
Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Skolwin  
w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. 

 

1. W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla Skolwin działała w następującym składzie: 

Zarząd:  Bogusław Owsianowski  - Przewodniczący 

  Hubert Henszel   - Wiceprzewodniczący 

  Beata Araszkiewicz-Ochota - Skarbnik 

  Paweł Komar   - Sekretarz 

  Michał Gajgałowicz  - Członek Zarządu 

Członkowie: Jacek Glonek 

  Krzysztof Jardzewski 

  Paweł Kurek 

  Tomasz Obolewicz 

  Agnieszka Dukat 

  Patrycja Dukat 

  Renata Łażewska 

  Monika Niklas 

  Ewa Adamczyk 

  Urszula Nowosielska 

2. Rada Osiedla Skolwin realizowała działania statutowe reprezentując mieszkańców osiedla 

Skolwin wobec organów miasta, jednostek administracyjnych, samorządowych i innych, 

których kompetencje wiązały się z poruszanymi problemami mieszkańców. 

3. Działalność Rady Osiedla Skolwin. 

a) W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania walne stacjonarne oraz 4 zebrania 

walne korespondencyjne, podjęto 40 uchwał w tym rozpatrzono 26 wniosków  

o dzierżawę gruntu. 

b) Zebrania walne stacjonarne odbyły się w dniach: 27 maja, 15 września,  

i 20 października, natomiast zebrania walne korespondencyjne odbyły się w dniach: 21 

stycznia, 26 lutego, 24 marca i 16 kwietnia. Głosowania podczas zebrań 

korespondencyjnych odbywały się drogą mailową w terminie określonym przez 

Przewodniczącego. Wobec wymaganego kworum wszystkie w/w zebrania walne 

zarówno stacjonarne jak i korespondencyjne były prawomocne i mogły się odbyć bez 

przeszkód. 

c) W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla podjęła działania służące wytypowaniu 

inwestycji do realizacji w ramach budżetu inwestycyjnego Rady. W okresie od końca 

stycznia do końca marca Radni osiedla w korespondencji mailowej zgłaszali propozycje 

inwestycji oraz wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami na temat poszczególnych 

pomysłów. W dniu 25 lutego Przewodniczący Rady Osiedla Pan Bogusław Owsianowski 

oraz Przewodnicząca Rady Miasta Pani Renata Łażewska wzięli udział w spotkaniu z 

przedstawicielami Zakładu Usług Komunalnych poświęconemu pomysłowi 

doposażenia terenu polany rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej. Dzień później odbyło się 

spotkanie Radnych Osiedla z wykorzystaniem platoformy Google Meet, na którym 

omówiono wnioski z tego spotkania oraz omawiano zgłoszone propozycje. 

Na podstawie ustaleń wytypowano 7 propozycji inwestycji: 

I. Doposażenie polany rekreacyjnej: 

• Budowa oświetlenia i monitoringu 

• Siłownia plenerowa 



• Doposażenie placu zabaw w podwójną huśtawkę i tyrolkę 

• Wykonanie wiaty piknikowej 

• Przygotowanie i nasadzenie łąki kwietnej 

• Wykonanie tablicy informacyjnej do umieszczenia mapy osiedla oraz Parku Leśnego 

Mścięcino 

II. Wytyczenie i oznaczenie tras w Parku Leśnym Mścięcino: 

• Wytyczenie o oznaczenie tras 

• Ustawienie trzech wiat piknikowych 

• Ustawienie tablic informacyjnych z mapą tras przy wejściach do Parku 

III. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Ornej i Stołczyńskiej  

z przeznaczeniem na teren rekreacyjny 

IV. Zagospodarowanie terenu przy muralu Generała Boruty-Spiechowicza  

z przeznaczeniem na teren rekreacyjny 

V. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wodnej (działka 33 i 40, 

obręb 3050) z przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsce spacerowe, miejsce do 

wodowania małych łodzi, parking dla samochodów i przyczep podłodziowych oraz 

parking dla rowerów 

VI. Zainstalowanie czujników jakości powietrza w ilości 3-4 szt. oraz tablic 

informacyjnych 

VII. Opracowanie projektów remontów wybranych ulic: Stolarskiej, Łużyckiej  

i Saperskiej 

Lista propozycji Radnych została przekazana do publicznej wiadomości w postaci 

ogłoszenia z dnia 10 kwietnia, które zostało wywieszenie na tablicy informacyjnej Rady 

Osiedla zainstalowanej przy ul. Stołczyńskiej 142, udostępnione na facebookowym 

profilu Rady Osiedla oraz na portalu informacyjnym Skolwin.info. 

Mieszkańcy osiedla mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach poprzez 

umieszczanie komentarzy pod postami w mediach społecznościowych Rady Osiedla, 

korespondencję mailową i za pośrednictwem aplikacji Messenger oraz wypełnienie 

specjalnie przygotowanych ankiet. Ankiety można było wypełnić m.in. w Domu Seniora 

„Don Senior”, w Domu Kultury Klub Skolwin oraz podczas festynu „Wiosenne 

przebudzenie mocy”, który odbył się w dniu 12 czerwca. 

Po przeanalizowaniu wszystkich uwag mieszkańców oraz Radnych w dniu 15 września  

na mocy uchwały nr 68/21 Rada Osiedla wskazała następujące inwestycje do realizacji 

w ramach budżetu inwestycyjnego Rady Osiedla: 

I. Doposażenie polany rekreacyjnej: 

• Budowa oświetlenia i monitoringu 

• Siłownia plenerowa 

• Wykonanie wiaty piknikowej 

• Wykonanie tablicy informacyjnej do umieszczenia mapy osiedla oraz Parku Leśnego 

Mścięcino 



II. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wodnej (działka 33 i 40, 

obręb 3050) z przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsce spacerowe, miejsce do 

wodowania małych łodzi, parking dla samochodów i przyczep podłodziowych oraz 

parking dla rowerów 

III. Remont chodnika przy ul. Ciesielskiej 

d) W związku ze zniesieniem części obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 w okresie 

od 22 września do 15 grudnia, w każdą środę w godzinach 18:00-19:00 pełnione były 

dyżury Radnych, w trakcie których mieszkańcy mieli możliwość uzyskania informacji, 

zgłoszenia problemów lub poparcia dla różnych inicjatyw. 

e) 3 listopada w siedzibie Rady Osiedla odbyło się spotkanie z leśniczym miejskim Panem 

Janem Salandrą. Pan Leśniczy przedstawił obecnym na zebraniu historię powstania 

tzw. Lasu Mścięcińskiego leżącego na terenie Osiedla Skolwin oraz przybliżył strukturę 

i rodzaj drzew występujących we wspomnianym lesie. Przypomniał o odnalezieniu i 

ustawieniu w pierwotnym miejscu pamiątkowego głazu-pomnika z 1884 roku 

Pomorskiego Towarzystwa Leśnego oraz o turystycznej roli Lasu Mścięcińskiego jaką 

pełnił on przed II wojną światową. 

Ponadto Pan Leśniczy omówił prace z zakresu gospodarki leśnej jakie prowadzone są 

na terenach zarządzanych przez Wydział Lasów Miejskich oraz przedstawił plany 

wytyczenia i oznaczenia tras spacerowych oraz miejsc wypoczynku w Lesie 

Mścięcińskim. 

f) Kolejny rok nauki zdalnej uwidocznił niedostateczną przepustowość sieci internetowej 

dostępnej na osiedlu. W związku z tym Sekretarz Rady Osiedla zainicjował akcję 

informacyjną dotyczącą zgłaszania poprzez stronę internetową Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej zapotrzebowania na dostęp do szerokopasmowego internetu 

światłowodowego. W akcję informacyjną zaangażował się portal informacyjny 

Skolwin.info oraz Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla.  

W następstwie licznych zgłoszeń mieszkańców niezależny dostawca infrastruktury 

światłowodowej rozpoczął budowę sieci na terenie naszego osiedla, a pierwsze adresy 

mają zyskać dostęp do łącza światłowodowego w czerwcu 2022 r. 

g) W sezonie letnim Rada Osiedla wielokrotnie zabiegała o należyte utrzymanie  

i pielęgnację terenów zielonych na terenie osiedla. W następstwie zgłoszeń 

telefonicznych oraz dokonywanych za pośrednictwem aplikacji Alert Szczecin służby 

miejskie w miarę dostępnych sił i środków dbały o teren polany rekreacyjnej przy ul. 

Orłowskiej, skwer przed muralem Gen. Boruty-Spiechowicza oraz skwer przy 

Szczecińskim Żurawiu. ZDiTM przeprowadził także coroczną akcję oczyszczania pasa 

drogowego i chodników na terenie Osiedla. 

h) Zarząd Rady Osiedla w celu jak najlepszego kontaktu z mieszkańcami prowadził profil 

Rady Osiedla w medium społecznościowym Facebook, udostępniał informacje  

o działaniach Rady za pośrednictwem portalu internetowego Skolwin.info jak również 

umieszczał ogłoszenia Rady Osiedla i komunikaty Urzędu Miasta na stronie 

internetowej Rady oraz w gablocie informacyjnej zainstalowanej przy ul. Stołczyńskiej 

142. 

i) Zarząd Rady Osiedla w celu skutecznego zgłaszania spraw wymagających pilnej  

interwencji odpowiednich służb prowadził profil Rady Osiedla w aplikacji Alert 

Szczecin, za pośrednictwem którego w okresie sprawozdawczym dokonano 11 

zgłoszeń. 



j) Rada Osiedla współpracowała z placówkami oświatowymi oraz lokalnymi instytucjami 

i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie osiedla, m.in.: 

 

• Szkołą Podstawową nr 44, 

• Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym, 

• Domem Kultury „Klub Skolwin”, 

• Klubem Seniora „Don Senior”, 

• Parafią pw. Chrystusa Króla, 

• Parafialnym Zespołem Caritas, 

• Klubem Honorowych Dawców Krwi, 

• Lokalną Organizacją Gospodarczą „Odroujście’, 

• Stowarzyszeniem „Skolwin i my”, 

• Osiedlowym Klubem Sportowym „Świt”. 

 

k) 12 czerwca Rada Osiedla była współorganizatorem festynu pod nazwą „Wiosenne 

Przebudzenie Mocy” połączonego z zawodami sportowymi pod nazwą „Skolwińska 

Mila”. W wydarzeniu wzięło udział 40 zawodników oraz wielu mieszkańców Szczecina 

i Polic. Z okazji niedawnego dnia dziecka przygotowano szereg atrakcji dla dzieci m.in. 

dmuchane zamki, malowanie twarzy, spotkanie z super-bohaterami, warsztaty  

z malowania koszulek, watę cukrową, popcorn oraz występy grupy teatralnej Wilk-Art. 

Dorośli mogli uczestniczyć w występach grupy muzycznej Bloco Pomerania oraz 

zespołu ludowego Gardnianki. Ponadto w trakcie imprezy przedstawiciel Gminnego 

Biura Spisowego prowadził punkt, w którym mieszkańcy mogli dokonać spisu  

w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. 

l) 15 czerwca w siedzibie Rady Osiedla Pracownicy Gminnego Biura Spisowego 

sprawowali dyżur, w trakcie którego mieszkańcy osiedla mogli dokonać samospisu  

w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. 

m) 3 lipca Rada Osiedla była współorganizatorem wydarzenia pn. „Wycieczka na 

przywitanie lata” realizowanego w ramach tzw. Wiosennej Akademii Turystyki 

Kajakowej. Z terenu Stanicy Wodniackiej „Wodna” powstającej z inicjatywy 

Stowarzyszenia „Skolwin i My” wyruszyła wycieczka kajakowa, której celem był wrak 

tzw. „betonowca” na jeziorze Dąbie. Po powrocie na uczestników wycieczki czekał 

poczęstunek. 

n) 30 lipca w odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców przebudowywanej ulicy 

Łomżyńskiej Przewodniczący Rady Osiedla Skolwin zorganizował spotkanie  

z kierownikiem budowy. 

o) 23 października Rada Osiedla była współorganizatorem wydarzenia pod nazwą 

„Święto pieczonego kartofla”. Mieszkańcy obecni na imprezie mogli m.in. obejrzeć 

pokaz połykacza ognia, wziąć udział w wieloboju ziemniaczanym o puchar „Przystanku 

Północ”, skosztować pieczonych w ognisku ziemniaków oraz pośpiewać przy 

akompaniamencie gitary. Dla dzieci przygotowano warsztaty z przygotowywania 

jesiennych ozdób, szycia materiałowych dyni, wykonywania pieczątek z ziemniaka oraz 

malowania obrazów o tematyce jesiennej. 

p) 18 grudnia na skwerze przy muralu poświęconym Generałowi Mieczysławowi Borucie-

Spiechowiczowi Rada Osiedla zorganizowała wspólne ubieranie choinki 

bożonarodzeniowej dla mieszkańców osiedla. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie 

dzieci ze Świętym Mikołajem, gorący poczęstunek oraz choinkowa sztafeta ze Skolwina 

do Stołczyna. 



4. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie inwestycji budowlanych realizowanych na 

terenie osiedla: 

• Przebudowa skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Celulozowej i Ornej 

• Budowa krytej hali nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Świtu Skolwin 

• Przebudowa ulicy Łomżyńskiej. 

 

5. Na tym sprawozdanie zakończono. 

 
Sprawozdanie sporządził: 

Paweł Komar 
Sekretarz Rady Osiedla 


