraniom Rady Osiedla 
Arkońskie- Niemierzyn.   

Przyjmowane są tu wszystkie odpa-
dy, jakie odbierane są w Ekoportach 
(bez ponoszenia dodatkowej opłaty) 
czyli  m.in: zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, opony, baterie i aku-
mulatory, odpady zielone itp.

Dlaczego „Zielony”? 

Tak został nazwany, ponieważ  „Zielony 
Ekoport” różni się znacząco od pozostałych 
siedmiu. Energię elektryczną do obsługi 
Ekoportu pozyskuje się z baterii słonecz-
nych umieszczonych na dachu jednego 
z budynków, a wodę z opadów. 

Gromadzona jest w podziemnych pojem-
nikach i  następnie rozprowadzana po 
obiekcie. Konstrukcja części budynków 
przygotowana została w taki sposób, by 
w niedalekiej przyszłości porosły je pną-
ce rośliny, które zostały już posadzone 
i powoli oplatają poszczególne elemen-
ty budynków.

Nie tylko odpady 

Nowy Ekoport prowadzi także działal-
ność edukacyjną. W sali multimedial-
nej prowadzone są szkolenia  czy lekcje 
ekologii. 
Budowa Ekoportu u zbiegu ulic Arkoń-
skiej i Harcerzy to tylko część większego 

projektu. Obejmował on również prace 
na zewnątrz punktu zbiórki odpadów 
problemowych, a dokładniej uporząd-
kowanie ulicy Harcerzy. Pojawiła się 
nawierzchnia asfaltowa, nowy chodnik, 
oświetlenie, kilkanaście miejsc parkin-
gowych. Tak, jak przy każdej inwestycji, 
pomyślano o roślinności, posadzono 
berberysy, tawuły, forsycje, głogi.

Inwestycja została zrealizowana 
w ramach projektu „Rozbudowa sie-
ci Ekoportów wraz z wyposażeniem 
i usprawnieniem systemu obsługi miesz-
kańców Gminy Miasto Szczecin” o war-
tości 5,5 miliona złotych.

Projekt obejmuje budowę Ekoportu, za-
kup dwóch samochodów do obsługi 
Ekoportów,  komputeryzację systemu 
obsługi Ekoportów, wyposażenie sali 
edukacyjnej oraz uporządkowanie do-
jazdowej ulicy Harcerzy z wyznaczeniem 
miejsc parkingowych. 

Projekt otrzymał dofinansowanie  w ra-
mach działania 2.2 oś priorytetowa II 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 

„Zielony Ekoport” czynny jest 6 dni 
w tygodniu: od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 9.00-19.00, w soboty 
od 9.00 do 15.00. Jest on ósmym w na-
szym mieście. Zakłada się, że docelowo 
będzie ich co najmniej dziesięć.

www.ecoszczecin.pl

W nowym Ekoporcie  działa swoista 
biblioteka „Książka na wynos” , a już 
wkrótce uruchomiona będzie Galeria 
„Szpargałek”. 

Szczecinianie przynieśli tu już 1000 książek, 
rekordzista jednego dnia aż 300! Zalegają 
im na półkach, a nie zamierzają ich wyrzu-
cać do śmieci. I bardzo słusznie! Polecamy 
takie zachowanie każdemu, kto ma podob-

ny problem. Jeśli natomiast nie znajdziemy 
niczego, co moglibyśmy przekazać dalej, 
można przyjść i wybrać coś dla siebie. Nie 
zapłacimy przy tym ani złotówki. 

A można tu znaleźć prawdziwe perełki…
Na półkach znajdują się encyklopedie, 
podręczniki, lektury szkolne, książki dla 
dzieci, kolorowanki, czasopisma i wiele, 
wiele innych pozycji.

Można także zostać tutaj nieco dłużej. 
W ogrzewanym pomieszczeniu przy-
gotowany został kącik, gdzie wygodnie 
usiądziemy, przejrzymy lekturę, zastano-
wimy się nad wyborem czy zwyczajnie 
poczytamy wybraną książkę.

A już niebawem Ekoport będzie także 
ciekawym miejscem dla poszukiwaczy 
„skarbów”.  W „Galerii szpargałek” będą 

narty, zabawki, sprzęty AGD, RTV i meble 
itp. Będzie można je nabyć ( niedrogo)  pod 
warunkiem wsparcia   organizacji pożytku 
publicznego, np. hospicjum, schroniska 
dla zwierząt oraz innych. 

Lista współpracujących organizacji  bę-
dzie dostępna w Ekoporcie, a szczegó-
ły działalności „Galerii szpargałek” już 
wkrótce na stronie internetowej galerii.  

Skarby w Ekoporcie  – książki i szpargały 

Rady Osiedla o sobie
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Integracja  mieszkańców
Jedną z ważniejszych ról Rad Osiedla 
jest integracja mieszkańców. Festyny,  
wycieczki, zabawy cieszą się zawsze 
dużym zainteresowaniem.   

Tak jest także podczas festynu  „Po 
sąsiedzku”, który odbywa się w Alei 
Kwiatowej.  Dużo zabawy, konkursy, 
rozrywka, mnóstwo atrakcji i pyszne 
smakołyki, a cel nadrzędny to  integracja 
z przedstawicielami Rad Osiedlowych, 
przybliżenie ich działalności, aktywizacja 
i ożywienie kontaktów. 

Podczas ostatniego festynu można było 
zachwycić się kolorowymi i kreatywnie 
przystrojonymi stoiskami, prezentują-
cymi historię, atrakcje lokalne i „życie 
osiedlowe„ poszczególnych Rad. 

W konkursie na najciekawsze stoisko 
szczecinianie wytypowali aranżację 
„Rady Osiedla Stare Miasto”, jako twór-
cze i tworzące wyjątkową przestrzeń 
ekspozycyjną. 

Nie obyło się również bez wspólnego 
gotowania. Przedstawiciele Rad Osiedli 
zmierzyli się w konkurencji na najsmacz-
niejszy „Osiedlowy naleśnik”. 

Wśród różnorodnych propozycji po-
dania lubianego przez wszystkich na-
leśnika, wybór zwycięzcy nie należał 
do najprostszych. O statecznie w tej 
podróży po kulinarnych przysmakach 
najbardziej wyszukanym farszem i es-
tetycznie podaną potrawą okazał się 
naleśnik Rady Osiedla „Podjuchy”. 

Uczestnicy festynu mogli podziwiać 
występy grup tanecznych, wokalnych 
oraz akrobatycznych w konkurencjach 
„Show Time” i „Konkurs Talentów”. Swo-
je umiejętności zaprezentowali między 
innymi Orkiestra Perkusyjna „Game-
lan” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Szczecinie. 

Licznie zgromadzona widownia podzi-
wiała i gromkimi brawami nagradzała 
wszystkich występujących.

 Publiczność była zachwycona pokazem 
gimnastyki artystycznej przez formację, 
która reprezentowała Radę Osiedla Stare 
Miasto. 

Ciekawy układ choreograficzny przed-
stawił zespół taneczny „Szyk”, tym sa-
mym zapewniając I miejsce w „Konkursie 
Talentów” dla Rady Osiedla Żelechowa. 

Wśród najmłodszych największym za-
interesowaniem cieszyła się kolorowa 
wata cukrowa, a także gorące tosty prze-
kładane kajmakiem. 

Na tych bardziej głodnych czekały hot 
dogi. Była również okazja do zasma-
kowania różnych wariacji kawowych.  

W strefie „zrób to sam” odbywało się 
malowanie solą,  robienie makarono-
wych wisiorków, a także malowanie buzi. 
Dla tych, którzy chcieli poznać nieco 
historii okolic Szczecina zorganizowa-
no dwie niezależne wycieczki z prze-
wodnikiem, między innymi uliczkami 
Starego Miasta.

Tego typu festyny odbywają się też 
w różnych dzielnicach miasta.

I tak w tym roku np. Rada Osiedla Pomo-
rzany wraz z całą społecznością Szkoły 
Podstawowej Nr 20 oraz Radą Osie-
dla Ustronie i Smolańska Spółdzielni 
Mieszkaniowej Kolejarz w zorganizo-
wała Festyn Rodzinny dla najmłodszych 
mieszkańców Pomorzan. 

Na terenie  obiektów sportowych 
szkoły na wszystkich uczestników 
czekało moc atrakcji i wspaniała 
zabawa, w tym m.in. gry i zabawy 
z aktorami Teatru Lalek “Pleciuga”, 
dmuchane zamki, wata cukrowa i po-
pcorn, malowanie twarzy, a także zna-
kowanie rowerów przez policję i pokazy 

policyjnego psa. Rodzice i dzieci próbowali 
swoich sił w konkurencjach sportowych 
oraz w meczu piłki nożnej.  Można było 
również spróbować pysznych ciast, gro-
chówki oraz potraw z grilla. 
 
Podobne, rodzinne festyny organizowane 
są w Kijewie. W tym roku zorganizowano 
je w czerwcu i we wrześniu.  Podczas im-
prez było mnóstwo atrakcji, każdy mógł 
znaleźć  coś dla siebie. Dzieci mogły prze-
nieść się do krainy piratów lub wskoczyć 
w świat baniek mydlanych, a dorośli potań-
czyć na „deskach” do znanych przebojów . 

Pierwszy raz w historii został zaprezen-
towany pyszny Przysmak Kijewski, który 
zdobył ogromną popularność wśród miesz-
kańców.

Zespół taneczny „ Szyk”.

Podczas Festynu dzieci nie nudziły się.

Kolejna dzielnica ma Ekoport
Rady Osiedla o sobie

Atrakcje dla dzieci są zawsze Organizatorzy nie zapominają o sporcie dla dzieci i dorosłych

Malowanie twarzy zawsze się cieszy powodzeniem
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Jarmark Bożonarodzeniowy
Świąteczny  czas

Jarmark Świąteczny na al. Kwiatowej, pl. Żołnierza 
i  pl. Lotników potrwa aż 11 dni!

Drewniane domki z potrawami na świą-
teczny stół, zapach choinek i grzanego 
wina, kolędy rozbrzmiewające w tle 
i świetlne ozdoby - idealny przedświą-
teczny klimat! 

Tak właśnie będzie podczas drugiego już 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, który 
w dniach 7-17 grudnia wypełni trzy place 
w centrum miasta.

W tym roku Jarmark Bożonarodze-
niowy na alei Kwiatowej, placu 
Żołnierza Polskiego i placu Lotni-
ków trwać będzie aż 11 dni. Roz-
poczniemy 7 grudnia i to w bardzo 
widowiskowy sposób. Do naszego 
miasta przyjedzie bowiem cięża-
rówka Coca-Coli. Od godz. 15.00 
na Placu Żołnierza Polskiego na od-
wiedzających czekać będzie sporo 
atrakcji, m.in. GIFbudka, wirtualna 
przejażdżka saniami św. Mikołaja 
i bajkowy pokój św. Mikołaja. Trzeba 
przyznać, że takie rozpoczęcie Jar-
marku brzmi świetnie!

Pomagamy, zabierając do krainy bajek

Na bożonarodzeniowym jarmarku nie może 
zabraknąć świątecznej karuzeli weneckiej. 
Dzieci odwiedzające Jarmark będą mogły 
na chwilę przenieść się do zaczarowanej 
krainy bajek. 

W tym roku karuzela będzie również miej-
scem, w którym jej pasażerowie nieść będą 
pomoc innym dzieciom. 

Przy okazji przejażdżki będzie można 
wspomóc symboliczną złotówką pla-
nowany remont oddziału Św. Mikoła-
ja w Szczecinie, na którym leczone są 
dzieci z chorobami nowotworowymi.

Całus na szczęście 
Zgodnie ze świąteczną tradycją pocałunek 
złożony pod jemiołą na ustach ukochanej 
osoby wróży miłość na długie lata. By nieco 
pomóc zakochanym na terenie jarmarku 
powstanie jemiołowy zakątek. Może być 
to niebywała szansa do zapewnienia sobie 
szczęścia w miłości na resztę życia!

Zakupy w świątecznym klimacie
Wzdłuż jarmarkowych placów rozstawio-
ne zostaną domki, w których kupić będzie 
można potrawy, produkty na świąteczny stół, 
rękodzieło, ozdoby, prezenty dla najbliższych 
i wiele innych. Po zakupach przystanąć bę-
dzie można na coś pysznego i kubek grza-
nego wina lub gorącej czekolady.

Święta również w eterze
Atmosfera Jarmarku to również muzyka, która 
płynąć będzie ze specjalnie zainstalowanego 
na każdym z trzech placów nagłośnienia. 
Radio Świętego Mikołaja działać będzie przez 
wszystkie dni trwania wydarzenia. Prócz 

mnóstwa ciekawostek, kolęd i pastorałek, 
każdego wieczora z głośników popłyną… 
świąteczne życzenia. 

Bożonarodzeniowo i sportowo
Prócz tych wszystkich atrakcji, dwa jarmar-
kowe weekendy podzielimy również tema-
tycznie. W pierwszy weekend zapanuje iście 
sportowy klimat. Na Placu Lotników powsta-
nie coś na wzór skateparku, w którym każdy 
będzie mógł spróbować swoich sił w spor-
tach zimowych. Drugi weekend wprowadzi 
nas już w wigilijny klimat – szykujemy kilka 
niespodzianek, będących nawiązaniem do 
tradycyjnych, rodzinnych świąt. 

Podczas jarmarku oczywiście spotkać bę-
dzie można Świętego Mikołaja i śnieżynki. 
W programie również animacje, konkursy 
z nagrodami i wiele więcej. Mamy nadzieję, że 
wspólnie z mieszkańcami stworzymy nową, 
przedświąteczną tradycję w Szczecinie.

www.kolorowaaleja.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy
7-17 grudnia 2017
poniedziałek-czwartek 12.00-20.00
piątek-niedziela 10.00-22.00
Aleja Kwiatowa, Plac Żołnierza  
Polskiego i Plac Lotników  


