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INTERPELACJA 

dot. zorganizowania spotkania Prezydenta Krzystka z mieszkańcami 

osiedli Skolwin, Stołczyn, Bukowo, Golęcino–Gocław, Żelechowa, Niebuszewo,  

Drzetowo–Grabowo w celu omówienia infrastruktury dojazdowej do 

powstającego Centrum Logistycznego, omówienia realizacji programu 

„Otwarta Północ” oraz obiecywanej „rewitalizacji Północy”.  

 

W imieniu mieszkańców V okręgu wyborczego a dokładnie w imieniu 

mieszkańców osiedli Skolwin, Stołczyn, Bukowo, Golęcino–Gocław, Żelechowa, 

Niebuszewo,  Drzetowo–Grabowo  zwracam się (na podstawie art. 24, ust. 3 

ustawy o samorządzie gminnym) do Pana Prezydenta z prośbą o 

zorganizowanie spotkania z Panem i mieszkańcami ww. osiedli w celu 

omówienia następujących tematów: 

1. Budowa Centrum Logistycznego. 

W odpowiedzi na interpelację nr 152 (dot. budowy centrum 

logistycznego oraz oddziaływania tej inwestycji na poziom i jakość życia 

mieszkańców Szczecina), Pan wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz nie udzielił 

mi odpowiedzi jakie Gmina Miasto Szczecin uwzględnia oddziaływanie 

inwestycji (budowy centrum logistycznego) na poziom i jakość życia  



 

mieszkańców okolicznych osiedli, w których ruch komunikacyjny już dzisiaj 

jest bardzo natężony przy jednoczesnym braku inwestycji drogowych (np. 

tragiczny stan tzw. „Nadodrzanki”).  

Wiceprezydent Wacinkiewicz poinformował również, że w Wieloletnim 

Programie Rozwoju Szczecina nie przewiduje się modernizacji aktualnego 

układu komunikacyjnego. 

Mieszkańcy naszego miasta mają prawo wiedzieć dlaczego kolejne setki 

ciężarówek mają mijać ich domy przejeżdżając po ulicach, które już dzisiaj 

znajdują się w tragicznym stanie, jeśli Pan prezydent dawno nie był w Północy 

Szczecina, to zachęcam do obejrzenia jak dziś wyglada „Nadodrzanka”:  

https://www.facebook.com/SzczecinInformacje/videos/388622471897966/ 

 

2. Program „Otwarta Północ” 

Przed wyborami samorządowymi wraz z Panią radną Renatą Łażewską 

przedstawił Pan wspaniały program o nazwie „Otwarta Północ”, gdzie 

pojawiły się informacje o rewitalizacji najbardziej zdewastowanych osiedli 

oraz zapowiedzi: budowy basenu na ul. Grobla, budowy bulwaru spacerowego 

wzdłuż brzegu od ulicy Wiszeslawa aż do Gocławia, przebudowa nabrzeży i 

wiele innych.  

W odpowiedzi na interpelację nr 140 Pan wiceprezydent Daniel 

Wacinkiewicz poinformował mnie, że program „Otwarta Północ” nie stanowi 

programu miasta w rozumieniu definicji określonej w Strategii Rozwoju 

Szczecina 2025 oraz że Wieloletni Plan Finansowy nie przewiduje specjalnego 

budżetu na realizację tego projektu. 

 

 

https://www.facebook.com/SzczecinInformacje/videos/388622471897966/


 

Mieszkańcy Północy mają prawo wiedzieć czy zostali zwyczajnie 

oszukani i kolejną Pańską kadencję ich osiedla pozostaną pominięte przy 

kluczowych inwestycjach a zapowiadana od lat „rewitalizacja” to co wyborcza 

fikcja?  

 

3. Renowacja budynków oraz instalacja toalet w mieszkaniach 

komunalnych. 

Mieszkańcy lokali komunalnych regularnie opłacający czynsze mają 

prawo do życia w godnych warunkach, przede wszystkim do posiadania w 

mieszkaniach łazienek oraz do remontów.  

Na spotkaniu z szanownym Panem Prezydentem mieszkańcy mogą 

przynieść zdjęcia np. klatek schodowych w budynkach  komunalnych, które od 

dekad nie były remontowane. Zachęcam Pana Prezydenta do odwiedzin tych 

miejsc przed spotkaniem, aby poznać w jakich warunkach żyją szczecinianie!  

 

Zachęcam Pana Prezydenta do zorganizowania takiego spotkania z 

mieszkańcami i szerokiej promocji tego wydarzenia wśród mieszkańców 

ww. osiedli. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Dariusz Matecki 


