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Protokół nr 13/2015 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 16.12.2015. 

 

 
Obecni: 11 radnych oraz 1 gość. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 02.12.2015. 

3. Sytuacja Podjuch po uchwaleniu Budżetu Miasta na rok 2016 

4. Petycja w sprawie gruntów przy KSP JPII. 

5. Sportowa impreza świąteczno – noworoczna dla mieszkańców (wiążące ustalenia). 

6. Temat śmietników w Podjuchach. 

7. Kwestia parkowania wokół 5 Pułku Inżynieryjnego w Podjuchach. 

8. Konkurs pt. „Galeria żywych obrazów” organizowany przez ZS15. 

9. Sprawy porządkowe: 

a) Rozkład dyżurów w Radzie Osiedla Podjuchy w roku 2016. 

b) Rozkład posiedzeń Rady Osiedla Podjuchy w roku 2016. 

c) Udział w obywatelskim patrolu policyjnym. 

d) Zapowiedź posiedzenia dotyczącego transportu publicznego w Podjuchach. 

e) Nowe formy ogłoszeń dyżurów. 

f) Sprawa obywatela Jerzego Sadowskiego. 

10. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Maciej Szyszko. Sprawdzono listę obecności i stwierdzono 

quorum. Przyjęto powyższy porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia w dniu 02.12.2015. 

 

Głosowało 11 osób: 

„za” – 11 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Powitano przybyłego na posiedzenie gościa pana sierż. szt. Marka Kulika pełniącego funkcję 

dzielnicowego. W konstatacji do spotkania ustalono cotygodniowe dyżury dzielnicowego we wtorki 

lub czwartki w siedzibie Rady Osiedla. Padła również deklaracja okresowych wizyt na posiedzeniach 

RO Podjuchy. 
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Ad.3. 

Wspomniano, że wszystkie zadania dotyczące Podjuch zawarte w projekcie budżetu Miasta Szczecin 

na 2016 rok zostały uchwalone w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok. Zaistniałą sytuację należy 

traktować jako ogromny sukces Podjuch. Są to: 

1.Chodnik ul. Falskiego – 250 000 pln. 

2. Chodnik ul. Olkuska – 160 000 pln. 

3. Chodnik ul. Krzemienna (przy przedszkolu Figielek i przychodni) – 150 000 pln. 

4. Projekt techniczny Pętli Autobusowej w Podjuchach – 150 000 pln. 

5. Projekt Osiedlowego Centrum Aktywności Mieszkańców – 150 000 pln. 

6. Oświetlenie ul. Lechicka – Zamieć – 80 000 pln. 

7. Stanica Wodna Podjuchy – 500 000 pln (środki wygrane w SBO2016). 

8. Park Wolności Podjuchy – 229 000 pln (środki inwestycyjne RO Podjuchy) 

 

Łącznie jest to niebagatelna kwota 1 669 000 pln. 

 

Ad.4. 

Przewodniczący poinformował, iż z inicjatywy Rady, przy dużym poparciu społecznym, zostanie 

wszczęte postępowanie w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu boisk przyszkolnych Katolickiej Szkoły Podstawowej w Podjuchach. 

Kwestią nierozstrzygniętą pozostaje termin, na której sesji Rady Miasta pojawi się wniosek o 

uchwalenie planu. Niezależnie od tego faktu do niedzieli 20 grudnia zbierane są jeszcze listy z 

podpisami pod petycją w tejże sprawie. 

 

Ad.5. 

Omówiono przygotowania do Interkontynentalnych Mistrzostw Podjuch 2016. Ustalono, że 28 

grudnia zostaną wytyczone boiska oraz przywiezione stoły do tenisa stołowego. Transportu podjęli 

się Piotr Marecki oraz Mirosława Roźmiej. 

Również na 28 grudnia na godzinę 18.00 ustalono termin ostatniego spotkania organizacyjnego dla 

osób, które zgłosiły się do przygotowania imprezy. 

 

Ad.6. 

Temat przeniesiono na kolejne posiedzenie. 

 

Ad.7. 

Analizowano uwagi i sugestie mieszkańców dotyczące problemu ograniczających widoczność 

pojazdów zaparkowanych na ulicy Metalowej, Białej i Kruszcowej. Ponieważ większość wskazanych 

pojazdów należy do pracowników/żołnierzy 5 Pułku Inżynieryjnego w Podjuchach postanowiono w 

tej sprawie wystosować pismo do dowódcy celem poszukania wspólnych rozwiązań.  

 

Ad.8. 

Przewodniczący poinformował o prośbie ze strony Wicedyrektor ZS15 pani Renaty Kałużyńskiej o 

wsparcie konkursu pt. „Galeria żywych obrazów”.  Rada udzieliła jednoznacznego poparcia dla tego 

projektu. Szczegóły wsparcia i oczekiwanej pomocy mają zostać wypracowane w toku obustronnych 

rozmów. 
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Ad.9. 

a) Ustalono wstępny grafik poniedziałkowych dyżurów radnych. 

b) Wyznaczono następujące terminy posiedzeń RO Podjuchy na I półrocze 2016 roku: 

       13 styczeń 2016, 

       27 styczeń 2016, 

       17 luty 2016, 

       09 marzec 2016, 

       23 marzec 2016, 

       06 kwiecień 2016, 

       20 kwiecień 2016, 

       04 maj 2016, 

       18 maj 2016, 

       08 czerwiec 2016, 

       22 czerwiec 2016. 

 

c) Maciej Szyszko poinformował o udziale w obywatelskim patrolu policyjnym, podczas którego 

uwaga koncentrowała się na miejscach wskazanych wcześniej w prezentacji dotyczącej 

bezpieczeństwa w Podjuchach. 

d) Przewodniczący poinformował, że na kolejne posiedzenie został zaproszony przedstawiciel 

ZDiTM celem poruszenia takich tematów jak: projekt autobusu na żądanie, rozkład jazdy 

autobusów nocnych w Podjuchach, kursowanie linii 85 w weekendy, możliwości 

zlokalizowania pętli autobusowej bliżej przystanku projektowanej kolei metropolitarnej, 

nowe linie autobusowe po uruchomieniu pętli autobusowej Turkusowa. 

e) Postanowiono publikować w każdą niedzielę na fanpage ’u Rady Osiedla nazwiska radnych 

mających dyżurować w poniedziałek. Do zadania wyznaczono Olgę Tessar. 

f) Przewodniczący Rady przeprosił, iż pomimo uroczystego, przedświątecznego formatu 

posiedzenia Rady, zmuszony jest omówić kwestię tak absurdalną. W tym miejscu 

przypomniał sylwetkę obywatela Podjuch Jerzego Sadowskiego. Przypomniał, iż wymieniony 

po zakończeniu Festynu Podjuszańskie Harce 2015 (wrzesień), imprezy, która była wielkim 

sukcesem całych Podjuch i zebrała społecznie bardzo dobre recenzje, słał regularne skargi do 

urzędów na Radę Osiedla Podjuchy. Swoje pretensje początkowo zgłaszał do kwestii: 

zasilanie elektryczne sceny, atesty sceny. Natomiast aktualnie interesuje się już wszystkim co 

dotyczy funkcjonowania Rady Osiedla Podjuchy. Aktualny poziom jego zaangażowań przybrał 

charakter stanowczo niezdrowej dociekliwości, podszyty jest antyspołecznym i 

demaskatorskim nastawieniem.  J.Sadowski indaguje urzędników miasta, radnych miasta. Był 

już w Biurze Rady Miasta, Komisji Inicjatyw Społecznych, Komisji Rewizyjnej, szuka poparcia u 

lokalnych polityków. Z ostatnich doniesień wynika, iż w grudniu 2015 złożył doniesienie do 

prokuratury na organizatora Festynu Podjuszańskie Harce 2015, a mianowicie, iż 

zorganizowana impreza miała rzekomo wymiar masowy i została zrealizowana bez 

zezwolenia. Za niezwykle bulwersujący należy uznać fakt, iż obywatel Jerzy Sadowski 

otwarcie przechwala się nagraniami prywatnych rozmów z urzędnikami, radnymi i 

mieszkańcami Podjuch (w grę mogą wchodzić rozmowy bezpośrednie i telefoniczne). Nie ma 

wątpliwości, iż obywatel Jerzy Sadowski nadużył i wciąż nadużywa życzliwości oraz zaufania 

jakie wstępnie otrzymuje od ludzi. Przy tych wszystkich uwagach Przewodniczący stanowczo 

podkreślił, iż opisana sytuacja nie powinna mieć wpływu na bieżące funkcjonowanie Rady. 
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Miniony rok należał do bardzo dobrych dla Podjuch. Zgromadziliśmy bardzo duży kapitał 

społecznego zaufania i nic się nie zmienia w naszych dotychczasowych planach i projektach. 

Zebrani członkowie Rady podkreślili jedność linii myślenia Rady w całokształcie sprawy i 

udzielili słów poparcia Przewodniczącemu.  

 

Ad.10. 

Postanowiono przekazać Koperty Życia do przychodni w Podjuchach. Zadanie powierzono 

Grzegorzowi Mikutowi. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 

 


