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OTWARTA PÓŁNOC - DZIŚ I JUTRO

Osiedla zapOmniane przez BOga i ludzi, patOlOgia, zaniedBania, marazm! Czy naprawdę? stanOwCzO 
się nie zgadzam.  rOBię wszystkO, aBy przełamać krzywdząCe stereOtypy O naszej dzielniCy, 
najpiękniej pOłOżOnej na wzgórzaCh warszewskiCh, w OtOCzeniu puszCzy wkrzańskiej,  
z BezpOśrednim dOstępem dO Odry. udałO się usystematyzOwać działania i zBudOwać prOgram. stałO się tO, 
dzięki zaangażOwaniu mieszkańCów nadOdrzańskiCh Osiedli z półnOCy, którzy zwerBalizOwali swOje pOtrzeBy, 
OCzekiwania i marzenia. 

Program ,,Otwarta Północ” stanowi zbiór zrealizowanych 
i przyszłych działań dedykowanych  osiedlom Golęcino, 
Gocław, Stołczyn i Skolwin. Służy zrównoważonemu rozwojowi 
tych miejsc. Działania w nim zawarte skupione są wokół 
pobudzenia gospodarczego, w połączeniu z aktywizacją 
społeczną mieszkańców poprzez wsparcie aktywności w 
dziedzinie kultury, sportu, turystyki i relacji społecznych. 
Celem jest zwiększenie konkurencyjności północnych osiedli 
Szczecina poprzez poprawę komunikacji, zainteresowanie ich 
urokiem  pozostałych szczecinian, szczególnie potencjałem 
turystycznym, gospodarczym i kulturalnym.  Oto obszary, które 
obejmuje program:
INFRASTRUKTURA I PRZESTRZEŃ - skomunikowanie za 
pomocą Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,  przebudowa 
ulic i układów drogowych, np. Huculska, Łomżyńska, Nowy 
Świat, Głęboka, Łowiecka, skrzyżowanie Celulozowa/ Orna/
Stołczyńska. Remont pętli  Gocław, posadowienie nowych wiat 
na trasie linii autobusowej 102, remonty mieszkań komunalnych, 
remonty łazienek w ramach programu Małych ulepszeń, 
poprawa estetyki przestrzeni przez sztukę ulicy, wdrożenie 
oznakowania ulic wg  SIM, posadowienie tablic z informacjami  
o osobliwościach osiedli.
SPOŁECZEŃSTWO  - budowa żłobka na nowym osiedlu 
,,Wrzosowe Wzgórza” w  Stołczynie, tworzenie mieszkań 
chronionych dla seniorów, utworzenie klubu seniora, darmowe 
porady prawne dla mieszkańców, estetyzacja ogrodzeń 
przedogródków, troska o czyste powietrze w ramach  Programu 
wymiany pieców MEWA, doraźne remonty szkół i przedszkoli.
SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA  -  budowa obiektu 
socjalnego i trybun przy KS Świt,  budowa krytego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja  parkingu i chodnika 

przy ul. Nehringa, zagospodarowanie terenu przy ul. Grobla 
jako rekreacyjnego z wykorzystaniem dostępu do Odry, 
podobnie przy ul. Światowida, rewitalizacja  Parku Liga przy 
ul. Lipowej, stworzenie polany turystycznej przy ul. Orłowskiej, 
uporządkowanie parku leśnego przy ul. Stołczyńskiej, 
restauracja ogrodu oraz utworzenie miejsc parkingowych przy 
ul. Stołczyńskiej 134.
KULTURA -  rozwój Domu Kultury „Klub Skolwin”, artystyczna 
inscenizacja Drogi Krzyżowej, konkursy, prezentacje teatralne, 
plastyczne, fotograficzne, literackie, festyny osiedlowe. Prace 
konserwatorskie i renowacyjne zabytków sakralnych - Kościół 
pw. Chrystusa Króla w Skolwinie i Niepokalanego Serca  NMP  
w Stołczynie. (Niestety Wieża Bismarcka jest nadal w rękach 
prywatnych).
GOSPODARKA I ZATRUDNIENIE - wrócił do nas biznes, działa 
kilkanaście firm, przygotowano kolejne działki pod działalność 
gospodarczą, należy przebudować układ drogowy i infrastrukturę 
techniczną  w Strefie Przemysłowej Północ w Skolwinie, już 
gotowy jest nowy układ drogowy przy ul. Łowieckiej.
BEZPIECZEŃSTWO - budowa Jednostki Ratowniczo - 
Gaśniczej Nr 4 przy ul. Polickiej,  realizacja programów 
edukacyjnych o bezpieczeństwie w placówkach oświatowych, 
dyżury Policji i Straży Miejskiej w radach osiedli.
Budżet programu jest imponujący: 204 600 000 zł ( w tym: 
85 200 000 strefa społeczna, 119 400 000 infrastruktura, 
przestrzeń, gospodarka). Na tym polega nasza siła na Północy. 
Społeczeństwem obywatelskim już jesteśmy, potrafimy 
realizować marzenia. Ciągle ich przybywa, ale kierunki już 
wyznaczyliśmy.

Renata Łażewska
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ŚWIATOWY DZIEŃ CHOROBY 
ALZHEIMERA 

OrganizaCja światOwegO dnia ChOrOBy alzheimera 
przeszła już dO tradyCji w „dOmu kOmBatanta”. 
,,pamiętajmy O tyCh, którzy już nie pamiętają’’ tO 
hasłO COrOCznegO spOtkania, które OdByłO się 25 
września 2018 rOku w dOmu pOmOCy spOłeCznej 
,,dOm kOmBatanta’’. pierwsza Część urOCzystOśCi 
rOzpOCzęła się O gOdzinie 9:00 w kOśCiele parafialnym 
pw. matki BOskiej OstrOBramskiej przy ul. słOwiCzej, 
tam OdByła się msza św. w intenCji OsóB dOtkniętyCh 
ChOrOBa alzheimera i iCh Opiekunów. 

We mszy wzięli udział Mieszkańcy DPS i ich rodziny, pracownicy, 
dyrekcja Domu, zaproszeni goście oraz wolontariusze ze Szkoły 
Podstawowej nr 44 w Skolwinie, Zachodniopomorskiego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 
Broniewskiego oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2 przy ul. Jagiellońskiej. Wolontariusze wspierali 
Mieszkańców podczas drogi do kościoła jak i podczas drogi 
powrotnej na ogród ,,Domu Kombatanta’’, gdzie miała miejsce 
druga część spotkania. Otwarcia uroczystości dokonał 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta’’ Pan 
Adam Ciemniak, następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta 
Miasta Szczecin Pan Krzysztof Soska. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM - 
Pani Beata Bugajska, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 
- Pani Stefania Biernat, Dyrektor SP 44 – Pani Julia Rusiecka, 
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia  Pomocy Społecznej - 
Pani Renata Łażewska, Dyrektor ZCKZiU - Pani Iwona Mandryk, 
Prezes ZZKRPiBWP - Pani Urszula Madejska, Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy - Pani Barbara Masna, 
Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Pan Kazimierz 
Lesisz, Zastępca Komendanta Miejskiej Policji - Pan Andrzej 
Biernat, Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem - Pani Romana 
Klimek-Jacoszek, Zastępca Dyrektora DPS przy ul. Romera - 
Pani Anna Strzelczak wraz z mieszkańcami, Dyrektor DPS przy  
ul. Broniewskiego - Pani Agata Rybaczuk wraz z mieszkańcami, 
a także: uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy, 

nasi przyjaciele 
z Dziennego 
Domu ,,Senior 
+’’ w Gryfinie 
i Dziennego 
Domu Pomocy 
Społecznej przy 
ul. Krasińskiego. 
Na wszystkich 
p r z y b y ł y c h 
czekały upominki 
oraz księga 
gości, w której 

można było złożyć wpis pamiątkowy. Na scenie prezentowane 
były aktywności ruchowe seniorów, które miały na celu pokazać, 
jak pracujemy na co dzień z naszymi podopiecznymi. Goście 
z zaprzyjaźnionych Domów przeprowadzili gimnastykę przy 
muzyce, taniec w parze, a gospodarze zaprezentowali gimnastykę 
ogólnokondycyjną i pokaz NordicWalking. Uczestnicy Działu 
Wsparcia Dziennego zatańczyli ,,kaczuchy’’, które cieszyły się 
dużym powodzeniem. Była to cenna wymiana doświadczeń. 
Wolontariusze cały czas nas wspierali i brali czynny udział  
w pokazach aktywizacyjnych. Kolejnym punktem programu były 
tańce i biesiadowanie przy muzyce na żywo. Nasze spotkanie 
urozmaicone było gorącym poczęstunkiem w postaci grochówki 
z kuchni polowej. Na deser była wata cukrowa i popcorn dla 
każdego. Przy stoisku chleba ze smalcem, salcesonem  
i ogórkiem zawsze była długa kolejka. 
Przedstawiciele fundacji TZMO ,,Razem zmieniamy świat’’ 
zachęcali do udziału  w darmowych warsztatach organizowanych 
dla opiekunów osób starszych pt. ,,Jak opiekować się osobą 
przewlekle chorą w domu?’’. Dla naszych gości, pracowników 
i wolontariuszy oraz wszystkich chętnych przewidzieliśmy 
specjalną atrakcję-symulator starości, który doskonale oddawał 
trudności w poruszaniu sięosób starszych. Każda młoda osoba 
mogła sobie uświadomić, jaką trudność może sprawić np. 
schylenie się czy wejście po schodach. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom za 
wspólnie spędzone chwile i zaangażowanie w realizację naszego 
corocznego projektu poświęconego chorobie Alzheimera, 
życząc jednocześnie powodzenia w podejmowaniu nowych 
wyzwań.

Izabela Kępińska
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
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BIEGAMY DLA 
NIEPODLEGŁEJ

seniOrze tO twój Czas, Czas, 
O którym ty deCydujesz. jeśli 
w naszej OferCie znajdziesz 
COś dla sieBie, skOrzystaj  
z niej. październik w kluBie 
dOn seniOr rOzhulał się na 
dOBre. 

Zdążyliśmy zrealizować zajęcia 
z przedszkolakami w ramach spotkań z bajką; wieczorową 
porą bawiliśmy się w Teatrze Rozmaitości „Gwitajcie” 
przy spektaklu „Supeł małżeński”; uczestniczyliśmy  
w spotkaniu z panem Prezydentem Piotrem Krzystkiem  
koncercie symfonicznym z okazji obchodów Dnia Seniora; 
odbyliśmy także podróż do Wolina i Świnoujścia z zaprzyjaźnioną 

grupą z Dziennego Domu Senior Plus  w Gryfinie; w ostatnich 
dniach gościła u nas pani Beata Bugajaska, niekwestionowany 
autorytet w tematyce senioralnej,  z wykładem „Czas jako źródło 
radości”. A to dopiero połowa miesiąca. Co jeszcze przed nami?  
Oj, będzie się działo: spotkanie z przewodnikiem Tomaszem 
Wieczorkiem; spotkanie z poezją; koncert Andrzeja i Lidii; 
wyjście do muzeum; warsztaty integracyjne; spotkanie, debata 
„Bezpieczny Senior” w Domu Kultury „13 Muz”;  inauguracja 
nowego sezonu Salonu Artystycznego Seniorów programem pt. 
„Pogoda ducha na cały rok”; podwieczorek z degustacją wyrobów 
własnych; a na koniec otwarty pokaz filmu zrealizowanego  
w ramach obchodów odzyskania niepodległości. To tylko 
wybrane propozycje spotkań, oprócz których realizowane są 
zajęcia cykliczne. Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy 
do Klubu Seniora „Don Senior” codziennie od 9:00 do 17:00,  
a we wtorki i czwartki do 19:00 do siedziby Klubu mieszczącego 
się na I piętrze budynku przychodni przy ul. Stołczyńskiej,  
a sympatyków i wirtualnych znajomych do śledzenia programu  
i naszych poczynań na funpage’u facebookowym www.
facebook.com/Klub-Don-Senior.

Małgorzata Graczyk

“... JESZCZE W 
ZIELONE GRAMY”

pierwszy dzień października prOgnOzOwanO jakO 
pOChmurny i deszCzOwy. Być mOże gdzie indziej tak 
właśnie ByłO, ale w  skOlwinie pOgOda Była wyśmienita, 
szCzególnie dla BiegaCzy. nie spadła ani jedna krOpla 
deszCzu, prOmienie słOńCa CudOwnie grzały, a nastrOje 
młOdyCh spOrtOwCów Były wspaniałe. 

Ten optymizm zarażał również innych. Taka właśnie atmosfera 
panowała podczas I Biegu im. gen. Mieczysława Boruty – 
Spiechowicza, mieszkańca Skolwina w latach 1946 – 1964. 
Bieg został zorganizowany za sprawą Stowarzyszenia LOG 
„Odroujście”, które uzyskało środki z programu Mała Dotacja 
oraz Rady Osiedla, która współfinansowała nagrody dla 
uczestników biegu. Zawodników pogrupowano według wieku: 
- przedszkola i oddziały przedszkolne,    
- uczniowie klas I – III   
- uczniowie klas IV – VI   
- oraz najstarsi uczestnicy z klas VII – VIII i III gimnazjum. 
Wszyscy uczestnicy biegu, a było ich 240, otrzymali pamiątkowe 
medale, bo zasługi, zaangażowanie i pokonany dystans 
wymagały uszanowania ich sprawności. Ponadto na specjalne 
nagrody rzeczowe zasłużyli ci, którzy biegli najszybciej: 
po trzech chłopców i trzy dziewczynki z każdej kategorii 
wiekowej.   Podczas imprezy dzieci wzięły udział w zadaniach 
towarzyszących: wyklejały flagi Polski, układały puzzle naszego 
kraju, wykonywały grupowe zadania gimnastyczne oraz 
wspaniale zatańczyły poloneza. Każdemu działaniu patronowała 
liczba 100 – tyle należało wykonać przysiadów, pajacyków, 
podskoków i tylu było uczestników naszego narodowego tańca. 
Było na co popatrzeć i kogo podziwiać, co odzwierciedliło się na 
twarzach stu obserwatorów imprezy.

PM
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CMENTARZE NA PÓŁNOCY
W poprzednim numerze opisywaliśmy kościoły na północy 
Szczecina, dziś, zgodnie z obietnicą, nadszedł czas na 
północne nekropolie. Do XIX w. cmentarze znajdowały się 
na terenach kościołów. Tak było w Stołczynie, Skolwinie, 
jak i Golęcinie – Gocławiu. Względy higieniczne, o które 
upomnieli się francuscy lekarze, spowodowały, że tereny 
przykościelne przestały pełnić funkcje miejsc pochówku, a 
do tego celu zaczęły być wykorzystywane inne przestrzenie 
położone blisko kościołów. 
Cmentarz przy ul. Nehringa
Nowy cmentarz komunalny w Stołczynie powstał w II połowie 
XIX w. już po śmierci pastora Karla Stienbrucka, który jeszcze 
został pochowany na cmentarzu przykościelnym. Jest to bardzo 
urokliwe miejsce. Rozciąga się z niego przepiękny widok na 
jezioro Dąbie i rzekę Odrę. Cmentarz, na którym chowano 
protestanckich mieszkańców okolicy, został powiększony  
i obsadzony lipami jeszcze przed II wojną światową. Po wojnie 
zaczęli wykorzystywać go pierwsi polscy osadnicy, ale tylko 
przez chwilę. Szybko popadł w zapomnienie i ulegał stopniowej 
dewastacji. Jeszcze pod koniec XX w. na cmentarzu znajdowało 
się 47 grobów i 27 wolnostojących nagrobków. Teraz miejsce 
to straciło rangę nekropolii. Stało się parkiem osiedlowym, 
w którym znajdują ławki, stół pingpongowy, kosze na śmieci  
i tablice nagrobkowe. 
Cmentarz Golęcino – Gocław
Cmentarz przy ul. Pokoju i Strzałowskiej istnieje już od XIII w. 
Zgodnie z tradycją został usytuowany na terenie przykościelnym, 
we wsi Frauendorf. Podczas budowy nowego kościoła w 1862r., 
stary cmentarz uległ częściowemu zniszczeniu.  Miejsce to 
zostało zmodernizowane na początku lat dwudziestych XX 

NOWY STADION DLA SKOLWINA
pOjedynek z kp starOgard gdański pOprzedziła wyjątkOwa prezentaCja, pOdCzas której przedstawiOnO 
długO wyCzekiwany prOjekt przeBudOwy stadiOnu przy ul. stOłCzyńskiej 100. w prezentaCji uCzestniCzył sam 
prezydent szCzeCina piOtr krzystek Oraz m.in.: radna renata łażewska.

- Realizacja przedstawionego projektu będzie ogromną zmianą w 
historii Klubu Świt, która pozwoli na zapewnienie odpowiednich 
warunków treningowych dla zawodników uczęszczających na 
zajęcia w naszym Klubie, ale także zachęci jeszcze większe grono 
dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. Będzie to również ukłon 
w kierunku naszych kibiców, którzy w godnych warunkach będą 
mogli oglądać spotkania z udziałem Świtowców – powiedział 
podczas prezentacji Paweł Adamczak, prezes Świtu. 
Modernizacja obiektu wpłynie także na postrzeganie osiedla 
Skolwin, jako rozwojowego, zaangażowanego w rozwój kultury 
fizycznej miejsca. Warto dodać, że kompleks sportowy przy 

ul. Stołczyńskiej  jest adresowany do wszystkich, którzy chcą 
trenować piłkę nożną, kibicować, czy po prostu miło spędzić 
czas - Tego typu obiekt, bez wątpienia, jest potrzebny na 
północy Szczecina, a jego budowa pomoże Klubowi Świt w 
realizacji zadań statutowych oraz w jeszcze lepszym szkoleniu 
dzieci i młodzieży – dodał prezydent Krzystek.
Kibice, zawodnicy oraz działacze liczą, że teraz szybko uda 
się przebrnąć przez formalności i przystąpić do realizacji 
przedmiotowej koncepcji oraz że już wkrótce wszyscy 
w Skolwinie będą mogli cieszyć się nowym, pięknym  
i funkcjonalnym stadionem w pełni odzwierciedlającym potrzeby 
klubu i lokalnej społeczności.

w. Kilka lat wcześniej został tam wzniesiony pomnik, który 
upamiętniał ofiary poległe w trakcie I wojny światowej. Podczas 

II wojny światowej na 
golęcińskim cmentarzu 
pochowano kilkoro 
jeńców francuskich.  
W 1945 roku nekropolia 
została ponownie 
zniszczona, a od 1946 
r. stała się cmentarzem 
komunalnym, na którym 
groby poniemieckie 
zaczęły być zastępowane 
przez groby polskich 
osadników. Do tej pory 
zachowały się trzy 

poniemieckie nagrobki, najstarszy z nich z 1893 r. Decyzją 
Sanepidu z 1971 r. zaprzestano nowych pochówków ze względu 
na wysoki poziom wód gruntowych. Ostateczna decyzja o jego 
zamknięciu została wydana w 1980 r.
Cmentarz przy ul. Inwalidzkiej/Plażowej
Cmentarz w Skolwinie założony został w XVI w., kiedy to 
rozpoczęto budowę kościoła. Funkcjonował przy świątyni 
do połowy XIX w., a później, zgodnie z trendami panującymi 
w Europie, musiał zostać przeniesiony w inne miejsce. Nowa 
lokalizacja cmentarza znalazła się przy ul. Plażowej, ok. 300 m 
od kościoła. Obecnie po grobach i nagrobkach, które przetrwały 
nawałnicę II wojny światowej, nie ma już śladu. Nie zachowała 
się to nawet oryginalna roślinność. W tej chwili rosną tu jedynie 
młode świerki i daglezje.
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