
Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Skolwin za okres od 25 maja 2015 

do 31 grudnia 2015 roku  

 

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

Zarząd:   

Renata Łażewska - przewodnicząca Rady 

  Monika Niklas  - wiceprzewodnicząca Rady 

  Ewa Adamczyk - Skarbnik 

  Mirosława Rzeszótko - Sekretarz 

  Anna Kowalewska  - członek Zarządu 

Członkowie: 

  Marin Błański  

  Maria Cicha 

  Hanna Ciastek 

  Hubert Henszel 

  Iwona Kanciała 

  Urszula Nowosielska 

  Elżbieta Szymańska - Sęk 

  Adriana Nowakowska 

  Bogusław Owsianowski 

  Aneta Zgliczyńska 

   

Rada Osiedla realizowała działania statutowe reprezentując mieszkańców osiedla 

Skolwin  wobec organów miasta, jednostek administracyjnych, samorządowych i 

innych, których kompetencje  wiązały się z poruszanymi problemami  mieszkańców; 

inspirowała wykonywanie zadań i inwestycji na terenie osiedla przez jednostki 

Miasta.  

 

2. Działalność rady: 

1/  W  okresie sprawozdawczym Rada zebrała się 8 razy; podjęła 40 uchwał. 

2/ W każdy wtorek w godz. 17.00 – 18.00 pełnione były dyżury radnych,  w trakcie 

których mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji bądź zgłoszenia poparcia w 

różnych inicjatywach i problemach. W pierwszy wtorek miesiąca w Radzie Osiedla 

dyżury pełnili także przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. 

3/ Rada Osiedla brała udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Radę 

Miasta nt. zakresu działalności statutowej, finansowania Rad Osiedlowych;  spotkanie 

z Prezydentem Miasta nt. inwestycji w dzielnicy Północ i na terenie miasta Szczecina, 

spotkanie się z przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie osiedla 

Skolwin; wielokrotne spotkania z przedstawicielami  WGKiOŚ, ZUK, ZDiTM 



4/ Łamiąc stereotyp o zaściankowości i patologicznym charakterze Osiedla Skolwin,  

Rada Osiedla utrzymuje stałą współpracę ze wszystkimi placówkami oświatowymi 

znajdującymi się na terenie osiedla, współpracuje z instytucjami lokalnymi. Należą do 

nich:  

 Zespół Szkół Nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 44, Gimnazjum nr 37),  

 MłodzieżowyOśrodek Wychowawczy, 

 Filia Przedszkola Nr 77, 

 Dom Kultury Klub Skolwin , 

 Osiedlowy Klub Sportowy „Świt” 

 Parafia pw. Chrystusa Króla 

 Parafialny Zespół Caritas 

 Klub Honorowych Dawców Krwi 

 Klub Seniora 

 

W ramach tej współpracy Rada jestwspółorganizatorem wielu konkursów, szeregu 

wydarzeń o charakterze integracyjno-społecznym, sportowym i turystycznym, z których 

liczne mają wieloletnią tradycję: 

 wspólna z Zespołem Szkół nr 10 organizacja osiedlowego Dnia Dziecka; 

 organizacja festynu rodzinnego „Powitanie lata” – IX  edycja 

 współorganizacja z DK Klub Skolwin festynu „Na dobry początek”- sfinansowanie 

wynajętych zabawek dmuchanych dla dzieci; 

 współorganizacja II biegu im. Krzyśka Kuczyńskiego 

 współorganizacja cyklicznej imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży; 

 współorganizacja z Caritas Wigilii dla seniorów osiedla Skolwin. osób samotnych i  

ubogich 

 współorganizacja jednodniowej wycieczki do Międzyzdrojów dla seniorów 

 organizacja wyjścia do teatru w ramach integracji mieszkańców Skolwina  

 organizacja wielopokoleniowych warsztatów plastycznych pn. 

„Bożonarodzeniowe wianki” – integrujących mieszkańców od najmłodszych do 

najstarszych, w celu podtrzymania polskich tradycji świątecznych 

 

Wychodząc naprzeciw problemom zgłaszanym przez mieszkańców podczas cotygodniowych 

dyżurów Zarząd Rady Osiedla kierował pisma popierające inicjatywy bądź problemy 

mieszkańców do właściwych instytucji takich jak:  

 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (sprawy dot. komunikacji, przesunięcia lokalizacji 

przystanków i in.) 

 Zakład Usług Komunalnych (sprawy czystości na osiedlu, rewitalizacji nieczynnych 

cmentarzy) 



 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (remonty kamienic) 

 WGKiOŚ w Urzędzie Miasta Szczecin(głównie sprawy ulic i chodników np. Nowy 

Świat, Łomżyńska, Olchowa, Stolarska, Nowomiejska, Orłowska i inne ) 

Regularnie  siedzibę Rady odwiedzają mieszkańcy -  dzierżawcy gruntów na cele rekreacyjne i 

ogrodnicze z prośbami o wystawienie opinii. 

W trosce o wizerunek osiedla, estetykę otoczenia utrzymywana jest stała współpraca z  

ZDiTM w zakresie porządkowania chodników, poboczy ulic, dzikich wysypisk. 

W ramach programu „Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli” radni podjęli uchwałę, na 

mocy której  wskazali do dokończeniaremont ul. Nowomiejskiej (mieszkańcy wielokrotnie 

zgłaszali brak jakiejkolwiek nawierzchni jezdni oraz zalewanie budynków i ich posesji), a 

także remont i modernizację placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej. 

Dbając o bezpieczeństwo skolwinian rada wyposażyła dzieci, młodzież i seniorów w opaski 

odblaskowe, promując przy tym zasady bezpieczeństwa komunikacyjnego o zmierzchu. 

Do projektu Budżetu na rok 2016 Rada złożyła następujące wnioski: 

1. Remont ulicy Huculskiej 

2. Remont ulicy Łomżyńskiej 

3. Modernizacja ul. Nowy Świat 

4. Rewitalizacja cmentarza przy ul. Nowy Świat oraz terenów przyległych 

5. Rewitalizacja ul. Ornej 

6. Rewitalizacja kamienic ZBiLK przy ul. Stołczyńskiej, Skwarnej i Wodnej 

7. Remont i modernizacja Kościoła pw. Chrystusa Króla 

8. Przedłużenie ulicy Inwalidzkiej w  kierunku Przęsocina 

9. Remont i modernizacja  skrzyżowania  ulic Stołczyńskiej/Ornej i Celulozowej 

10. Remont i modernizacja skolwińskich ulic i chodników wraz z ich oświetleniem 

11. Remont nawierzchni ul. Ornej 

12. Modernizacja sieci wodociągowej w ROD im. Marii Konopnickiej  w Szczecinie 

13. Remont I piętra budynku przychodni przy ul. Stołczyńskiej 161 z przeznaczeniem na 

Klub Seniora 

14. Budowa toalet na  przystani żeglarskiej Klubu Sportowego „Świt Skolwin” 

15. Remont sanitariatów w budynku szkoły oraz  przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół   

nr 10 

16. Rewitalizacja wałów przeciwpowodziowych 

17. Remont i modernizacja ulicy Stołczyńskiej na odcinku dojazdowym do „Papierni 

Skolwin” 

 

W Budżecie Miasta na rok 2016 znalazły się środki na realizację części lub całości 

zadań z pkt. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 15. 



Raz w miesiącu Rada Osiedla udostępniała swoją  siedzibę Stowarzyszeniu „Solidarne 

Kobiety ZAWSZE” w celu prowadzenia bezpłatnych porad  prawnych  dla potrzebujących 

mieszkańców osiedla. 

Stałymi sprzymierzeńcami naszej Rady są: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, które 

wspierają nas podczas festynów, imprez okolicznościowych a także w momentach 

zagrożenia np. podtopień. Bardzo dziękujemy. Regularnie dyżurowała raz w miesiącu 

dzielnicowa – Pani Magdalena Łykowska. 

Cieszymy się także dobra współpracą z magistratem naszego miasta: 

 Referatem Samorządów Osiedlowych, który nas szkoli, „prowadzi za rękę” 

podczas codziennej społecznej pracy, 

 Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, któremu dziękujemy 

za pomoc finansową  w utrzymywaniu porządku na placach zabaw przy ul. 

Artyleryjskiej i Stołczynskiej 106, 

 Wydziałem Oświaty – dziękujemy za remonty w placówkach oświatowych, 

 Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego – dziękujemy za kolejne metry nowych 

chodników, za nowe „z odzysku” przystanki autobusowe, sprzątanie osiedla w 

ramach prac publicznych; 

 Radzie Miasta Szczecin za dostrzeżenie potrzeb Skolwina. 

Na tym sprawozdanie zakończono. 

Sprawozdanie sporządziła: 

Mirosława Rzeszótko 

 

 

 

 

 


