
TYTUŁ ZADANIA: 

Historyczne Trasy Osiedlowe 

CHARAKTER ZADANIA: 

Zadanie ogólnomiejskie 

LOKALIZACJA, MIEJSCE: 

Grunty własne Gminy Miasta Szczecin, konkretne miejsce pomoże wskazać Rada 

Osiedla, sugeruje się centralne rejony osiedla, a także tereny o dużym ruchu 

mieszkańców (np. place zabaw, poczty, rejony kościołów, stacje roweru miejskiego itp.). 

Wnioskodawca: 

OPIS ZADANIA:Pod koniec maja br. w północnych osiedlach miasta Szczecina (Skolwin, 

Stołczyn, Golęcino-Gocław) zostały ustawione tablice informacyjne ze zdjęciami i opisem 

zabytków danego osiedla. Ponadto na Stołczynie odbył się spacer z przewodnikiem miejskim, 

który opowiadał o historii osiedla oraz pokazywał jego zabytki. W wydarzeniu wzięło udział 

prawie 30 mieszkańców z różnych rejonów naszego miasta. Podczas półtoragodzinnego 

spaceru część uczestników wycieczki zasugerowała, aby podobne działania podjąć na innych 

osiedlach Szczecina. Głównym celem zadania jest utworzenie Historycznych Tras 

Osiedlowych. Każde osiedle będzie posiadało tablicę z historią danego miejsca oraz jego 

zabytkami. Ponadto zostanie utworzony serwis internetowy, z którego będzie można pobrać i 

wydrukować mały przewodnik osiedlowy, zawierający informacje z tablicy historycznej. W 

ramach zadania przewidziano też dla każdego osiedla dwa spacery z przewodnikiem. 

Historycy oraz przewodnicy po Szczecinie opracują merytorycznie dla każdego osiedla 

tablicę oraz mały przewodnik osiedlowy. Gmina Miasto Szczecin posiada cztery dzielnice 

(Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) które są podzielone na 37 jednostek 

pomocniczych jakimi są osiedla: Arkońskie-Niemierzyn, Bukowe-Klęskowo, Bukowo, 

Centrum, Dąbie, Drzetowo-Grabowo, Głębokie-Pilchowo, Golęcino-Gocław, Gumieńce, 

Kijewo, Krzekowo-Bezrzecze, Łękno, Majowe, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Niebuszewo, 

Niebuszewo-Bolinko, Nowe Miasto, Osów, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Podjuchy, 

Pogodno, Pomorzany, Skolwin Słoneczne, Stare Miasto, Stołczyn, Śródmieście-Północ, 

Śródmieście-Zachód, Świerczewo, Turzyn, Warszewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, 

Załom-Kasztanowe, Zawadzkiego-Klonowica, Zdroje, Żelechowa, Żydowce-Klucz. 

Utworzenie Historycznych Tras Osiedlowych planowane jest na 34 osiedlach, ponieważ 

Skolwin, Stołczyn oraz Gocław-Golęcino mają już takie trasy (te osiedla dostaną wsparcie w 

zakresie małego przewodnika do pobrania ze strony internetowej i spaceru z przewodnikiem 

miejskim). 

UZASADNIENIE ZADANIA: 

Zadanie ma na celu upowszechnienie mieszkańcom miasta Szczecina historii osiedli na 

których mieszkają. Dużym problemem większości szczecinian jest brak znajomości historii 

miejsca zamieszkania oraz częste mylenie nazewnictwa dzielnic/osiedli. Oprócz podziału 

administracyjnego, sprawy nie ułatwiają też spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperzy, którzy 

stosują własne nazewnictwo (np. Osiedle Piastowskie, Osiedle Maciejkowe, Osiedle 

Kapitanów itp.). Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości historycznej 
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mieszkańców, co zaś wpłynie pozytywnie na większe utożsamianie się ze swoją „małą 

ojczyzną” i budowanie lokalnej społeczności. Historyczne Trasy Osiedlowe będą elementem 

spajającym mieszkańców i pobudzającym ich do wspólnego działania oraz większej 

aktywności na rzec Rad Osiedlowych. 

BENEFICJENCI ZADANIA: 

Beneficjentami zadania są wszyscy szczecinianie. Historyczne Trasy Osiedlowe swoim 

uniwersalnym i prostym przekazem mają trafić do każdego odbiorcy. Ponadto nauczyciele 

szczecińskich placówek oświatowych mogą wykorzystywać trasy jako element nauczania 

historii miasta. 

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA: 

składowa zadania koszt 

Produkcja i montaż tablic: 4000zł x 34 osiedla 136 000,00 

Opracowanie merytoryczne tablic: 2000zł x 34 osiedla 68 000,00 

Opracowanie małego przewodnika do pobrania ze strony: 2000zl x 37 74 000,00 

Spacery z przewodnikami 20 000,00 

Zrobienie strony www 15 000,00 

Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 313 000,00 

 


