PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE
dnia 19 października 2015r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku.
3. Zaproszeni goście
a. Joanna Zawadzka - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Szczecin.
b. Przewodniczący Komisji Komunalnej Ochrony Środowiska Rady Miasta
Szczecin - Marek Duklanowski.
c. Iwona Lipczyńska - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Szczecin.
d. Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego - Andrzej Grabiec.
e. Naczelnik Straży Miejskiej oddział zachód - Andrzej Sieradzki.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego miesiąca.
5. Sprawy komunalne:
a. nazwa ulicy SGI.
b. wydanie opinii w sprawach dotyczących dzierżawy terenu.
6. Budżet Obywatelski
7. Koperta Życia.

Ad. 1.
Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Pana Janusza Ferta.
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia. Obecnych: 12 członków Rady
Osiedla.
Załącznik: lista obecności.
Ad. 2.
Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty
jednomyślnie.
Ad. 3.
a. Jako pierwsza głos zabrała pani z Wydziału Inwestycji Miasta Szczecin, pani Joanna
Zawadzka odnośnie projektu przebudowy ulicy Modrej oraz Koralowej.
➢ Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
Dokumentacja ma powstać do lutego 2016-go roku
➢ Przebudowywany będzie odcinek od skrzyżowania z ulicą Szafera do granicy
z gminą Dobra.
➢ Przebudowywana będzie cała konstrukcja jezdni z obustronnymi chodnikami
oraz pasami rowerowymi. Przystanek autobusowy w stronę Bezrzecza ma
być bez wiaty z niewielkim zjazdem, bez zatoki. Na przystankach Wronia oraz
Rozmarynowa zamiast zajazdów będą znajdować się linie przystankowe, tzw.
,,żmijki”. Zatoki autobusowe mają być jeszcze uzgodnione.
➢ Realizacja planowana jest na lata 2017-2018.

➢ Zaprezentowana została koncepcja wstępna, projektant już złożył wnioski o
badania warunków technicznych.
➢ Tymczasowe poruszanie się ulicą Modrą na obecną chwilę nie jest znane,
jednak nie obejdzie się bez utrudnień na tym odcinku, gdyż objazd jest ciężki
do zorganizowania. Zaplanowaniem ruchu na czas remontu ma się zająć
wykonawca.
➢ Radni wnieśli swoje uwagi:
○ Koncepcja pasów rowerowych na jezdni spotkała się ze sprzeciwem
mieszkańców i zawnioskowano zastąpienie jej ścieżką rowerową
oddzieloną od jezdni. Naczelnik Straży Miejskiej Andrzej Sieradzki
zabrał w tej sprawie głos będąc przeciwny realizacji pasów
rowerowych. W związku z tą zmiana termin wykonania dokumentacji
projektowej wydłuży się.
Mieszkańcy mają dwa tygodnie na zgłoszenie uwag i przekazanie ich do komisji
komunalnej.
b. Pani Lipczyńska zabrała głos w sprawie ulicy Nowoszerokiej.
➢ Została podpisana umowa na dokumentacje projektową, a z zamówienia
publicznego wybrano wykonawcę. W czerwcu wybrano projektanta i projekty
są opracowywane. Zbierane są finanse na realizację.
➢ Inwestycja będzie składała się z trzech etapów:
○ Skomunikowanie hali widowiskowej ,,Azoty”, czyli ulicy Wojska
Polskiego z ulicą Modrą
○ Następnie ul. Modrej z pętlą Krzekowo
○ I połączenie pętli Krzekowo z ulicą Sosabowskiego.
➢ Dokumentacja ma być zakończona w 2017 r., lata 2018-2019 przeznaczone
są na pozyskanie środków finansowych. Cała inwestycja planowane
zakończenie ma na 2020 rok.
➢ Projektant ma podać budynki wskazane do wyburzenia. W związku z tym
poruszona została sprawa mieszkanki jednego z tych budynków. Pani została
odesłana do administratora budynku a rada osiedla zwróci się bezpośrednio
do wydziału inwestycji. Pan radny Marek Duklanowski zobowiązał się do
napisania interpelacji w sprawie mieszkanki przy ulicy Szerokiej 16m6.
c. Pani Iwona Lipińska zgłosiła wniosek w sprawie odcinka ul. Łukasińskiego od ronda
Powstańców Warszawskich do strzelnicy (1300 metrów). Ulica stanowi granicę dwóch gmin,
jest to teren niegdyś wykorzystywany wyłącznie przez ogrody działkowe i wojsko. Obecnie
znajduje się tam kilkadziesiąt domów zamieszkanych przez młodych ludzi z dziećmi. Na
ulicy brak wyświetlenia, nie ma chodnika, nie ma ścieżki rowerowej, nocą widoczność jest
minimalna, brak jest nawet pobocza. Pani Lipińska wniosła o uspokojenie ruchu na tym
odcinku. Trzy lata temu zostało założone stowarzyszenie na rzecz ulicy Łukasińskiego. Znak
strefy zamieszkania jest kompletnie ignorowany przez kierowców.
➢ Petycja została złożona do Rady Osiedla wcześniej, Pan Przewodniczący zwrócił
się do obecnego Przewodniczącego Komisji Komunalnej Marka Duklanowskiego
oraz Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa o zapoznanie się z
przedstawioną sytuacją.
➢ Wniosek o postawienie spowalniaczy na tej ulicy złożony w maju 2013 r. spotkał się z
odpowiedzią o braku środków.

➢ Zaproponowane zostało rozpatrzenie tego tematu na komisji komunalnej, a Dyrektor
ZDiTM zasugerował wniesienie wniosku inwestycyjnego do wieloletniego projektu
budżetowego.
d. Parking będący przedłużeniem ulicy Żołnierskiej jest problemem nierozwiązanym od
wielu lat, gdyż jest on terenem prywatnym. Pani Pieciukiewicz zwróciła się do pań z
Wydziału Inwestycji o podjęcie właściwych procedur wykupienia terenu, gdyż w budżecie na
rok 2019 mają być na to pieniądze. Rada Osiedla występowała w tej sprawie wielokrotnie.
e. Korespondencja pomiędzy Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego jest nie do końca
jasna.
➢ Przy ulicy Kaperskiej bez wiedzy Rady ustawiono progi spowalniające.
Dyrektor Andrzej Grabiec przyznał, iż Rada powinna być o tym
zawiadomiona.
➢ Projekt odnośnie chodników przy ulicy Szerokiej. Sprawa przedstawiona jest
w inny sposób w planach, przez projektanta, oraz ZDiTM.
f. Grupa mieszkańców ulicy Wroniej oraz Inspektowej ,,Strefa Spokoju” została
zorganizowana w celu uspokojenia ruchy w tym obszarze. Jest to strefa zamieszkania
jednak znak ten jest kompletnie ignorowany przez przejeżdżających tą trasą kierowców, a
spowalniacze nie odnoszą pożądanego efektu i liczba wypadków w tym rejonie jest duża.
Mieszkańcy powołali się na wniosek sądu odnośnie ustawy o wprowadzeniu strefy
zamieszkania. W okresie zimowym wielu kierowców wpada w tym miejscu w poślizg.
Poproszono o częstsze kontrolowanie tych rejonów oraz postawienie słupków na ulicy
Inspektowej. Radni skierowali prośbę do pana Marcina Charęzy o rozpatrzenie problemu
ulicy Inspektowej. Pani Pieciukiewicz rozmawiała z panem kierownikiem Urbańskim o
namalowaniu oznaczeń poziomych i jeżeli pan Charęza wyrazi zgodę, oznaczenia w postaci
piktogramów zostaną namalowane na całej ulicy. Projekt ten zostanie zrealizowany
najwcześniej w kwietniu następnego roku przy temperaturze +10’C. Zasugerowano również
wzięcie przykładu z Bydgoszczy i rozdawania ulotek oraz wywieszenia transparentów
informujących o strefie.
g. Zapytano Pana Naczelnika Straży Miejskiej jak rozwiązać problem samochodów
zaparkowanych przy Schronisku dla Nieletnich. Prośba została zanotowana przez pana
Sieradzkiego.
h. Poproszono o postawienie wiat przystankowych z koszami na śmieci przy kościele
na ulicy Szerokiej oraz ulicy Rozmarynowej. Wiaty są tam bardzo potrzebne, jednak
otrzymano odpowiedź, iż nie można tam postawić wiat z powodu braku pieniędzy. Wiaty są
w tym miejscu konieczne, gdyż jest to przystanek uczęszczany zarówno przez starszych, jak
i dzieci. Przystanki w stronę miasta mają zostać zrealizowane.
i. Dodatkowe przejście na ulicy Taczaka jest potrzebne, gdyż ludzie (w szczególności
działkowicze) organizują je na własną rękę w miejscach niewyznaczonych. Ulica Taczaka
jest miejscem nagminnego przekraczania prędkości, dlatego też Zarząd Dróg i Transportu
Miejskiego rozważa zlikwidowanie tam ograniczenia prędkości do 70km/h. W projekcie
Budżetu Obywatelskiego można znaleźć pozycję odnośnie wspomnianego przejścia.
Ad. 4.
Został zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia. Dwie osoby wstrzymały
się od głosu.

Ad. 5.
a. Sprawy bieżące:
i.
W sprawie chodników na ulicy Szerokiej Rada Osiedla odniosła sukces. Pani
Joanna Pieciukiewicz poinformowała Radnych o dwóch odbytych spotkaniach z
panią dyrektor WGKiOŚ oraz przedstawicielami ZDiTM. Udało się uzyskać
kompromis, natomiast WGKiOŚ zabezpieczyło 100 tysięcy złotych na przetargi.
Projekt został nieznacznie okrojony do odcinka od Starego Młyna do kościoła w
następnym roku jako całość, natomiast w tym doprojektowane pozostałe
odcinki, aby od marca zacząć całościowy projekt.
ii.
W sprawie inwestycji na ulicy Drozdowej w środę, 21.10.2015 r. ma się odbyć
spotkanie z projektantem, sprawa jest w toku, ZDiTM doprojektowanie
kanalizację na tym odcinku. Projekt ulicy Drozdowej zostanie złożony dopiero
po zrealizowaniu projektu na ulicy Modrej.
iii.
Na lipcowym spotkaniu wybierano nazwę ulicy na osiedlu SGI. Proponowana
ulica Krokusowa znajduje się już w Szczecinie, natomiast Radni zaproponowali
nazwę ,,Gerwazego”. Wszyscy obecni byli głosowali za tą nazwą ulicy.
iv.
Na ulicy Żniwnej chodnik, do którego zbudowania zobowiązało się SGI pojawi
się w opóźnieniem w listopadzie, ponieważ Enea wykłada tam instalację
elektryczną.
v.
Koło zabytkowej pompy w listopadzie pojawi się tablica informacyjna z
pieniędzy miejskich. Pani Pieciukiewicz zaproponowała wyczyszczenie terenu
oraz wyrównanie krawężnika. Pani z pobliskiego ogrodniczego wyraziła chęć
posiania tam ozdobnych traw. Cały koszt tego przedsięwzięcia wraz z
opłaceniem robotników i materiałów wynieść ma 1500zl. Odbyło się głosowanie
za podjęciem uchwały w tej sprawie, jedna osoba się wstrzymała, pozostali
Radni głosowali za.
vi.
W sprawie urządzeń sportowych skontaktować się należy z wykonawcą.
vii.
Grudniowe spotkanie opłatkowe odbędzie się w tym samym miejscu, co w
zeszłym roku, w klubie Bezrzecza. Zaproszone zostanie 45 osób w tym
seniorzy mieszkający na naszym osiedlu.
b. Sprawy komunalne:
i.
Sprawa śmietników przy Szerokiej skierowana została do WGKiOŚ. Dyrektor
napisał, iż podjęte zostaną rozmowy w sprawie zmian harmonogramu realizacji.
Zaproponował też skomponowanie w otoczenie mini wiat, które mają zasłonić
śmietniki. Temat śmietników będzie jeszcze przez Radę rozpatrywany.
ii.
Dwie osoby głosiły się z prośbą o wydanie opinii w sprawie wydzierżawienia
działki przy ulicy Sosabowskiego w celach rekreacyjnych. Odbyły się się dwa
głosowania:
● Pierwsze w sprawie pana Jana Bieszczada, dla którego działka znajduje się
daleko od jego posesji Radni głosowali:
,,Za” - 4 osoby.
,,Przeciw” - 3 osoby.
Wstrzymały się - 5 osób.
● Drugie w sprawie pana Michała Sucheckiego, dla którego teren ma być
przedłużeniem posesji Radni głosowali:
,,Za” - 5 osób.
,,Przeciw” - 0 osób.
Wstrzymało się - 7 osób.

Prośba została pozytywnie rozpatrzona na rzecz pana Sucheckiego.

iii.
Wpłynęła też prośba o wydanie opinii w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości przy ulicy Grenadierów 23 w celach rekreacyjnych jako przedłużenie
posesji, na której budowany jest dom pani składającej prośbę. Wszyscy głosowali ,,za”.
Nikt nie głosował ,,przeciw”, nikt się nie wstrzymał, uchwała została podjęta
jednomyślnie.
c.
Finanse. Stół, krzesła, szafki oraz fronty sfinansowane zostały przez Radę
Miasta. W dalszym ciągu brakuje kosza na śmieci, termosów, uchwytów na papier,
suszarki, wieszaka na płaszcze, pojemników na sztućce oraz odkurzacza. Pan
Przewodniczący zaproponował wydatkowanie o wysokości 1000 zł. Przeprowadzono
głosowanie nad podjęciem uchwały. Wszyscy głosowali ,,za”. Nikt nie głosował
,,przeciw”, nikt się nie wstrzymał, Uchwała została podjęta jednomyślnie.
d.
Wniesiono o zaapelowanie do mieszkańców właściciela działki przy ulicy
Żyznej o koszenie traw wokół terenu działek, ponieważ zaniedbana roślinność zagraża
działkom rolnym.
e.
Pan Wojciech Barciszewski zamówił tablicę informacyjną on nowej siedzibie
Rady Osiedla. Jej koszt wyniósł 344,40 zł. Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem
uchwały. Wszyscy głosowali ,,za”. Nikt nie głosował ,,przeciw”, nikt się nie wstrzymał,
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
f.
Do pana Wojciech Barciszewski zgłosił się mieszkaniec osiedla w sprawie
zbiornik retencyjnego przy ulicy Rozmarynowej, który został połączony kanałem z
rzeką Bukową. Zbiornik jest ogrodzony i nie stwarza zagrożenia, ale kanał przeciął
ścieżkę rekreacyjną. Mieszkaniec poprosił o wybudowanie nad nim kładki. W tej
sprawie musi zostać złożone pismo do Rady.
Ad. 6.
Karty Życia pozwalają na szybkie połączenie telefoniczne z krewnymi w przypadkach
zagrożenia zdrowia lub życia. Służby ratunkowe odnajdą na nich także informacje o stanie
zdrowia czy przebytych chorobach osoby poszkodowanej. Rada Osiedla otrzymała ich 100
sztuk, część z nich ma zostać rozdana w kościele.
Ad. 7.
W tym roku karty Budżetu Obywatelskiego 2016 należy składać osobiście. Projekt
ścieżek rowerowych przy ulicy Szerokiej znajduje się pod numerem 39.

