
PROTOKÓŁ NR 6/22
RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

Z DNIA 21.02.22

Ad. 1 i 2
Ze względu na pandemię i rosnące zachorowania Przewodniczący wraz z Radnymi podjęli

decyzję o przeprowadzeniu spotkania posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa w dniu 21.02.2022r. w
trybie on-line o godz 17.30. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych Radnych a Sekretarz
ROŻ wyczytał listę obecności, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do Protokołu .10 Radnych
obecnych, a 5 nieobecnych usprawiedliwionych. Stwierdzono quorum.

Ad. 3
Przewodniczący przygotował porządek obrad, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do Protokołu,

odczytał go Radnym, po czym poddał pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 9 Za / 0 przeciw/ 0 wstrzymał się (jedna z Radnych miała problem
techniczny, słyszała nas, lecz nie mogła zagłosować)

Ad. 4
Przewodniczący poddał pod głosowanie Protokół nr 5/22 z posiedzenia w dniu 19.01.22r.

Radni nie mieli uwag.

GŁOSOWANIE: 8 Za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymał się

Ad. 5
Przewodniczący powitał jeszcze raz dwie Wolontariuszki, bardzo im podziękował za ich

zaangażowanie w wolontariat dla Osiedla Żelechowa. Odczytał również wystosowane pisemnie
podziękowania dla każdej z nich i powiedział, że w siedzibie czekają jeszcze drobne prezenty dla
nich. Przewodniczący powiedział również, że podpisze zaświadczenia i przekaże Wolontariuszkom
w siedzibie R. O. Ż.

Ad. 6
Przewodniczący poinformował Radnych OŻ, że mamy dwie Uchwały, o tym samym

numerze (9/21 i 9/22) więc przedstawił projekt Uchwały Nr 15/22 stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 3 do
Protokołu, zmieniającej numer Uchwały 9/22 z dnia 19.01.22r. w sprawie ustalenia harmonogramu
posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Żelechowa na pierwszy kwartał 2022r. Uchwałę poddano pod
głosowanie.

GŁOSOWANIE: 9 Za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się

18:35 Dołączył do posiedzenia Radny Dominik Żukowski

Ad. 7
Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały nr 16/22 stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 4 do

Protokołu w sprawie zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,,Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej’ w Szczecinie”. Przewodniczący wyjaśnił
obecnym Radnym, że na posiedzeniu Zarządu OŻ do tego projektu został oddelegowany Radny
Andrzej Wiszniewski ze względu na bardziej jego merytoryczne przygotowanie w tym temacie.
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Przewodniczący wyjaśnił Radnym OŻ,co stanowi Uchwała i jaka była jej pierwotna wersja oraz
jakie uwagi były co do projektu MPZP. Przewodniczący poddał Uchwałę nr 16/22 pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 9 Za / 0 przeciw / 1 wstrzymał się Uchwała nr 16/22 weszła w życie z
dniem podpisania.

Ad. 8
Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały nr 17/22 stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 5 do

Protokołu z wystąpienia z wnioskiem do WGK o sfinansowanie ze środków przeznaczonych na
wyposażenie siedzib w 2022 r. a chodzi m.in. o zakup dwóch żagli na promowanie w plenerze lub
też innych wydarzeniach Osiedla Żelechowa. Szacowana cena takich żagli to ok.800zł (3m). Żagle
miałyby kolor biało-bordowy, logo urzędowe, adres siedziby.Radni wyrazili zgodę na kupno 2 sztuk.
Przewodniczący poddał Uchwałę nr 17/22 pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 10 Za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się

19:00 dołączyła do posiedzenia Radna Małgorzata Badach

Ad. 9
Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały nr 18/22 stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 6 do

Protokołu w sprawie zaopiniowania projektu Ronda w rejonie ulic Blizińskiego – Druckiego
Lubeckiego. Do Rady Osiedla wpłynął wniosek od Inwestora Parku Logistycznego nt.
zaopiniowania planowanego ronda. Przewodniczący przedstawił Radnym dany temat i poddał go
pod dyskusję. Dodał również, że jego zdaniem Inwestor, architekci i projektanci takiej inwestycji
powinni wiedzieć najlepiej jakie rozwiązanie w tym miejscu zastosować. Przewodniczący poddał
Uchwałę nr 18/22 pod głosowanie:

GŁOSOWANIE: 9 Za /0 przeciw / 2 wstrzymały się

Ad. 10
Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały nr 19/22 stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 7 do

Protokołu w sprawie zaopiniowania projektu łącznika ulic Hożej i Ostrowskiej. Do Rady Osiedla
Żelechowa wpłynął projekt dokumentacji do zaopiniowania łącznika ulic Hożej i Ostrowskiej.
Przewodniczący przedstawił Radnym treść dokumentacji oraz w jakiej formie miałby być taki
łącznik- czy pieszo-rowerowy, czy też udostępniony pojazdom. Projekt poddał pod dyskusję.

● Radna Elżbieta Moskal - jest przeciwna takiego skonstruowania nawierzchni jaka jest
zapisana w projekcie. Uważa, że łącznik powinien pozostać pieszo-rowerowy bez zgody na
samochody, ponieważ blok, w którym mieszka jest położony przy samej drodze. Takiego
zdania jest większość mieszkańców szczególnie ta część, która posiada mieszkania od
strony danej drogi. Po za tym nie daleko jest przedszkole i dzieci wychodzą tam na
spacery- jest więc wiadomo, że zrobienie drogi przejazdowej będzie nie koniecznie dobre
dla mieszkańców ulicy Ostrowskiej.

● Radny Mirosław Marcinów - zgadza się z Radną Moskal .Łącznik powinien zostać w tej
postaci jakiej jest. Wyraża swoją opinię jako negatywną dla projektu, chyba, że projekt
zakładał będzie ruch pieszo-rowerowy. Powiedział również, że trzeba zachować jak
najwięcej pasm zieleni, i że zrobienie łącznika nie rozwiąże problemu komunikacyjnego.
Zaznaczył też, że oddając po fragmencie zieleń metodą ,,małych kroczków’’ przestrzeń
zielona będzie mocno ograniczona na naszym osiedlu.
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● Radny Maciej Tyszka - jest za zrobieniem łącznika, ponieważ ułatwi to mieszkańcom
przedostanie się szybciej do sklepu i usług oraz przedszkola. W tej chwili trzeba nadrobić
spory kawałek drogi.

● Radna Patrycja Szapiel - uważa, że jeśli kupując mieszkanie nie było takiego łącznika
zapisanego w planach to oczywiście nie ma dyskusji, lecz jeśli było inaczej to za bardzo nie
ma nad czym dyskutować i trzeba zaopiniować pozytywnie. Stwierdziła, że jeśli ma to
rozwiązać problem komunikacji i korków to jest to korzystne aby łącznik powstał.

● Radny Paweł Muszyński - zdaniem jego znajomych, którzy w tym rejonie mieszkają to
sporo jest osób, które jednak chcą zrobienia takiego łącznika, ponieważ ułatwi im to
przemieszczanie się. Też nie chce likwidacji działek i zieleni.

● Radny Dominik Żukowski - nie chce likwidacji działek i terenów zielonych, a boi się, że tak
będzie jeśli łącznik będzie zrobiony. Poszerzenie drogi łączy się usunięciem kilku działek.

● Przewodniczący Arkadiusz Lisiński - sprawdzał plan zagospodarowania przestrzennego z
2008 roku (w zakładce jako plany obowiązujące) i zgodnie z zapisami ul. Piaskowa jest
zaznaczona jako PZ 3119. KPR (odczytany zapis). Przewodniczący zrobił rozeznanie
wśród mieszkańców i działkowców i okazało się, że zrobienie wytyczanie ślepych ulic dla
samochodów jest absurdem – ich zdaniem. Natomiast zdaniem Przewodniczącego trzeba
szanować obawy i obiekcje mieszkańców Osiedla Żelechowa oraz wygłaszanych opinii
Radnych OŻ i stworzyć tak projekt aby ruch jezdny był mocno ograniczony z naciskiem na
pieszo-rowerowy. Przewodniczący chce zaopiniować tak, aby było zabezpieczenie
maksymalnego uspokojenia ruchu.

● Radna Katarzyna Marcinów - podtrzymuje zdanie Przewodniczącego, lecz absolutnie nie
zgadza się na likwidację działek i terenów zielonych.

● Radna Sylwia Wesołowska - też nie jest za likwidacją działek, woli ruch pieszo-rowerowy
wraz z pasmami zieleni.

19.55 Posiedzenie opuściła Patrycja Szapiel za zgodą Przewodniczącego.

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 19/22 i poddał ją pod głosowanie:

GŁOSOWANIE: 5 Za / 5 przeciw / 0 wstrzymał się
Przewodniczący przy takim wyniku głosowania musiał podjąć trudną decyzję, ale ostatecznie
zagłosował z mocy statutu za przyjęciem Uchwały.

Ad. 11
● 25.01.22 / Radne: Kamila Romaniak i Krystyna Jastrzębska. Na dyżurze nikt z

mieszkańców nie pojawił się. Natomiast na dyżur przyszły wolontariuszki , które pomogły
posprzątać po świętach w siedzibie a także opróżniły z mebli artykułu spożywcze i
przemysłowe. Meble szły do kasacji. Wolontariuszki przyniosły harmonogram godzin.

● 01.02.22 / Radni: Małgorzata Badachi i Andrzej Wiszniewski pojawiły się wnioski od
Mieszkańców. Radna pinformowała, że wszystkie dokumentacje wysłała do wszystkich
Radnych OŻ.

- usunięcie ubytków nawierzchni ulicy Słowiczej
- wykonanie przez ZUK nowych nasadzeń po dokonanej wycince zieleni na terenie projektu

przy Parku Brodowskim.
- utworzenie parkingu u zbiegu ulic Oliwkowa/Golisza
- utworzenie siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 18 w Parku Golisza/ Obotrycka

/ Oliwkowa
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- dot ulicy Dębogórskiej nr 35B i 35C
● 08.02.22 / Radni: Katarzyna Marcinów i Mirosław Marcinów. Nie było wniosków

mieszkańców. Wyniesiono szafki na śmietnik
● 15.02.22 Radni: Dominik Żukowski i Sylwester Bernacki. Nikogo nie było z mieszkańców,

żadnych wniosków, żadnych listów.

Ad. 12
Radna Małgorzata Badach:

● przypomniała sprawę z poprzedniego posiedzenia, a mianowicie o nasadzeniach
zastępczych za wycięte jarzębiny przy posesji ul. Zbyszka z Bogdańca 3. ZDITM nie
wyraził zgody na nasadzenia zastępcze drzew z uwagi na zagęszczenie instalacji. W
związku z powyższym Radna skontaktowała się z ZDITM i zaproponowano jej nasadzenia
zastępcze zamiast drzew to inne rośliny np. krzewy we wskazanym miejscu. Radna M.
Badach przygotowała odpowiednie pismo w tej sprawie. Radna po wcześniejszej rozmowie
z Przewodniczącym na temat nasadzeń zwróciła się do Radnych OŻ o napisanie
odpowiedniego wniosku o nasadzenia zastępcze krzewów lub kwiatów przy posesji ul.
Zbyszka z Bogdańca 3. Nasadzenia są bez kosztowe, czyli przesadzane z jednego miejsca
na drugie. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 10 Za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się

● Następnie Radna odczytała treść pisma do ZDITM w sprawie usunięcia ubytków
nawierzchni ulicy Słowiczej, załączonego do Protokołu i przypomniała Radnym, że
wszystkie pisma wysłała na skrzynki e-mailowe do Radnych. Przewodniczący poddał
wniosek pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 10 Za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się

● Kolejną sprawą przedstawioną przez Radną było wykonanie przez ZUK nowych nasadzeń
wokół projektu SBO od strony ulicy Mewiej. Radna odczytała pismo skierowane do ZUK.
Pismo jest dołączone do dokumentacji w Protokole. Przewodniczący poddał wniosek pod
głosowanie.

GŁOSOWANIE: 10 Za / 0 przeciw /0 wstrzymał się

● Wreszcie Radna odczytała Wniosek Pani Małgorzaty Ćwirko w sprawie utworzenia
parkingu na ulicy Oliwkowa/Golisza. Pismo jest dołączone do dokumentacji do Protokołu.
Radny M. Marcinów stwierdził, że parking w tym miejscu nie rozwiąże problemu, ponieważ
będą tam parkowały samochody osób w pobliżu pracujących a nie samych mieszkańców.
Zaproponował, aby porozmawiać najpierw z administratorem budynku o pomoc przy
wykonanie takiego parkingu. Zwrócił uwagę na to, że budując parking z funduszu Rady
Osiedla nie przyczynimy się do pomocy mieszkańcom a tylko osobom z poza Osiedla
Żelechowa. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

GŁOSOWANIE: 4 Za / 0 przeciw / 6 wstrzymało się

● Na zakończenie Radna omówiła wniosek dotyczy zewnętrznej siłowni przy Sp.18
Obotrycka / Golisza / Oliwkowa przy Parku Orderu i Uśmiechu. Radna odczytała wniosek,
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który jest dołączony do dokumentacji do Protokołu. Przewodniczący w rozmowie z
Radnymi OŻ stwierdził, że ze względu na brak funduszy na bardziej priorytetowe sprawy –
ten wniosek zostanie odłożony na później kiedy napłyną dodatkowe fundusze statutowe.
Rada Osiedla Żelechowa oczywiście jest za montażem takich zewnętrznych siłowni,
jednakże ta sprawa musi poczekać. Na chwilę obecną jest to niewykonalne ale Rada
weźmie to pod uwagę w najbliższej przyszłości

Ad. 13
● Radny Dominik Żukowski
- Poprosił o wskazanie miejsc docelowych (za zgodą Pani Ogrodnik Miejskiej ) na

dosadzenie zieleni na Osiedlu Żelechowa typu akcja ,,Posadź swoje drzewko’’.
Przewodniczący i Radni Osiedla Żelechowa zastanowią się jak najlepiej byłoby
przeprowadzić taką akcję i jak to wygląda od strony prawnej takich nasadzeń;

- Poprosił również o wcześniejsze wysyłanie informacji przed posiedzeniami, aby lepiej
zapoznać się z dokumentami. Przewodniczący przychylił się do prośby Radnego d.
Żukowskiego;

- Zapytał czy zostały ustalone wydarzenia na rok 2022. i czy uwzględniony jest Pchli Targ.
Przewodniczący powiedział, że wydarzenia były poruszane na posiedzeniu Zarządu i
wstępny harmonogram i kalkulacja została wykonana. Ze względu na małe fundusze na
2022 r. niektóre wydarzenia będą organizowane wspólnie z innymi Radami Osiedli Północy,
Tak aby mniejszymi nakładami każdego Osiedla zrobić jedno większe wydarzenie np.
Festyn lub porządkowanie brzegu Odry lub Wycieczka wzdłuż Odry. Przy dobrej
współpracy z sąsiadującymi Radami Północy możemy zrobić trzy wydarzenia.

● Radna Elżbieta Moskal
- Zaproponowała wydarzenie świąteczne (wielkanocne) dla małych dzieci z ograniczoną

liczbą lat. Wydarzenie typu ,,Szukanie jajek’’. Takie wydarzenie można zrobić małym
kosztem oraz na terenie stadionu przy Hożej lub w Parku przy Hożej. Można też przy okazji
zrobić grilla.

● Radny Mirosław Marcinów
- Jest jak najbardziej za przygotowaniem wydarzenia ,, Pchli Targ’’ można też zorganizować

go z wykorzystaniem terenu /projektu SBO. Radni mają zastanowić się nad organizacją
takiego wydarzenia i wysłać propozycję na skrzynkę Rady Osiedla Żelechowa.

● Przewodniczący Arkadiusz Lisiński
- Po wcześniejszym spotkaniu na Zarządzie Przewodniczący przedstawił swoje dwa wnioski

dotyczące nadania nazw urzędowych ,,Park Tilebeinów’’ oraz ,,Skwer Paprykarza
Szczecińskiego’’. Poprosił Radnych OŻ o wparcie przy złożeniu wniosków do Komisji
Samorządności Rady Miasta Szczecin o nadanie nazwy urzędowej w/w . Przewodniczący
przedstawił Radnym swój punkt widzenia na nazwę Skweru i dlaczego akurat miałby nosić
nazwę paprykarza.

Ad. 14
Przewodniczący zakończył posiedzenie i podziękował wszystkim Radnym za obecność.

ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA GODZ. 22.00
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