PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE
dnia 14 września 2015
Ad. 1.
Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Pana Janusza Ferta. Przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia.
Obecnych: 9 członków Rady Osiedla
Załącznik: Lista obecności.
Ad. 2.
Przewodniczący na posiedzenie RO zaprosił jednego z mieszkańców - p. Roberta Kurasińskiego,
który kontaktował się wcześniej z RO mailowo w sprawie ul. Wroniej.
Na problem odpowiedziała Pani Sekretarz Joanna Pieciukiewicz: Problemem w tym przypadku jest
rozbudowa Wołczkowa i napływ kierowców, którzy nie mogą znaleźć ujścia. Ulice Modra i
Koralowa w tym przypadku są zakorkowane - ujście znajdują wjeżdżając w ul. Starowiejską,
Nowowiejską, a następnie Wronia i ul. Inspektowa.
W lipcu odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Szczecin z
przewodniczącym tejże Komisji - Panem Duklanowskim, na które z naszej rady udała się p.
Pieciukiewicz wraz z p. Braciszewskim. Posiedzenie się przeciągało, p. Braciszewski musiał
opuścić spotkanie i w efekcie p. Pieciukiewicz została sama. P. Pieciukiewicz stwierdziła, iż była
zniesmaczona tym posiedzeniem. Pan radny Jerzyk opuścił posiedzenie, drugi radny ponaglał, a
Pan Radny Duklanowski zarzucił, że p. Pieciukiewicz załatwia swoje osobiste sprawy. Pani
Pieciukiewicz nie została dopuszczona do głosu. Pan Charęza był także zaproszony, stwierdził, że
nie widzi dużego zagrożenia, droga jest bezpieczna, dlatego, że są porobione mijanki. Jak
wszyscy wiedzą, mijanki nie są efektem zwiększenia bezpieczeństwa, tylko tego, że gdy kładziono
kostkę brukową po remoncie, miasto nie miało planów, robiło to w pośpiechu, wynikało to także z
tego, że sprawy własności nie były uregulowane i drogi nie zostały zrobione z należytą
starannością. Propozycja p. Pieciukiewicz była wtedy na tym posiedzeniu następująca przygotowanie przez miasto zmiany organizacji ruchu na ul. Wroniej/Inspektowej - swój pomysł p.
Pieciukiewicz również miała, ale oczywiście było to do poddania dyskusji społecznej oraz opinii z
miasta, w pierwszej kolejności prośba o zainstalowanie słupków przed rozpoczęciem roku
szkolnego - kierowcy omijając progi wjeżdżają na chodnik, jest to ogromne zagrożenie dla dzieci
wychodzących z bramek. Słupki rzeczywiście postawiono w ubiegłym tygodniu. Obietnica Pana
Charęzy, że przyjdzie na posiedzenie RO w październiku i przedstawi swój punkt widzenia
dotyczący zmiany organizacji ruchu na tych ulicach. Generalnie rozwiązaniem jest to, aby gmina
Dobra wybudowała obejście. Zmiana organizacji ruchu, może byłaby uciążliwa dla niektórych
mieszkańców, jednak spowoduje to, że mieszkańcy Dobrej nie będą mogli do końca korzystać i
łatwo przejeżdżać przez te uliczki, uniemożliwi zjazd samochodów ze Starowiejskiej w ul. Wronią i
Inspektową - wtedy mieszkańcy gminy dobra będą mieli podstawy, aby „wywalczyć” wybudowanie
obejścia.
Pani Pieciukiewicz została oceniona przez Przewodniczącego Duklanowskiego jako osoba, która
nie reprezentuje mieszkańców jako radna, jest to jej prywatna sprawa, i że „Chce sobie żyć koło
siebie ładniej i lepiej”. Stanowisko radnej zostało sprowadzone do prywaty.
Pani Pieciukiewicz uznała, że przeczeka okres wakacyjny i opowie o tym na posiedzeniu Rady
Osiedla.
Na komisji w związku z zastrzeżeniami ustalono, że miasto miało przedstawić projekt zmiany
organizacji ruchu i trafi to jesienią do Rady Osiedla. i to do RO nie trafiło.
Propozycja Pani Pieciukiewicz: ze Starowiejskiej- kierowcy nie mogą skręcić w prawo we Wronią.
To z kolei byłoby „karą” dla niektórych mieszkańców ul. Wroniej.
Prośba do Pana Kurasińskiego o kontakt i o przybycie również na posiedzenie RO w przyszłym
miesiącu - będzie Pan Charęza i będzie można przedyskutować ten temat.

Pan Kurasiński - argument „nie mam pieniędzy”, gdyż miasto ma ważniejsze potrzeby dla lokalnej
społeczności jest nie do przyjęcia. Koszt zakupu i zamontowania jednego słupka to 100 zł.
Z p. Marcinem było spotkanie (już 4 lata temu!) - dobrze sobie zdaje sprawę z zagrożenia jakie
panuje tam w godzinach porannych, gdy jest największy ruch.
Propozycja Pana Janusza Ferta - posiedzenie Rady w październiku - zaproszeni będą być może
dyrektor Tumielewicz ZDiTM, p. Charęza, mieszkańcy i wtedy będzie można dojść do konkretnych
rozwiązań. Prośba do Naczelnika Straży Miejskiej, aby zwrócić uwagę na sytuację bezpieczeństwa
w tej okolicy.
Ad. 3.
Po rozmowie z Agnieszka Witkowska i Joanna Cacaj - rozmawiały z p. Walaszczyk wcześniej o
przybyciu - przewodniczący posiedzenia postanowił Panie dopuścić do głosu. Panie reprezentują
Stowarzyszenia na rzecz ulicy Łukasińskiego, które działa od 2011 roku. Rodziny zamieszkujące
tereny od marketu Piotr i Paweł do strzelnicy, fragment ulicy - odnoga od skrzyżowania z ul.
Nasienną (przedłużenie ul. Nowowiejskiej). Sytuacja wygląda następująco: nie ma oświetlenia,
ścieżki rowerowej, chodnika, pobocza, wody, ani nawet kanalizacji. Od kilku lat walczą o poprawę
sytuacji, pierwszym punktem jest bezpieczeństwo, zwłaszcza, że są to rodziny z dziećmi w wieku
szkolnym. Po ‚ich’ stronie nie ma nic, przede wszystkim brakuje oświetlenia, jest niebezpiecznie.
Po „drugiej stronie” (dop. po stronie gminy Dobra) - jest oświetlenie, są spowalniacze, których
będzie w Dobrej jeszcze więcej. Po przejechaniu przez spowalniacze w Dobrej i po zjechaniu z
ostatniego spowalniacza, kierowcy wjeżdżają na ul. Łukasińskiego i automatycznie przyspieszają.
Wprowadzono strefę zamieszkania - jest to nieskuteczne, była Policja, Straż Miejska,
organizowano audycje radiowe, itp. - nie przyniosło to żadnego efektu. Panie udawały się
bezpośrednio do instytucji, które były odpowiedzialne za konkretne tematy - ZBiLK, Policja, Straż
Miejska, Miasto. Zazwyczaj otrzymywano odmowę na wszystkie wnioski, Panie proszą o
jakąkolwiek interwencję, jak np. donice, czyli tzw. mijanki. Mieszkańcy proponują np. wykonanie
projektu jako wkład własny, proponują swoją pomoc.
Swoje podwoje otwiera osiedle „Neptun”.
Na antenie Radia Szczecin 1,5 roku temu Pan Dariusz Wołoszczyk obiecał że coś będzie zrobione
i do dziś nie ma żadnego odzewu.
Propozycja Pan Braciszewski: wystąpienie komisji bezpieczeństwa o wyjazdowe posiedzenie tej
komisji, aby wejść w teren, aby w tym temacie byli także radni naszego Miasta.
Propozycja, aby móc zobaczyć jak wygląda sytuacja w rzeczywistości: godziny 7:30 lub około 15.
Chcą się zaangażować, proponują pomoc, proszą o cokolwiek - mijanki - są najtańsze, dlatego
proponują to. Propozycja Pani Pieciukiewicz: aby też się dowiedzieć kiedy ma być jakikolwiek
remont.
Pan Janusz Fert: temat nie zostanie odłożony do szuflady. Będzie wizja lokalna, a kolejnym
etapem powinno być wpisanie do budżetu.
Krzekowo jest jedną z najmniej doinwestowanych dzielnic w Szczecinie. Ważne jest
zaangażowanie z jednej strony Rady, ale z drugiej mieszkańców, którym zależy na tym, aby
realizować jakąś inwestycję.
Ad. 4.
Wniosek, który wpłynął do Rady Osiedla od Państwa Rudziewicz - wniosek o opinię RO dotyczącą
dzierżawy działki na Bezrzeczu ul. Rozmarynowa. Państwo mieszkali na działce rodziców, prawnie
i geodezyjnie nie jest uregulowane w całości. Prawnie przysługuje mu przez zasiedzenie, na
własność dostać jej nie może, musi ją dzierżawić.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały.
Wszyscy obecni głosowali „za”.

Ad. 5.
W lipcu pan Fert i pan Braciszewski byli w UM RSO i stwierdzono, że brakuje miejsca w naszym
pomieszczeniu RO, tzn. stoliki i krzesła są niewystarczające na działalność RO. Decyzja była taka,
aby wybrakować te meble, zakupić nowe meble. W RO Arkońskie-Niemierzyn są meble, które
robione są na zamówienie. Będzie stół konferencyjny na zamówienie pod wymiar, krzesła
zakupione będą w makro. Kuchnia również wymaga zamontowania szafek, aby spokojnie można
było schować tam komplet filiżanek, który również zakupiono i drobne artykuły kuchenne. Pani
Dyrektor obiecała, że BRM sfinansuje stół i krzesła dla Rady Osiedla.
Przewodniczący nie chciał naszych starych mebli wybrakować i chcemy przekazać je organizacji.
Znaleźliśmy stowarzyszenie Educare, któremu z chęcią przekażemy meble. Zgodnie ze statutem
RO nieodpłatne przekazanie mienia rady wymaga uchwały RO i zgody Prezydenta.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały.
Wszyscy obecni głosowali „za”
Ad. 6.
W jednej z RO na skutek kłótni, wyszło na jaw, że dokumentacja finansowa jednej z rad była
prowadzona w jednym zeszycie. To się przedostało do prasy i RM i w związku z tym
zawiadamiamy ze w dniu 25 sierpnia Komisja Rewizyjna powołała uchwałą Zespół ds. Kontroli
Uchwał Podjętych przez Organy Rad Osiedli w Szczecinie. Spodziewamy się kontroli, audytu
wewnętrznego. Rzecz jasna, nie mamy się czego obawiać, nasza dokumentacja, zwłaszcza
finansowa, jest skrupulatnie prowadzona.
Ad. 7.
Szkolenie rad osiedlowych - odbyło się 3 września w UM Szczecin.
Ad. 8.
Musimy dać odpowiedź w sprawie chodnika na ulicy Szerokiej (od ronda Prymy do
Sosabowskiego). Przyszło pismo z ZDiTM, że koszt wykonania zadania (chodnik z wjazdami)
wynosi 356 512,00 zł. w ramach 150 tys. od Prezydenta nie zdołamy tego zrobić. ZDiTM
proponuje, aby wystąpić do WGKiOŚ z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych
brakujących w wysokości 253 tys. lub przesunięcie pozostałej kwoty na rok 2016.
P. Bracziszewski: zazwyczaj koszty są zawyżane o około 20-30%, jednakże ZDiTM nie może
ogłosić przetargu, nie mając zabezpieczonych środków kosztorysowych. Pani Konserwator
zabytków - największa kwotę pochłaniają wjazdy; wjazdy i chodnik i parkingi mają być wykonane w
ten sam sposób.
W tym tygodniu podejmiemy działanie, aby może zdobyć te pieniądze gdzieś.
Pani Pieciukiewicz: jesteśmy bardzo niedoinwestowanym osiedlem, mamy marny budżet. Nie
można budować osiedla za 150tys. rocznie!
W międzyczasie przyszła informacja z WGKiOŚ - z puli 160 tys. w roku 2016 ma zostać zabrane
15tys. we wszystkich radach.
Pani Pieciukiewicz - wydaliśmy na ten projekt 12 tys. - projekt ul. Drozdowej należy negocjować z
WGKiOŚ, można zwrócić się do Wiceprezydenta. Jeśli nie uda się wywalczyć pieniędzy,
należałoby przesunąć środki na kolejny rok i aby zrobić tę inwestycję z połączonych budżetów z
roku 2015 i 2016.
Należy podjąć próbę negocjacji z WGKiOŚ, ZDiTM.
Pan Braciszewski zgłasza wniosek o podjęcie uchwały o przeznaczenie środków z roku 2016 na
kontynuację budowy chodnika ul. Szerokiej.

Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały. Wszyscy obecni głosowali „za”.
Przewodniczący wyraża ponadto sprzeciw dotyczący zabierania 15 tys. z puli pieniędzy
Prezydenckich w przyszłym roku.
Ad. 9.
ZDiTM - słupków na ul. Modrej przy parku nie będzie - załącznik pismo z ZDiTM.
Ad. 10.
Na terenie gminy Dobra został wybudowany regulujący stan wód rzeki Bukowa zbiornik retencyjny.
Mieszkańcy Bezrzecza oddzieleni są od terenów wojskowych rowem melioracyjnym połączonym
ze zbiornikiem retencyjnym. Jeden z mieszkańców zwrócił się z pytaniem do
Wiceprzewodniczącego RO p. Braciszewskiego o możliwość postawienia/wybudowania mostku
łączącym ww. tereny. Rada Osiedla nie ma takich możliwości ani kompetencji, aby to organizować,
mieszkańcy powinni zwrócić się z tym problemem do Urzędu Miasta lub Gminy Dobra.
Ad. 11.
P. Borysiewicz - przystanek ul. Rozmarynowa w kierunku miasta - zostały wykonane zdjęcia,
pomiary. Okazało się, że przy okazji ostatniej burzy zostało zlikwidowane drzewo przy przystanku,
Wiata może zostać postawiona. Należy iść do ZDiTM i brak drzewa będzie mocnym argumentem.
Nie ma drzewa, skarpa nie przeszkadza, teraz będzie można to „wywalczyć”.
Wiadomość od p. Walaszczyk - basen przeciwpożarowy, barierka jest złamana i podobno stwarza
to zagrożenie, że można tam wpaść. Należy zrobić zdjęcie i przesłać np. na alert szczeciński.
Kompleks sportowy - należałoby ustawić jakieś tablice, które by ludzi ukierunkowały na to, że w
ogóle jest taki obiekt sportowy. MOSRiR umywa ręce od większej odpowiedzialności za ten obiekt
- załącznik pismo z MOSRiR.
Jest wiele możliwości- zatrudnienie animatora sportu czy też powołanie klubu sportowego.
Rada Osiedla kilka lat temu zwracała się z prośbą o większe zwrócenie uwagi na temat
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Taczaka i Sosabowskiego. Nagminnie przejeżdżają przez
skrzyżowanie na pomarańczowym, a nawet czerwonym świetle. Podobnie dzieje się w ciągu ul.
Łukasińskiego.
Dzielnicowy napisze pismo do wydziału drogowego Policji, aby zajęła się tym tematem.

