PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
Z DNIA 06.06.2016 r.

Porządek posiedzenia:
1.
Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności.
2.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia rady.
3.
Uchwały :
a) przedłużenie umowy-zlecenia p. Idy Miszkin na okres od 1.07 do 31.12.2016 r.
b) wniosek o nadanie nazwy ulicy Misia Wojtka.
4.
Informacje o pracy Zarządu:
a) delegacja rady złożyła kwiaty pod obeliskiem Generała Sosabowskiego
b) odbiór skweru Generała Sosabowskiego
c) spotkanie z dyrektorem ZDiTM
d) spotkanie z zastępcą Prezydenta
e) ostatnie pożegnanie p. Szajnera
f) posiedzenie Komisji Komunalnej Rady
g) posiedzenie komisji do spraw bezpieczeństwa, samorządności i spraw społecznych.
5.
Wniosek o montaż urządzeń sportowych na powietrzu.
6.
Wolne wnioski.

Ad. 1
Przewodniczący powitał gości, radnych, przedstawił porządek posiedzenia. Stwierdzono
prawomocność posiedzenia.
Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował „przeciw”.
Ad. 2
Poprawiono protokół na wniosek Pani Pieciukiewicz. Zmiany są na bieżąco poprawiane.
Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował „przeciw”.
Ad. 3
a) Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował „przeciw”.
b) Andrzej Ciemcia mieszkający na zakolu, wybudował dom przy Łączniku Żołnierskiej
naprzeciwko skweru Misia Wojtka. Córka wprowadziła się, aby powstrzymać złodziei. Nie może
się zameldować, gdyż ta ulica nie ma nazwy. Na mapach wszędzie jest napisane, że jest to
Żołnierska, jednak miasto tego nie udokumentowało. Zaproponowano nazwę: Ulica im. Misia
Wojtka.
Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował „przeciw”.
Ad. 4
a) Zostały złożone kwiaty pod obeliskiem Generała Sosabowskiego z okazji rocznicy Jego urodzin
oraz imienin. W uroczystości byli także reprezentanci Gimnazjum Nr 27 oraz TVP Szczecin.
Uroczystość ta ukazała się w kronice.
b) Zarząd zaczął od odbioru skweru Generała Sosabowskiego, byliśmy tam trzykrotnie z
przedstawicielami Zakładu Usług Komunalnych oraz wykonawców.
Został wysłany e-mail do zastępcy Prezydenta ze skargą na wykonawców. Kwiaty nie były
podlewane, chociaż w umowie było wyraźnie napisane, by podlewać. Pomimo granulatu, który
powinien zbierać wilgoć, nie starczy to do przetrwania roślin. Pracownik z ZUK-u powiedział, że
agrowłóknina sprawi, iż rośliny się ugotują. Około dwudziestu roślin jest do wymiany.
c) Do końca czerwca ma być ukończony projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szerokiej.

d) Zastępca Prezydenta popiera inicjatywy rady. Nie da się zrobić parkingu na Szerokiej (jest to
zabytek, a także prywatni właściciele nie chcą budować parkingów, koszty dzierżawy miesięczne to
około 2 tys zł). Straż Miejska nie może reagować, bo nie parkują na zieleni, tylko na wydeptanej
glebie. Rondo przy Głębokim jest w trakcie projektowania, wykonanie planuje się na nie wcześniej
niż przyszły rok.
W tym roku mogłaby być zrealizowana pierwsza część remontu ul. Drozdowej (od ul. Szerokiej do
ul. Żyznej), a reszta w przyszłym roku, ma być tam też kanalizacja, co ma robić ZWiK)
e) W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy Franciszka Szajnera, nestora naszego osiedla.
f) Podziękowaliśmy Pani Małgorzacie Borysiewicz za prowadzenie posiedzenia.
g) Uznano, że posiedzenie to nic nie wniosło i było bezcelowe.
Ad. 5
Dostaliśmy 6 tys. zł na budowę dwóch urządzeń do siłowni pod chmurką, wysłane zostały prośby o
wycenę do 6 różnych firm. Odpowiedziały dwie firmy: z Gorzowa zaproponowała budowę na
ponad 8 tys. zł, a także ta sama firma, która zajmowała się urządzeniami przy ul. Modrej, za niecałe
5 tys. zł. Przy drugiej firmie jest możliwość kupna „rowerku” za około 900 zł, Pani Liliana
Gnoińska wynegocjowała wszystkie trzy urządzenia za 6 tys. zł. Plan jest, aby zamieszczone były
za ekranami, ponieważ jest tam miejsce. Stworzona została notatka. Pani Małgorzata Borysiewicz
zaproponowała, aby urządzenia z ul. Modrej przenieść na skwer Generała Sosabowskiego. Lepiej
by było jakby wszystko było w jednym miejscu. Wybrana została druga firma.
Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował „przeciw”.
Ad. 6
- Nikt od 6 miesięcy nie sprząta oraz nie dba o zieleń. Pani Pieciukiewicz pilnuje tego, więc dzwoni
do Pani Grycko, która wysyła interwencyjnie ludzi, którzy o to zadbają. Zostały pokradzione
nasadzenia z osiedla.
- Na końcu alejki jest kwadrat bez niczego na skwerze. Chcieliśmy zasadzić magnolie, jednak są
tam przeciągi, które zniszczą tę roślinę. Drzew nie można, bo ZUK ma obiekcje. Jest plan, aby
zrobić poidełko dla zwierząt. Wysłaliśmy pismo. Ma tam zostać pociągnięta woda. Może od razu
da rade, aby pociągnąć tak, aby kwiaty były przy okazji podlewane.
- Pani Grażyna Walaszczyk rozmawiała z Panią Renatą Maniszewską, ale nie mają podstaw
prawnych, aby zmusić właścicieli sklepów do przyjmowania opakowań plastikowych. Istnieje
dyrektywa unijna, która nakazuje, aby wszystkie butelki, które są opatrzone kodem, były
przyjmowane w sklepach.
Podpisana umowa z Sita Jantra, nie przewiduje małych samochodów do wywożenia śmieci.
Możemy jako Rada pisać wnioski.
- Wakacje w Radzie Osiedla odbędą się w lipcu oraz sierpniu.

Protokołowała Ida Miszkin

