2

SZCZECIN

wsz marzec/kwiecień 2019

www.wiadomosci.szczecin.eu

Aktualności

Wybierz przyszłość
swojego osiedla
Już 7 kwietnia odbędą się wybory
do Rad Osiedli. Wybierzemy w nich
osoby, które przez kolejne pięć lat
będą reprezentowały interesy mieszkańców swoich osiedli i miały bezpośredni wpływ na to, co się na nich
dzieje.
Nie zostawiaj tej decyzji innym – wybierz
swoich radnych!
Krzywy chodnik, zdezelowany plac
zabaw, zaniedbany zieleniec, ciemna uliczka bez oświetlenia… Drobne
niedogodności, z którymi spotykamy się każdego dnia w swojej
okolicy, a ich rozwiązanie znacznie poprawiłoby komfort życia na
osiedlu.
Kto zajmuje się takimi sprawami?
Kto zabiega o to, żeby na naszych
osiedlach powstawały place zabaw, siłownie pod chmurką, żeby
w okolicznym parku pojawiły się
nowe ławki, dziurawa ulica została
wyremontowana, a droga prowadząca do szkoły była bezpieczna
i oświetlona?
To zadania radnych osiedlowych, których
będziemy wybierać już 7 kwietnia.

Blisko osiedlowych spraw
Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą
Miasta… tak brzmi prawna definicja. A co
z tego wynika dla nas?
Przede wszystkim są one pośrednikiem
pomiędzy mieszkańcami osiedli, a władzami miasta. Jest to możliwe, ponieważ
w ich skład wchodzi nie kto inny jak właśnie
sami mieszkańcy… wybrani przez swoich
sąsiadów.
To oni znają więc najlepiej osiedlowe problemy, znają potrzeby lokalnej społeczności, mogą z pełną odpowiedzialnością
zabierać stanowisko w sprawach dotyczących przyszłości osiedla, a także samemu
inicjować pewne działania i zabiegać o nie.
To Rady Osiedli interweniują w interesie
mieszkańców oraz występują w ich imieniu
z inicjatywami, propozycjami rozwiązań,
zmierzającymi do ulepszenia i poprawy
warunków życia mieszkańców, np. dotyczącymi infrastruktury, komunikacji,
inwestycji.
Rada Osiedla działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków
lokalnej wspólnoty osiedlowej i reprezentowania ich w sprawach, które są ważne
dla Osiedla.

Milion
na osiedlowe inwestycje
Rady Osiedli nie tylko opiniują, przekazują
i podpowiadają włodarzom, co trzeba zrobić
na danym osiedlu. Mają też realny wpływ na
realizowane działania i inwestycje.
Po pierwsze mogą zgłaszać osiedlowe zadania do budżetu miasta, które zgodnie z
możliwościami finansowymi mogą być do
niego wpisane.
Po drugie, każda Rada dysponuje także
budżetem na inwestycje osiedlowe.
W nowej kadencji będzie to kwota 1.000.000
zł dla każdej Rady do wykorzystania w ciągu
5 lat.
W ramach tych środków RO mogą proponować do realizacji zadania inwestycyjne
na danym osiedlu zgodnie z potrzebami
społeczności lokalnej:
– np. budowa siłowni pod chmurką,
– place zabaw,
– budowa chodników,
– oświetlenia, itp.).
To dzięki nim nasze osiedla są bezpieczne,
nowoczesne, zadbane i pełne atrakcji.

Trochę
liczb
Tylko w ostatnich dwóch
latach Rady Osiedla mogą
pochwalić się wieloma sukcesami.
W 2017 roku w ramach środków przeznaczonych na
„Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedla” zaplanowano
114 inwestycji.
Zrealizowano ponad 60 tzw.
jednorocznych, między innymi:
l Place zabaw i siłownie pod
chmurką – 14,
l Inwestycje drogowe (chodniki, ulice, oświetlenie drogowe) – 4,
l Skwery, zieleńce – 6,
l Parki – 3,
l Przedogródki, podwórka – 7,
l inne, m.in. piłkochwyty, ławki
i kosze, naprawa ogrodzenia,
maszty flagowe, dodatkowe
nasadzenia, itp.) – 24.
Pozostałe to inwestycje wieloletnie co oznacza, że ich wykonanie zostało podzielone na
kilka etapów. Niektóre miały
swój początek we wcześniejszych latach, jeszcze inne rozpoczęły się w 2017roku, a ich
zakończenie przewidziane jest
w kolejnych latach.
W 2018 roku Rady Osiedla
zgłosiły do realizacji 127 zadań o wartości 20 mln złotych,
m.in.:

Nasze Osiedla
Dzielnica Śródmieście

Osiedla: Centrum, Drzetowo-Grabowo, Łękno, Międzyodrze
Wyspa Pucka, Niebuszewo Bolinko, Nowe Miasto, Stare
Miasto, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn
Osiedla: Arkońskie - Niemierzyn, Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo – Bezrzecze, Osów, Pogodno, Pomorzany,
Świerczewo, Zawadzkiego – Klonowica

l
l

l
l
l

Dzielnica Prawobrzeże

Osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia
– Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Wielgowo
– Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe, Zdroje,
Żydowce – Klucz

Dzielnica Północ

Osiedla: Bukowo, Golęcino – Gocław, Niebuszewo, Skolwin,
Stołczyn, Warszewo, Żelechowa.

DROGOWE, w tym oświetlenie – 50 projektów, m.in.
takich jak: naprawa nawierzchni parkingu przy ul.
Szafera, budowa chodnika
do boiska przy ul. Marynarskiej, oświetlenie skweru im. Kuklińskiego czy
utwardzenie odcinka ul.
Mostowej w Jezierzycach

l

REKREACJA, w tym parki,
zieleńce, wybiegi dla psów –
39 zadań, m.in. doposażenie
placu zabaw w Parku Liga,
siłownia pod chmurką na terenie parku Noakowskiego,
budowa strefy rekreacyjnej
przy ul. Bałtyckiej/ Wiślanej/
Zawrotnej czy zagospodarowanie Parku Kutrzeby,

l

INNE (17 zadań)takie jak
np. budowa piłkochwytu
za bramką na boisku przy
ul Zakątek, ogrodzenie Parku
Majowe, konserwacja i naprawa budynku znajdującego się na boisku przy ul.
Marynarskiej,

l

OŚWIATA (4 zadania),
m.in.: montaż źródełka
wody pitnej w SP 39 przy
ul. Kablowej 14, zamontowanie nagłośnienia w auli
w CKS na ul. Rydla, budowa radiowęzła w SP 39.

Wyborcze ABC
l

Dzielnica Zachód

l

l

Wybory do Rad Osiedli odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
Na terenie każdego osiedla znajduje się jedna komisja wyborcza, swoją komisję wyszukasz na stronie: www.wybory.
osiedla.szczecin.pl ,
Glosować można w godz. 9–20.
Lista wszystkich kandydatów z krótką informacją dostępna
jest na stronie: www.wybory.osiedla.szczecin.pl,
Prawo głosu ma każdy pełnoletni mieszkaniec danego
osiedla,
Możemy zagłosować na maksymalnie 8 (jeśli w Radzie
zasiada 15 osób) lub 11 (jeśli w Radzie zasiada 21 osób)
kandydatów,
Do Rady Osiedla wchodzą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

Wyszukiwarka osiedli i komisji wyborczych, listy kandydatów, zasady i terminy głosowania oraz szczegółowe
informacje na temat działalności Rad Osiedli dostępne są
na stronie: www.wybory.osiedla.szczecin.pl

www.wybory.osiedla.szczecin.pl
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Przyjazne mieszkańcom
Dzięki Radom Osiedla i przy współpracy
z Radami Osiedla Szczecin pięknieje.
Wiele parków zmieniło swoje oblicze,
dla dzieci powstały liczne place zabaw,
dla wszystkich siłownie pod chmurką, poprawia się infrastruktura – nowe
chodniki, oświetlania ulic.
Można by długo wymieniać, ponieważ
w każdym roku w ramach środków przeznaczonych na „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedla” zgłasza się realizację
wielu inwestycji zarówno tzw. jednoroczne, m. in. oświetlenia, zagospodarowanie
skwerów, nowe chodniki, place zabaw
czy siłownie pod chmurką. Oraz wieloletnie podzielone na kilka etapów, jak m.in.
zagospodarowanie skweru Doliwo – Dobrowolskiego, modernizacja Parku Nadratowskiego.

im. R. Łyczywka oraz skwerem Zdrowie.
Powstały tu nowe alejki, ławki, nasadzenia,
strefy dla dzieci i dla starszych, m.in. stoły
do tenisa stołowego.
Spektakularną przemianę przeszedł Park
Majowe na Prawobrzeżu. Na dwóch hektarach zasadzono mnóstwo zieleni - 150
drzew, blisko 2000 krzewów ozdobnych,
pnączy, traw ozdobnych i krokusów, są
stoły do szachów i tenisa stołowego. Jest
siłownia „pod chmurką”, nowoczesny plac
zabaw z zestawami urządzeń.
Całkowitej przemianie uległ wspomniany
już Park im. Nadratowskiego, park przy
ul. Litewskiej, nowy zieleniec w rejonie
ul. Romantycznej - Nad Rudzianką –
Swojska – Chłopska skwer Doliwo—
Dobrowolskiego, Park Liga, Park im.
Telesfora Badetko

A oto kilka przykładów :

Parki i skwery

Co roku porządkuje się i modernizuje wiele
zieleńców. Mieszkańcy Pogodna cieszą się
niemal całkowicie odmienionym Parkiem

Nie sposób wymienić wszystkich , a spacerując po mieście widać jak te miejsca
wypoczynku i rekreacji zmieniły się w ostatnich latach.
Górki w Parku Majowym.

Dla najmłodszych.

Nowe atrakcje dla najmłodszych, m.in.
piramidy linowe, huśtawki typu bocianie
gniazdo, tablice – kółko i krzyżyk są niemal
we wszystkich wspomnianych parkach,
a także m.in. przy Jeziorku Słonecznym,
przy ul. Pancernej na Osiedlu Skolwin,
w prawobrzeżnej części Szczecina, przy
ul. Abrahama i ul. Klonowej, w Centrum
Kształcenia Sportowego, w Parku Kownasa czy przy ul. Rayskiego.

Sport i rekreacja

Niemal w każdej dzielnicy miasta postawiono siłownię pod chmurką, przyrządy do
wyciskania na siedząco, wahadła, biegacze, orbitreki, masażery, stepery itp. zachęcają do ćwiczeń. Siłownie pod chmurką
znajdziemy m.in. w Parku Kasprowicza,
przy Jeziorku Słonecznym czy przy ul.
Zakole, a wszystkie powstają także dzięki
inicjatywie Rad Osiedli.

Jeden z licznych placów zabaw

Przedogródki - al. Jana Pawła

Podwórka, przedogródki

Przemianie ulega otoczenie kamienic. Szare
podwórka m.in. przy ul. Bł. Królowej Jadwigi
3, pomiędzy ul. Farną 3-9, ul. Koński Kierat 5,6. ul. Mściwoja 1, ul. Wyszyńskiego
23,25,27 a ul. Sołtysią czy Felczaka –. Niedziałkowskiego – Monte Cassino – Papieża
Jana Pawła II są nie do poznania. Nowe
nawierzchnie, klomby, ławki, nasadzenia,
miejsca zabaw dla dzieci itd. Rada Osiedla
wspierają też finansowo program Zielone
Przedogródki, m.in. w al. Papieża Jana Pawła
II, partycypując w kosztach jego realizacji.
Skwer im. Telesfora Badetki

Integracja mieszkańców

mieszkańców działających na terenie poszczególnych Osiedli. Każda Rada Osiedla
prezentuje się na zaaranżowanym przez
siebie stoisku, pokazując swoje Osiedle.

Bardzo duże znaczenie przy realizacji
wspomnianych inwestycji ma współpraca sąsiedzka. Na przykład mieszkańcy
kamienicy przy ul. Król. Jadwigi 3 według
własnego pomysłu dokonali nasadzeń
kwiatów i roślin ozdobnych i wspólnie
dbają o ich pielęgnację.
Integracja mieszkańców to bardzo ważny element działalności wszystkich Rad
Osiedla, a przejawia się on w organizacji
licznych spotkań, wspólnych wyjazdów
czy festynów w różnych dzielnicach miasta.
Co roku w Alei Kwiatowej odbywa się
spotkanie „Po Sąsiedzku”, gdzie przeprowadzane są m.in. liczne konkursy,
wspólne gotowanie, występy artystyczne

Dla szkół i przedszkoli

Rady Osiedla zgłaszają również projekty
do realizacji na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych.

Zespół taneczny „Szyk” – al. Kwiatowa

W ostatnich latach powstały m.in. siłownia pod chmurką na terenie ZS nr
1 przy ul. Młodzieży Polskiej w Zdrojach, place zabaw przy PP nr 61 na
Os. Majowym, przy PP nr 11 na Os.
Kasztanowym, zakupiono sprzęt multimedialny dla SP nr 37, wyposażenie
dla SP nr 54 przy ul. Rayskiego.

Siłownia pod chmurką w Zdrojach
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