
Idzie wiosna! Co bym zmienił na swoim osiedlu? 
 

Jak pewnie większość zauważyła, na dworze pojawiły się pierwsze oznaki wiosny, m.in. wyrosły przedwiosenne 
kwiatki np. krokusy lub przebiśniegi. Jest to więc czas, żeby pozmieniać co nieco w naszym otoczeniu. W ramach wiosen-
nych porządków  poruszyliśmy temat: Co bym zmienił na swoim osiedlu? Tym zagadnieniem zajęła się grupka naszych 
redaktorów. Każdy z nich mieszka w innej części naszego miasta albo w jego okolicy. Oto ich spostrzeżenia. 

 

       Osiedle Zachód – dosyć „betonowej pustyni” 
 
Pierwszą rzeczą, którą bardzo bym chciał zmodyfikować na osiedlu Zachód  

jest budowa nowego placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Mogłaby być to nie 
tylko atrakcja dla małych dzieci, ale także dla tych starszych. Chciałbym, żeby plac 
był kolorowym urozmaiceniem naszego osiedla. Wtedy ta ogromna ilość szarych 
chodników znikłaby w nowym, przyjemnym otoczeniu. Nasze osiedle nie byłoby  
„betonową pustynią”, a fajnym miejscem, w którym można spotkać się z 
przyjaciółmi.  

Taki plac powstrzymałby pomysł na budowę kolejnego sklepu lub innego 
obiektu. Zdaję sobie sprawę, że wykonanie takiego miejsca zabaw wiąże się z pewnymi kosztami, a miasto 
może na razie nie mieć na  to odpowiednich funduszy, dlatego też dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby moje 
osiedle stało się bardziej zielone. Powinna być na nim trawa, krzewy, kwiaty i inne ciekawe rośliny. Można 
by zrobić piękną prowizoryczną „ł ąkę”, która byłaby harmonijnym miejscem wypoczynku dla wielu rodzin 
poszukujących chwili wytchnienia.  

Kolejna sprawa, która poprawiłaby wizerunek naszego osiedla,  to wymiana płyt chodnikowych. W 
wielu miejscach  wspomniane płyty pękają, są nierówne. To nie tylko kwestia estetyki, ale większego bezpie-
czeństwa. Niejeden raz zdarzały się przypadki „zaliczenia wywrotki”.  
  Idzie wiosna, czas porządków i zmian na lepsze. Chciałbym żeby – dla poprawy estetyki, bezpieczeń-
stwa i ogólnej atmosfery-  chociaż  część z tych pomysłów była zrealizowana. 
                                                                                                                                                      Oskar Druszcz 

                                 Nie podobają mi się dzikie wysypiska 
 

 Uczę się w SP 2 na os. Zachód, ale od prawie dwóch lat mieszkam w 
Strachocinie. Jest to stara wieś położona nad rzeką Kr ąpielą, oddalona ok. 4 km od 
Stargardu. Mamy tu dużo zieleni, dlatego w wolnym czasie często wychodzę na 
dwór. Ale zauważyłem dwie sprawy, które mi się nie podobają.  
 Przede wszystkim na naszym osiedlu brak jest chodników i oświetlenia. 
Dzieci i dorośli poruszają się poboczem drogi, często po ciemku, a to zwiększa 
zagrożenie nieszczęśliwymi wypadkami. 
 Ale najbardziej nie podobają mi się dzikie wysypiska śmieci w rowach i 
pobliskich lasach. Mimo że istnieje obowiązek segregowania śmieci, często widzę 

porzucone sterty plastikowych odpadów albo gruzu. Najczęściej są to pozostałości po jakiejś budowie lub 
remontach. Myślę, że raczej nie są to śmieci mieszkańców naszej wioski, ale podrzucają je ludzie z okolicz-
nych miejscowości. W ten sposób niszczą przyrodę, zakłócają życie zwierząt w lasach, powodują, że roznosi 
się nieprzyjemny zapach.  Jest to niedopuszczalne tym bardziej, że np. plastik rozkłada się w ziemi ponad sto 
lat.                                                                                                                                                      Michał Majda 
 

Na osiedlu Hallera nie mamy gdzie się bawić 
 

    Mieszkam na osiedlu Hallera. Jest to nieduże osiedle, ale przy blokach na 
chodnikach parkuje tu bardzo dużo samochodów, przez co czasami nie ma jak 
przejść. Chciałbym, aby powstało tu więcej wydzielonych specjalnie na ten cel miejsc 
parkingowych.  W pobliżu mamy dużo niezagospodarowanych zielonych terenów, na 
których można by było urządzić place zabaw dla dzieci.  

Na naszym osiedlu mieszka wielu starszych ludzi - zwłaszcza byłych wojskowych - którzy próbują 
wprowadzać swoje „rządy”. Zabraniaj ą bawić się dzieciom na trawie, samowolnie sadzą wciąż krzaczki i 
choineczki, a my nie mamy gdzie spędzić aktywnie wolnego czasu.  Taki plac zabaw byłby więc jak najbar-
dziej wskazany. Poza tym przed blokami posadziłbym różne odmiany kwiatów i pomalowałbym wszystkie 
ławki. Każda miałaby inny kolor. Ożywiłoby to na pewno moje podwórko.  

                                                                                                                                             Mateusz Wróblewski 
                                                                                          



Kilka marzeń o Stargardzie 
 

 Mój dom znajduje się przy ulicy Szczecińskiej w pobliżu osiedla Zachód, na którym mieszkają moje 
koleżanki i koledzy. Chciałbym się z nimi spotykać w ciekawych miejscach. Lubię jeździć na deskorolce, ale 

mogę to robić tylko przy domu kultury, bo tam znajduje się skatepark. 
Chciałbym, aby taki obiekt był blisko mojego domu. Powinien być duży, ze 
skomplikowanymi zjazdami, podzielony na sektory ze względu na umiejętności 
użytkowników.  

Młodsze dzieci powinny mieć bajeczne place zabaw. Ciekawym pomysłem 
byłoby to, aby każde takie miejsce było tematycznie związany np. z inną baśnią. 
Szkoda, że wesołe miasteczko nie jest na stałe w mojej okolicy przez cały rok. Z 
myślą o nastolatkach miasto mogłoby wybudować duży park linowy i tor dla go-
kartów. 

Bardzo lubię grać w piłkę, podoba mi boisko typu Orlik przy Gimnazjum 
nr 4, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby było takie samo przy mojej szkole. Osiedle 

wyglądałoby idealnie, gdyby było więcej zieleni, a najlepiej jakby powstał ogród botaniczny. 
Mam marzenia, aby w naszym mieście zbudowano fokarium, delfinarium i akwarium. Widziałem 

takie obiekty w czasie wakacji w innych miejscowościach. Szkoda, że nie ma ich w Stargardzie przy moim 
domu.  
                                                                                                                                              Grzegorz Kmita 

Mój dom „Na Wzgórzu” 
 

Niedawno przeprowadziłam się na nowe osiedle o wdzięcznej nazwie "Na Wzgórzu". Znajduje się 
ono obok osiedla Pyrzyckiego. Mieszczą się na nim głównie zabudowy szeregowe i domki jednorodzinne. Jest 
tutaj bardzo spokojnie. Niektórzy przechadzają się po dróżkach, inni wolą biegać. Niedaleko mojego domku 
budują się wciąż nowe budynki. Kiedy tylko wyjrzę przez okno, widzę 
budowlańców, którzy ciągle pracują. 

Zaczyna się wiosna i przybywa nowych mieszkańców, także dzieci, 
które nie mają gdzie się bawić. Przydałby się plac zabaw, gdzie wszyscy 
mogliby spędzać razem czas i utrzymywać kontakt z rówieśnikami. Marz ę, 
aby znajdowały się tam dwie huśtawki, wielkie zjeżdżalnie, piaskownica i 
ławki do odpoczynku. W wolnej chwili wychodziłybyśmy z siostrą na 
podwórko i bawiłybyśmy się. Uwielbiam skakać na skakance, grać w piłkę, 
tylko nie mam gdzie. 

Kolejną rzeczą, która mnie niepokoi, są ciemne ulice, gdy zapada 
zmrok. Powodem jest brak lamp osiedlowych. Robi się ciepło, ale dni są 
jeszcze krótkie. Kiedy zachodzi słońce, trzeba niestety wracać do domu. Nawet wyjście po południu do skle-
pu, który oddalony jest o 10 minut drogi, jest uciążliwe i niebezpieczne. Gdyby ulice były oświetlone, ułatwi-
łoby to życie mieszkańcom. Mamy nie musiałaby się martwić o swoje dzieci. Myślę, że oprócz tych dwóch 
wad moje osiedle jest bardzo piękne i zadbane. Nic więcej mi nie potrzeba. 
                                                                                                                                                         Weronika Marszał 

 

                          Co bym zmienił w Grzędzicach 
 

Od niedawna mieszkam w małej wsi - Grzędzice. Znajduje się ona ok. 3 km od 
Stargardu Szczecińskiego. To stara wioska, lecz jest tu bardzo dużo nowych do-
mów jednorodzinnych. Grzędzice są ładnym miejscem, szczególnie wiosną i la-
tem. Jednak posiadają dwie wady, które najchętniej bym zmienił. Pierwsza z nich 
to zły stan ulic. Wylałabym je wszystkie asfaltem, aby się dobrze po nich jeździło. 
Teraz są dziurawe i bardzo nierówne, więc trudno z nich korzystać.  
Drugą rzeczą, którą bym zmienił, jest to, że przy okazji naprawy ulic zrobiłbym 
chodniki, aby piesi mogli po nich bezpiecznie chodzić. Teraz wszyscy korzystamy 
z poboczy, bo nie ma chodników. 
                                                                                          Oliwer Przybyłowski                    
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