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Protokół nr 14/2016 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 13.01.2016. 

 

 
Obecni: 9 radnych oraz 12 gości. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 16.12.2015. 

3. Transport publiczny Podjuchy. 

4. Bezpieczeństwo u zbiegu ulic Białej, Kruszcowej i Metalowej. Kwestie parkingowe ul. 

Walczaka. 

5. Oświetlenie ulica Dzika. 

6. Sportowa impreza świąteczno – noworoczna dla mieszkańców (podziękowania). 

7. Temat śmietników w Podjuchach. 

8. Relacja ze spotkania CZAS NA KULTURĘ! 

9. Relacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Społecznych. 

10. Sprawy porządkowe. 

a) Uchwała na sprzątanie. 

b) Nowe formy ogłoszeń dyżurów. 

c) Zmiany w organizacji Rad Osiedli w Szczecinie. Trendy. 

11. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Maciej Szyszko. Powitano przybyłych gości. Sprawdzono listę 

obecności i stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Grzegorz Mikut uznał punkt Ad.9.f zawarty w protokole z dnia 16.12.2015 za zbyt szczegółowy i 

nacechowany konfrontacyjnie oraz zawnioskował o jego zmianę. 

Poddano pod głosowanie wniosek Grzegorza Mikuta. 

 

Głosowało 9 osób: 

„za” – 1 osoba (G. Mikut), 

„przeciw” – 6 osób (P.Marecki, A.Próba, M.Szyszko, O.Tessar, J.Warchoł, M.Wójcik), 

„wstrzymuję” – 2 osoby ( J.Biźnia, M.Roźmiej). 

 

Tym samym zatwierdzono protokół z posiedzenia w dniu 16.12.2015 w kształcie rozesłanym przez 

Sekretarza. 
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Ad.3. 

Przewodniczący poinformował, iż przedstawiciel ZDiTM nie mógł stawić się na obecnym posiedzeniu i 

z tego powodu punkt dotyczący transportu publicznego w Podjuchach zostaje przesunięty na termin 

27.01.2016. 

Przypomniał on również przybyłym mieszkańcom, że spotkanie będzie dotyczyło 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. 

We wskazanej części dotyczącej transportu publicznego Przewodniczący przekazał przesłane drogą 

korespondencyjną wyjaśnienia  NiOL Spółka z o.o. dotyczące kryteriów wyboru, które zaważyły na 

pominięciu Podjuch w decyzji lokalizacji nowych stacji Szczecińskiego Roweru Miejskiego. 

 

Ad.4. 

W odpowiedzi na sygnały mieszkańców dotyczące problemu ograniczających widoczność pojazdów 

zaparkowanych na ulicy Metalowej, utrudniających wyjazd z ulic Białej oraz Kruszcowej, po 

konsultacji z dzielnicowym panem Markiem Kulikiem i funkcjonariuszem ruchu drogowego (obecny 

na posiedzeniu w dniu 18.11.2015)  podjęto Uchwałę nr 31/16 dotyczącą zawnioskowania do ZDiTM 

o ustawienie na ulicy Metalowej przeszkód fizycznych uniemożliwiających tam parkowanie oraz 

ewentualności zastosowania dodatkowych luster sferycznych drogowych. Działanie takie wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych ulicach. 

 

Głosowało 9 osób: 

„za” – 9 osób 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.5. 

Państwo Jowita oraz Kamil Bińczyk, mieszkańcy ulicy Dzikiej przedstawili problem braku oświetlenia 

na tej ulicy oraz zapytali o perspektywy i możliwości utworzenia punktów oświetleniowych w tym 

miejscu.  

Ustalono tok postępowania w sprawie.  

 

Ad.6. 

Podsumowano sportową imprezę świąteczno-noworoczną dla mieszkańców omawiając mocne 

punkty i dalsze możliwości jej rozwoju.   

Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy, a w 

szczególności dyrekcji ZS nr 15 za udostępnienie hali sportowej, Radnemu Jarosławowi Warchołowi 

za sponsoring statuetek oraz Wiceprzewodniczącemu Piotrowi Mareckiemu za zorganizowanie 

transportu stołów do tenisa stołowego i wzmocnienie funduszu nagród. 

 

Ad.7. 

W drodze zastanowienia i wyboru wskazano następujące lokalizacje dla dodatkowych śmietników: 

- Floriana Szarego – Krzemienna (okolica biblioteki), 

- Krzemienna – Skalista, 

- Cynowa – Skalista, 
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- Metalowa (przy poczcie), 

- Marmurowa, 

- Mielecka – Drawska, 

- okolice sklepu Dorotka, 

 

Uchwałę w sprawie wniosku do WGKiOŚ o dodatkowe śmietniki odroczono na kolejne posiedzenie -  

po uprzedniej stosownej redakcji. 

 

Ad.8. 

Głosu udzielono gościowi - Radnemu Rady Miasta Szczecin Wojciechowi Dorżynkiewiczowi, 

organizatorowi debaty „CZAS NA KULTURĘ!”, która odbyła się 11 stycznia 2016. Opowiedział on o 

inicjatywie utworzenia na Prawobrzeżu Nowoczesnego Centrum Kultury oraz Mediateki. Zaprosił na 

kolejne debaty dotyczące tego tematu. Poinformował o przygotowanej petycji do Prezydenta w 

sprawie jak najszybszego stworzenia programu rozwoju kultury na Prawobrzeżu. Przewodniczący 

Maciej Szyszko doceniając ogólny kierunek dążeń podkreślił, że już teraz budżet miasta na 2016 rok 

zakłada 150 000 zł na projekt techniczny Osiedlowego Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach, 

którego budowa jest priorytetem dla Podjuch. W tej sprawie Podjuchy są już na tzw. ścieżce  i kursie. 

Są środki na projekt budowlany i jest zapis 3 mln PLN w prognozie budżetowej 2017-2018.   

 

Ad.9. 

Przewodniczący zdał relację z posiedzenia Komisji Inicjatyw Społecznych w dniu 12.01.2016. 

  

Ad.10. 

a) Podjęto Uchwałę nr 32/16 w sprawie zatrudnienia osoby sprzątającej siedzibę RO. 

 

              Głosowało 9 osób: 

              „za” – 9 osób. 

              „przeciw” – 0 osób, 

              „wstrzymuję” – 0 Osób. 

 

b) Przewodniczący zwrócił uwagę, aby w informacji podawanej na fanpage Rady Osiedla 

dotyczącej dyżurów radnych słowo „dzisiaj” zastąpić datą dyżuru. 

c) Maciej Szyszko przypomniał, iż koordynację oraz nadzór nad działalnością, w tym 

działalnością inwestycyjną Rad Osiedlowych przejął WGKiOŚ. Dodał także, że planowane są 

zmiany dotyczące ordynacji wyborczej do Rad Osiedli. 

 

Ad.11. 

Głosu udzielono panom Zdzisławowi oraz Ryszardowi Sikorom. Poinformowali oni, że pan Zdzisław 

Sikora jest rybakiem, który razem ze swoim niedawno zmarłym ojcem prowadził działalność rybacką 

na terenie gdzie obecnie planowana jest budowa bazy lodołamaczy. Z tego powodu pan Zdzisław 

Sikora chciałby przenieść swoją bazę rybacką na teren Stanicy Wodnej Podjuchy. Dlatego też poprosili 

oni o przychylność Rady Osiedla Podjuchy w sprawie możliwości użytkowania przez pana Zdzisława 

Sikorę ok.10 metrów bieżących nabrzeża projektowanej Stanicy Wodnej Podjuchy nad Regalicą. 
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Przewodniczący Maciej Szyszko odniósł się ze zrozumieniem i poszanowaniem do zawodowego 

dziedzictwa, rybackiego rzemiosła na tych terenach. Jednocześnie przedstawił genezę Stanicy 

Wodnej Podjuchy. Przypomniał listę priorytetów określonych na początku kadencji Rady, wśród 

których znajdował się punkt odnoszący się do uzyskania przez ogół mieszkańców Podjuch otwartego, 

cywilizowanego dostępu do rzeki. Na tę sytuację nałożyła się strategiczna decyzja o budowie bazy 

lodołamaczy RZGW (a Z.Sikora traci dzieżawę). W wyniku, której mieszkańcy Podjuch tracą kolejną 

szansę uchwycenia przyczółka nad rzeką. Opisany kontekst stoi u podłoża zgłoszenia do trzeciej edycji 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 projektu pod nazwą Stanica Wodna Podjuchy. Projekt 

zyskał aż 1344 głosy poparcia i zajął wysoką drugą lokatę na Prawobrzeżu Szczecina. W wyniku czego 

budżet Podjuch 2016 wzbogacony został o kwotę 500 tys. PLN. Środkom tym towarzyszy obietnica 

dalszego wsparcia ze strony miasta. Reasumując projekt Stanicy Wodnej Podjuchy posiada bardzo 

duży mandat społecznego poparcia. Co więcej ludzie zagłosowali na określony funkcjonalny kształt 

Stanicy. Z uwagi na duże ograniczenia terenowe (tylko ok. 94 metry linii brzegowej, ok. 1ha terenu), 

funkcja rekreacyjna mieszkańców, funkcja małej turystyki wodnej i proponowana funkcja rybacka 

będą  niemożliwe do pogodzenia. Istnieje wariant dopuszczenia elementów o charakterze 

folklorystycznym: cumowanie łodzi i suszenie sieci. Jednakże bez możliwości specjalnych wygrodzeń i 

zabudowy w postaci zaplecza rybackiego. Rozumiejąc trudne położenie Zdzisława Sikory,  

Przewodniczący zaproponował pomoc w poszukiwaniu nowej lokalizacji na Regalicy. Panowie 

Zdzisław i Ryszard Sikora podkreślili jednak, iż nabrzeże w Podjuchach ma dla nich dużą wartość 

sentymentalną, wynikającą z dziedzictwa po zmarłym ojcu, który od kilkudziesięciu lat zajmował się 

rybołówstwem w tym miejscu, w związku tym nie są zainteresowani innymi terenami. Ewentualną 

kontynuację tematu przeniesiono na kolejne posiedzenie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 

 


