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Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Turzyn 
Za okres od 1/01/2012 do 31/12/2012 

 
         
 
     Sprawozdanie niniejsze obejmuje działalność Rady Osiedla Turzyn w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012, w którym odbyło się 8 zebrań Rady Osiedla i 
14 zebrań Zarządu Rady. 
 

     21 stycznia i 18 lutego 2012 nasza Rada była organizatorem imprez 
karnawałowych, które odbyły się w barze Wiarus a uczestniczyli w nich 
członkowie rady i mieszkańcy naszego Osiedla. 
 

     Rada nasza była w m-cu lutym, wspólnie ze Szkoła Podstawową nr 1 
organizatorem konkursu „Wszystkie kolory świata”. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło 16-go lutego. 
 

     Przedstawiciele partnerstwa miast Szczecin-Berlin Kreuzberg Städtepartner 
Stettin e. V, zorganizowali w Szczecinie w dniu 2 marca spotkanie, w którym 
poza organizatorami uczestniczyli przedstawiciele Rady Osiedla Turzyn, Rady 
Osiedla Skolwin, Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Szczecin, 
Politesu, Stowarzyszenia Oficyna oraz kilku innych organizacji. Tematem 
spotkania była współpraca naszych organizacji w roku 2012. Spotkanie odbyło 
się w Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. 
      
       13 kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Kreuzberg Städtepartner Stettin 
e. V z Berlina na zaproszenie Zakładu Usług Komunalnych zwiedzali Cmentarz 
Centralny w Szczecinie. Po południu w świetlicy Parafii p.w. Św. Andrzeja 
Boboli oglądaliśmy projekcję na temat „ Ślady polskie w Berlinie”. W spotkaniu 
tym uczestniczyło 60 mieszkańców naszego Osiedla, którzy aktywnie 
uczestniczyli w dyskusji na przedstawione tematy. 
      
       W dniu 14 kwietnia rozpoczęła się 17 edycja Turnieju o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin. W turnieju tym uczestniczyły 
druŜyny z naszego Osiedla w 2 kategoriach wiekowych. Młodsi, czyli uczniowie 
szkół podstawowych zajęli  w tym turnieju 7 miejsce. 
Uczniowie szkół gimnazjalnych w tym roku zajęli, jak w roku ubiegłym 4 
miejsce. Opiekunami naszych druŜyn byli panowie Piotr Szelewicki, Jerzy i 
Hubert KrzyŜanowscy. 
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     W dniu 19 maja wspólnie z Parafią Św. Andrzeja Boboli zorganizowaliśmy 
Festyn Rodzinny, w którym uczestniczyło wielu mieszkańców Osiedla. Dzieci i 
młodzieŜ była bardzo zainteresowana tresurą psa policyjnego. Brała udział w 
strzelaniu goli na bramkę, które były nagradzane przez straŜników miejskich. 
StraŜnicy mieli równieŜ alkogogle, co pozwoliło dorosłym stwierdzić jaka jest 
reakcja organizmu po wypiciu alkoholu lub zaŜyciu innych środków 
odurzających. StraŜ poŜarna odwiedziła nas wozem bojowym, co pozwoliło 
dzieciom na zapoznanie się ze sprzętem gaśniczym oraz na ciekawe rozmowy ze 
straŜakami. MłodzieŜ pod wodzą ks. proboszcza Bogusława Chomy TJ i  
o. Andrzeja Bukowca TJ przygotowała dla dzieci wiele konkursów i zabaw,  
które były nagradzane.    
       
        W dniu 30 maja w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się zebranie 
sprawozdawcze Rady Osiedla Turzyn przy bardzo małej frekwencji 
mieszkańców. 
       
         Z okazji Dnia Dziecka Rada Osiedla Turzyn wspólnie z Ośrodkiem Szkolno 
Wychowawczym nr 2 w Szczecinie była organizatorem w dniu  
1 czerwca imprezy dla około 200 uczestników. 
       
        

         Przedstawiciele Rady Osiedla Turzyn oraz mieszkańców naszej dzielnicy na 
zaproszenie Stowarzyszenia  Städtepartner Stettin e. V uczestniczyli w 
spotkaniu, które odbyło się 22 czerwca w Berlinie. Celem naszego pobytu było 
między innymi zwiedzanie historycznego cmentarza Dorotheenstadtischer 
Friedhof w dzielnicy Spandauer. Znajdują się tam groby pisarzy, poetów, 
filozofów niemieckich, takich jak: Bertold Brecht, Johan Fichte, Anna Seghers, 
Christa Wolf, Georg Hegel i Karl Schinkell. Na spotkaniu w klubie seniora 
przedstawiono nam historię powstania cmentarza jak równieŜ odbyła się 
dyskusja na temat problemów ludzi starszych po obu stronach granicy. 
      
      W dniu 30 czerwca 2012 roku nasza Rada była organizatorem imprezy 
integracyjnej dla mieszkańców i członków Rady, która odbyła się w barze 
Wiarus. 
 

    Na przełomie czerwca i lipca wraz z ojcem Stanisławem Pacholikiem TJ 
i ojcem Andrzejem Bukowcem TJ, byliśmy współorganizatorami obozu w 
Korzybiu i Świętej Lipce. DuŜa grupa dzieci i młodzieŜy z naszego Osiedla 
aktywnie wypoczywała nad krystalicznie czystymi jeziorami i pięknymi lasami. 
Za aktywną pracę w organizacji tych przedsięwzięć naleŜy podziękować 
następującym radnym: panom Krzysztofowi i Tomaszowi Koniecznym, paniom 
Teresie KrzyŜanowskiej i GraŜynie Pietras oraz byłym radnym pani Iwonie 
Kalinowskiej i panu Mieczysławowi Marcinkowi. 
      
     Mieszkańcy i członkowie Rady w dniu 14 lipca uczestniczyli w wycieczce do 
Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej. Zwiedzanie odbyło się mimo Ŝe padał 
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deszcz. śeby się ogrzać i posilić wszyscy uczestnicy schronili się pod wiatą 
przystosowaną do grillowania i miło spędzili pozostały czas. 
     
       21 lipca Rada była organizatorem wycieczki do Sułomina na wyspie Wolin. 
W tej miejscowości odbywała się impreza Picnic Country. Zgromadziła wielu 
uczestników i widzów, którym występy bardzo się podobały. Uczestnicy 
wycieczki miło spędzali czas grillując i oglądając ciekawe występy. 
     
      W m-cu lipcu na boisku LO nr 1 został rozegrany Turniej Piłkarski DruŜyn 
Podwórkowych o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla Turzyn. W turnieju 
tym brało udział 6 druŜyn. Puchar zdobyła druŜyna FC Mazurska. 
Organizatorem ze strony Rady był pan Zbigniew Matusiak oraz animator sportu 
pan Thomas Chrystou. 
     
       W dniu 10 sierpnia na zaproszenie Stowarzyszenia Städtepartner Stettin e. V 
spotkaliśmy się z Zarządem tego Stowarzyszenia w Ratuszu Dzielnicy 
Kreuzberg. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz mieszkańcy 
osiedla. Następnie zwiedzaliśmy pomnik, który wybudowano wg projektu 
Schinkla, na pamiątkę zwycięstwa Prus nad Francją. Pomnik znajduje się na 
wzgórzu Kreuzberg, od którego nosi nazwę cała dzielnica. Po tym obiekcie 
oprowadzał nas pan Frank Körner. Po obiedzie spacerowaliśmy po terenie 
nieczynnego juŜ lotniska Tempelhoff na którym zlokalizowane są małe nie 
ogrodzone działeczki wielkości grządki. Następnie przewodniczący, pan 
Wolfgang Hahn zaprosił nas na swoją działkę, gdzie prowadziliśmy rozmowy 
na temat ogrodów działkowych w Niemczech. Ogrody działkowe w Niemczech 
powstały 150 lat temu. W Berlinie jest ich około 45 tys. 
     
      Pan Thomas Chrystou, oraz członek naszej Rady, pan Piotr Szelewicki byli 
organizatorami druŜyny piłkarskiej uczniów szkół podstawowych. DruŜyna ta 
trenowała równieŜ na boisku LO nr 1, a w dniu 11 sierpnia brała udział w 
turnieju w Berlinie. Na 14 druŜyn biorących udział w tym turnieju, nasza 
druŜyna zajęła 4 miejsce. 
    
      Na zaproszenie naszej Rady, 15 września seniorzy z Berlina uczestniczyli 
wspólnie z seniorami ze Szczecina w zwiedzaniu Targów Ogrodniczych na 
Wałach Chrobrego w Szczecinie, po których oprowadzał nas organizator pan 
Marek Maj. Wiele osób dokonało zakupu krzewów i cebulek róŜnych roślin. 
Następnie na zaproszenie pani Urszuli Grębowskiej, członka naszej Rady, 
seniorzy udali się na pięknie zagospodarowaną działkę, gdzie po zjedzeniu 
posiłku prowadzono rozmowy na temat ogrodów działkowych w Polsce. 
     
     29 września oraz 14 października nasza Rada była organizatorem wyjazdu na 
grzyby. W wyjazdach tych uczestniczyli mieszkańcy naszego osiedla, którzy po 
grzybobraniu wypoczywali nad jeziorem w Dominikowie i posilali się 
potrawami z grilla. 
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      Planowany na dzień 6 października osiedlowy Festyn Rodzinny ze względu 
na nie sprzyjającą pogodę został przeniesiony na dzień 13 października. 
Współorganizatorami tego przedsięwzięcia, oprócz naszej Rady były : I Liceum 
Ogólnokształcące oraz opiekunowie ze świetlicy „Pod Aniołem” działającej 
przy parafii p/w Św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. Sponsorami były 
następujące instytucje: Eneos Grupa ENEA, Dom Kultury Słowianin i Parafia 
Św. Andrzeja Boboli. Uczestnikami tego spotkania byli mieszkańcy w wieku od 
0 do 100 lat. W czasie festynu odbyło się przedstawienie „Kot w butach” oraz 
zabawy muzyczno ruchowe przygotowane przez Pałac MłodzieŜy. Były 
prowadzone konkursy karaoke dla dzieci małych i duŜych. Zajęcia plastyczne i 
florystyczne cieszyły się duŜym zainteresowaniem. Odbyło się 13 konkurencji 
ruchowo-sportowych takich jak np.: bieg w worku czy rzucanie piłeczkami, 
kółkami do celu. Dla spokojniejszych były turnieje szachowe i warcabowe. W 
czasie trwania festynu policjanci znakowali rowery i inne wartościowe 
przedmioty, a motocykl policyjny zainteresował wielu amatorów motoryzacji, 
jak równieŜ tych, co chcieliby w przyszłości pełnić taka słuŜbę. Panie ze StraŜy 
Miejskiej pokazywały uczestnikom festynu jak udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanemu, a straŜ poŜarna prezentowała swój wóz bojowy. MłodzieŜy 
bardzo podobały się występy zespołu Unuseless oraz grupy uczniów z Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego nr 2. Bardzo duŜą atrakcją była domowa grochówka, 
którą przygotowały panie: GraŜyna Pietras oraz Teresa Klukowska, członkinie 
Rady Osiedla Turzyn. Szacujemy iŜ atrakcje i piękna pogoda przyciągnęły  
ok. 600 uczestników. 
      
        27 października byliśmy organizatorami wyjazdu na grzybobranie w okolice 
Miękowa. 
      
        Na zaproszenie Rady Osiedla Turzyn w dniu 19 października gościli w 
Szczecinie seniorzy z Berlina. Nasi goście wspólnie z seniorami z Turzyna 
zwiedzali nasze miasto, historycznym tramwajem, a następnie uczestniczono w 
Dniu Seniora zorganizowanym przez seniorów ze Skolwina. Impreza ta bardzo 
się wszystkim podobała, zaowocowała nawiązaniem nowych kontaktów 
pomiędzy uczestnikami. 
     
        10 listopada wspólnie z Parafią Św. Andrzeja Boboli byliśmy organizatorami 
obchodów Dnia Niepodległości. Zaproszeni goście przybliŜyli nam historię tego 
okresu. Mieliśmy moŜliwość oglądania broni, umundurowania i innych 
pamiątek. Wielu mieszkańców uczestniczących w tej imprezie zadawało pytania 
dotyczące tamtych czasów. Na zakończenie koleŜanki, członkinie rady: Teresa 
KrzyŜanowska i GraŜyna Pietras serwowały pyszne kiełbaski. 
     
       W dniu 10 grudnia Rada Osiedla Turzyn wspólnie z Radą Osiedla 
Zawadzkiego-Klonowica była organizatorem zabawy mikołajkowej dla około 
200 dzieci. Impreza ta odbyła się w Domu Kultury Słowianin i bardzo podobała 
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się dzieciom, które oprócz poczęstunku, zabaw, otrzymały równieŜ paczki od 
Mikołaja. 
     
       Rada nasza była organizatorem konkursu fotograficznego „Fotogeniczny 
Turzyn”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 18 grudnia, a najciekawsze prace 
wystawiono w Galerii Turzyn. 
     
       W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie w dniu 21 grudnia 
odbyła się Wigilia dla biednych i samotnych mieszkańców naszego osiedla. 
Panie kucharki oraz młodzieŜ z Ośrodka przygotowały potrawy i pięknie 
udekorowały stoły. Członkowie szkolnego zespołu oraz chór Magnolia ze 
Skolwina umilały uczestnikom wigilii czas, śpiewając kolędy. 
    
       Korzystamy z boisk Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, oraz Szkoły 
Podstawowej Nr 1. Dyrekcje tych szkół udostępniają nam boiska i sale 
gimnastyczne nieodpłatnie, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy równieŜ 
pracownikom i Dyrekcji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, dzięki którym 
moŜemy organizować nasze wigilie i inne imprezy. Nasza młodzieŜ korzystała z 
sali gimnastycznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Szczecinie przy  
ul. Bolesława Śmiałego gdzie aktywnie spędzała wolny czas, niestety  
od września 2012 jest to niemoŜliwe. 
     
        Będąc przy podziękowaniach, chciałbym podziękować policjantom wraz z 
ich przełoŜonymi, Komendantom StraŜy PoŜarnej i StraŜy Miejskiej wraz z ich 
podwładnymi, za ich ofiarną pracę w dzień i w nocy na rzecz mieszkańców 
naszego Osiedla. Przedstawiciele słuŜb mundurowych są równieŜ z nami, kiedy 
się bawimy. Podczas festynów mogliśmy podziwiać policjantów na koniach, 
pokazy tresury psów policyjnych, udzielania pierwszej pomocy przez 
straŜników miejskich i wozy bojowe straŜy poŜarnej. 
     
         Podziękowania naleŜą się równieŜ wymienionemu juŜ kilkakrotnie 
Stowarzyszeniu Städtepartner Stettin e. V. z Berlina, które od kilku lat wspiera 
finansowo naszą akcję zazieleniania podwórek. Dzięki dobrze rozwijającej się 
współpracy seniorzy i młodzieŜ ze Szczecina i Berlina mają moŜliwość poznać 
miasta i okolice, zaprzyjaźnić się ze sobą podczas wspólnych wyjazdów oraz 
rozgrywek sportowych. Nasze wyjazdy samochodem do Berlina mają jeszcze 
dodatkową korzyść, poniewaŜ przywozimy odzieŜ uŜywaną, przygotowaną 
przez naszych partnerów z Berlina, którą przekazujemy do Caritasu, wspierając 
tym mieszkańców naszego Osiedla. 
    
        Pragniemy podziękować Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, który przy pomocy podległych sobie instytucji robi wiele dla 
mieszkańców naszego Osiedla, dbając o nasze parki, skwery i place zabaw. 
Godna pochwały jest równieŜ punktualność naszej komunikacji miejskiej. 
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        Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. jest 
największym zarządcą nieruchomości na terenie działania naszej Rady. 
Współpraca z tą instytucją przynosi wiele korzyści dla naszych mieszkańców, 
przykładem moŜe być pomoc przy zagospodarowaniu podwórka przy  
ul. Pocztowej 17. 
    
       Dziękujemy równieŜ kapłanom z parafii Św. Andrzeja Boboli, którzy pod 
wodzą proboszcza, ojca Bogusława Chomy, wspierają nas w róŜnych 
pomysłach, pomagają w organizowaniu imprez oraz udostępniają ogrody i 
pomieszczenia parafii. 
    Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do poprawy warunków Ŝycia i bezpieczeństwa mieszkańców naszego Osiedla. 
    
       Jak wynika z powyŜszego sprawozdania, mamy wiele osiągnięć. Nie byłoby 
naszych sukcesów gdyby nie pomoc i opieka ze strony Biura Rady Miasta 
Urzędu Miasta Szczecin na czele z panią Dyrektor Anną Bartczak, 
Kierownikiem Biura panią Ireną Błochowiak oraz pozostałymi paniami 
pracującymi w tym Biurze. 
    
       Są teŜ sprawy, których nie udało się zrealizować:  
- sygnalizacja świetlna na skrzyŜowaniu ulic Jagiellońskiej i  
  Bolesława Śmiałego (bliskość szkół oraz duŜa liczba kolizji drogowych) 
- dokończenie zagospodarowania boisk przy Szkole Podstawowej nr 1,  
  Pałacu MłodzieŜy, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 
  (zgodnie z projektem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego który został     
  wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin) 
- dokończenie częściowo zazielenionego podwórka przy ul. Pocztowej 17 
   (Rada Osiedla Turzyn posiada projekt zagospodarowania) 
- plac zabaw dla dzieci przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1. 
   (na terenie basenu przeciwpoŜarowego) 
 

   Mamy nadzieję Ŝe plany jakie mamy na 2013 rok wspólnymi siłami 
wszystkich członków naszej Rady Osiedla, oraz ludzi nam sprzyjających uda się 
zrealizować dla dobra naszej dzielnicy i jej mieszkańców. 
   
   Mieszkańców naszego Osiedla ze swoimi problemami, uwagami oraz 
pomysłami, które chcieliby wprowadzić w Ŝycie, zapraszamy do siedziby  
Rady Osiedla Turzyn  przy ulicy Pocztowej 17 w kaŜdy wtorek w godzinach  
od 18:00 do 20:00 lub kontakt telefoniczny 91 484 15 88. 
 
 
                                                   Przewodniczący Rady Osiedla Turzyn  
                                                                    Zbigniew Zaucha 


