
Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Skolwin w roku 2017    

                                        

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 12 razy; podjęła 26 uchwał. 

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

których mieszkańcy mieli 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/ Zarząd Rady Osiedla brał udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych  

przez Gminę - np. nt. zakresu działalności statutowej, prowadzenia gospodarki  

finansowej rad osiedlowych. Członkowie Rady wraz mieszkańcami uczestniczyli w 

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

Szczecina. Rada Osiedla uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami 

stowarzyszeń działających na terenie osiedla Skolwin (LOG, Okoń, Skolwin i my); 

wielokrotnie spotykała się z przedstawicielami  WGKiOŚ, ZUK, ZDiTM, ZBiLK, a 

także Policji, w sprawach dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i stanu ulic oraz chodników na osiedlu. 

4/ Rada Osiedla utrzymuje stałą współpracę ze wszystkimi placówkami oświatowymi 

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

nich:  

 Szkoła Podstawowa nr 44 z oddziałami Gimnazjum nr 37,  

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,  

 Filia Przedszkola Nr 77,   

 Dom Kultury Klub Skolwin,  

 Klub Seniora 

 Osiedlowy Klub Sportowy „Świt” Szczecin - Skolwin 



 Parafia pw. Chrystusa Króla 

 Parafialny Zespół Caritas 

 Klub Honorowych Dawców Krwi  

 Lokalna Organizacja Gospodarcza 

 

W ramach tej współpracy Rada jest współorganizatorem wielu konkursów, szeregu 

wydarzeń o charakterze integracyjno-społecznym, sportowym, z których liczne mają 

wieloletnią tradycję, np:  

 organizacja balu karnawałowego dla dzieci w Domu Kultury ,,Klub Skolwin" 

 plastyczne warsztaty wielkanocne - integracja pokoleniowa 

 festyn „Po sąsiedzku" – prezentacja wszystkich rad osiedla Szczecina 

  organizacja osiedlowego Dnia Dziecka połączonego z jubileuszem 60 - lecia 

Szkoły Podstawowej Nr 44; 

 wraz z Parafią organizacja festynu rodzinnego „Powitanie lata” połączona                   

z jubileuszem 60-lecia Parafii Chrystusa Króla 

 adwentowe warsztaty plastyczne łączące pokolenia 

 mikołajki z MOW 

 współorganizacja z Caritas Wigilii dla seniorów, osób samotnych i  ubogich  

 

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, utrzymanie placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej) 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji (awarie) 

 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (remonty kamienic, modernizacja podwórka 

przy mieszkaniu chronionym  - ul. Stołczyńska, remont ogrodzeń przedogródków) 

 WGKiOŚ w Urzędzie Miasta Szczecin (wszelkie sprawy dotyczące osiedla, głównie 

sprawy ulic i chodników np. Głęboka, Nowy Świat, Łomżyńska, Olchowa, Stolarska, 

Huculska, Nowomiejska, Bernardyńska; praca nad nowym Statutem Osiedla Skolwin) 

 

Ponadto:  

 w maju 2017 r. odbyło się spotkanie sprawozdawcze z mieszkańcami z udziałem 

Prezydenta Miasta Szczecin P. Piotra Krzystka;  

 w grudniu 2017 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem ZDiTM  p. Sebastianem 

Fritchem dot. inwestycji na terenie naszego osiedla – głownie modernizacji ulic Nowy 

Świat i Łomżyńska 

Regularnie  siedzibę Rady odwiedzają mieszkańcy, którzy ubiegają się o pozytywną opinię w 

sprawie zamiaru dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne lub ogrodnicze. 

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

z  ZDiTM w zakresie koszenia traw wzdłuż ciągów komunikacyjnych, porządkowania 

chodników, poboczy ulic, dzikich wysypisk. 



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

mocy której  w 2017 roku wykonano miejsca parkingowe, podjazd dla niepełnosprawnych  i 

teren rekreacyjny przy ul. Stołczyńskiej 134, wykonano także nowe ogrodzenia przy 

posesjach ZBiLK w ciągu ulicy Stołczyńskiej. 

 

Do projektu Budżetu na rok 2018 Rada złożyła następujące wnioski: 

1. Przebudowa skrzyżowania ulic – Stołczyńska - Orna - Celulozowa 

2. Remont ulicy Stolarskiej 

3. Remont ulicy Bernardyńskiej. 

 

Raz w miesiącu Rada Osiedla udostępniała swoją  siedzibę Stowarzyszeniu „Solidarne 

Kobiety ZAWSZE” w celu prowadzenia bezpłatnych porad  prawnych  dla 

potrzebujących mieszkańców osiedla.     

Stałymi sprzymierzeńcami  Rady są Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna, które 

wspierają RO i mieszkańców podczas festynów, imprez okolicznościowych,  a także                

w momentach zagrożenia. Dwukrotnie przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w debatach 

o bezpieczeństwie organizowanych przez KM Policji oraz WORD, a także w dwóch 

spotkaniach na temat problemów osiedla  z Komendantem IV Komisariatu Policji 

Szczecin Nad Odrą.  

Z dumą przyjęto fakt, iż, na wniosek Klubu Seniora przy Domu Kultury ,,Klub Skolwin", 

członkini RO - Urszula Nowosielska weszła w skład Rady Seniorów przy Prezydencie 

Miasta Szczecin. 

Na tym sprawozdanie zakończono. 

Sprawozdanie sporządziła:     Mirosława Rzeszótko 


