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Nr 2/2012  czerwiec 2012                                               Egzemplarz bezpłatny 
 
Szanowni Państwo! 
Pierwszy numer naszej gazetki osiedlowej rozszedł się szybko i wzbudził 
zainteresowanie mieszkańców osiedla. Potrzeba informacji obliguje nas do 
kontynuowania tego powszechnie dostępnego źródła o tym, co dzieje się na 
naszym rozległym osiedlu.  

Obszar naszego osiedla 

 
Skład Rady Osiedla Żelechowa: Alina Sukiennicka – Przewodnicząca, Franciszek 
Nowosielecki – Wiceprzewodniczący, Jan Sikora – Wiceprzewodniczący, Maria Braun – 
Skarbnik, Katarzyna Rogaczewska – Sekretarz. Członkowie Rady: Grażyna Dudzińska, 
Maria Jasińska, Patryk Jaskulski, Beata Machowska, Grażyna Pawlik, Jolanta Sikora-
Pogorzelska, Henryk Tolak, Danuta Wardyn, Wiesław Wojciechowski, Mieczysław 
Zmitrowicz.ne sukcesy 
 
 

Zabytki osiedla i miejsca, które warto znać 
 

         
Cmentarz przy             Dawny ratusz przy ul.    Kościół M.B. Ostrobramskiej. 
ul. Ostrowskiej.            Robotniczej 26. 
Więcej informacji na stronie internetowej Wikipedii poświęconej Żelechowej:  
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelechowa   

          
Dawny dwór w Siennie.                    Dom Kombatanta im. M. Boruty   
                                                                     Spiechowicza. 
                                                                                        NASZENASZENASZENASZE        PRZEDSIĘWZIĘCIAPRZEDSIĘWZIĘCIAPRZEDSIĘWZIĘCIAPRZEDSIĘWZIĘCIA    
Rada Osiedla każdego roku realizuje wiele przedsięwzięć integracyjnych. Zgodnie z 
zaplanowanym kalendarzem imprez udało nam się zorganizować od początku naszej 
kadencji do chwili obecnej, przy czynnej współpracy naszych różnych partnerów 
zewnętrznych, następujące imprezy: 
- 24 lipca 2011 r. – XIII Festyn Krzysztofiański – z Parafią pw. Św. Krzysztofa; 
- 8 października 2011 r. – wyjazd na grzyby; 
- 6 grudnia 2011 r. – Mikołajki – obdarowanie słodyczami dzieci i młodzież  
z Przedszkola Publicznego nr 77, Szkoły Podstawowej nr 42 i Gimnazjum nr 43; 
- 19 grudnia 2011 r. - Spotkanie Wigilijne – dla emerytów, rencistów i osób 
samotnych z naszego osiedla w gościnnej Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny 
Paryskiej; 
- 3 kwietnia 2012 r. – Spotkanie Wielkanocne – również w Szkole Podstawowej nr 
18. 
W obu tych imprezach gościło po ok. 100 osób. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelechowa


Spotkanie uświetniły występy artystyczne uczniów SP 18 oraz wizyta księży  
z naszych parafii – Ks. Adama Komisarczyka (Proboszcza Parafii pw. Św. 
Krzysztofa), Ks. Czesława Baraniewicza (Proboszcza Parafii pw. M.B.Ostrobramskiej 
i Ks. Tomasza Krzanickiego (Wikariusza Parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej). 

       
 
- 26 maja 2012 r. – Wielki Żelechowski Wiosenny Festyn Rodzinny –  
z Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Hożej 6 - uatrakcyjniony nie 
tylko obfitym poczęstunkiem, ale także konkursami i zawodami sportowymi,  
w których udział wzięły całe rodziny. Wśród najbardziej aktywnych uczestników 
wylosowano atrakcyjne nagrody, z nagrodą główną – biletem na EURO 2012 (mecz 
Polska – Rosja), który wylosowała uczennica Szkoły Podstawowej nr 42; 
- 1 czerwca 2012 r. – Dzień Dziecka – z Zespołem Szkół nr 5 przy ul. Hożej 3 - dla 
dzieci i młodzieży z naszego osiedla - uczniów naszych szkół. 
 

               
 
Więcej zdjęć możecie Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej, udostępnionej przez 
Urząd Miasta Szczecin, gdzie również zamieszczamy naszą gazetkę w formacie pdf: 
http://osiedla.szczecin.pl/osiedla/chapter_38153.asp 
 
W okresie wakacyjnym planujemy zorganizowanie wycieczki dla dzieci do 
Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie (połączonej z wycieczką nad morze), a 
we wrześniu wielki festyn na pożegnanie lata na terenie Domu Kombatanta przy ul. 
Kruczej. 
 
 
 
 
 
 

Na s z e  w s p ó l n e  s p r aw y 
 
Najważniejsze problemy, które Rada Osiedla pragnie rozwiązać podczas 
obecnej kadencji: 
(1)zainstalowanie świateł czasowych na skrzyżowaniu ul. Hoża–Obotrycka 
(przy ZCE i Zespole Szkół nr 5); (2)uruchomienie zwykłej linii autobusowej 
od ul. Robotniczej do centrum lub zmiana kursowania linii 69; (3)naprawa 
przejścia dla pieszych prowadzącego na przystanek autobusowy i do marketu 
"Biedronka" przy ul. Kresowej; (4)naprawa chodników przy ul. Kormoranów 
i Kruczej; (5)rewitalizacja terenu po byłym cmentarzu przy ul. Ostrowskiej; 
(6)modernizacja Stawów Bliźniaczych przy ul. Studziennej; (7)oświetlenie 
parku przy ul. Hożej 1; (8)dalsze porządkowanie Parku Brodowskiego przy ul. 
Słowiczej (skarpa); (9)budowa mini boisk sportowych przy ul. Axentowicza i 
Grzymińskiej 17; (10)budowa ul. Hożej (od ogródków działkowych) i 
Łącznej. 
                        
                        Komunikaty Rady Osiedla 
R.O. Żelechowa zaprasza mieszkańców dzielnicy na zebranie 
sprawozdawcze za 2011 r., które odbędzie się 21 czerwca (czwartek)  
o godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 5 (Gimnazjum nr 43) przy ul. Hożej 3. 
W spotkaniu będą uczestniczyć radni Rady Miasta Szczecin oraz pracownicy 
Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa do udziału w zebraniu  
i przedstawieniu swoich problemów.  
Redakcja: 
Maria Jasińska - maria.s.jasinska@gmail.com  
Alina Sukiennicka – alasukiennicka@wp.pl   
Wkrótce opowiemy Państwu o najznamienitszych mieszkańcach naszego 
osiedla. Czy Państwa to zaciekawi? Mamy nadzieję… Macie Państwo 
problemy, a może ciekawe pomysły. Jak z nami się skontaktować? – najlepiej, 
przychodząc osobiście do Rady Osiedla.  
Adres siedziby Rady Osiedla:  (Dyżury: wtorki - godz. 17.30 - 18.30) 
ul. Ostrowska 3/1, tel./fax: 91 4 558 601.  
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