
Stanistaw Strabel Szczecin, 14 wrzesnia 2012 r.

Urzad Miasta Szczecin

Szczecin

Sprawa: projekt budzetu Miasta Szczecinna 2013 r.

Jako obywatel Miasta Szczecin i wlasciciellokalu mieszkalnego w budynku ustanowionego jako Wspólnota
Mieszkaniowa"Rayskiego 35-39" skladam wniosek o uporzadkowanie terenu przyleglegodo tego budynku i
obejmujacego dzialke nr 5/12 obreb 1032, której wlascicielemjest Miasto Szczecin.

Wnioskuje o ujecie w budzecie na 2013 r. srodków na wykonanie nastepujacych prac remontowych:
1. Naprawe i modernizacje chodników i smietnika;
2. Uporzadkowanie i remont urzadzen placu zabaw.

Informuje, ze teren wyszczególnionej dzialkijest zarzadzany przez ZBiLK,co potwierdza zalaczona kopia
pisma ZBiLK/DNW/LK/8636/12 z dnia 12 lipca 2013 r.

Aktualnystan obiektów wymagajacych wykonania prac remontowych obrazuja zalaczone zdjecia.

Prosze o pisemna informacje o sposobie zalatwienia sprawy.
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(Stanislaw Strabel)
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ZARZAD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

Szczecin, dn. 12 lipca 2012 r.

ZBiLK/DNW/LK/8636112 Pan
Stanislaw Strabel
ul. Rayskiego 37/6
70 - 426 Szczecin
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Dotvczy: biezacego utrzymania terenu Gminv Miasto Szczecin przyleglego do budynku
mieszkalnego-RaysKiego"35=39: .' "--"-"""" ._--

-..--
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Odpowiadajac na Pana pismo uprzejmie informuje, ze teren usytuowany w bezposrednim
sasiedztwie budynku (z wyjatkiem chodnika, który lezy w pasie ruchu drogowego) jest ujety
w biezacym utrzymaniu czystosci ZBiLK i podlega zabiegom pielegnacyjnym. Pielegnacja
zwiazana z koszeniem trawy byla przeprowadzana w pierwszej polowie czeIWca i kolejna
zostanie zrealizowana przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych najpóiniej do konca
sierpnia br. W zakresie ewentualnego remontu obud.owy smietnikowej, której stan na chwile
obecna nie wskazuje na taka koniecznosc, nalezaloby dojsc do porozumienia z wszystkimi jej
uzytkownikami i ustalic zakres prac oraz ich koszty, podjac stosowne uchwaly i uzyskac
zgode wlasciciela terenu. Jednoczesnie pragne zaznaczyc, ze przedmiotowy parawan oraz
wiekszosc urzadzen zabawowych (drabinek) znajduje sie na terenie objetym porozumieniem
zawartym pomiedzy Gmina a Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mazurskiej 4, 5, 6, 6a, 6b i
jest przez nia nieodplatnie uzytkowany.

Odnoszac sie do potrzeb mieszkanców w zakresie poprawy estetyki terenu przyleglego do
nieruchomosci proponujemy zawarcie stosownego porozumienia, które umozliwi wspólnocie
zagospodarowanie czesci dzialki nr 5/12z obrebu 1032 zgodnie z oczekiwaniami wlascicieli.

~
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DYREKTOR
Zarzadu Budynków i 101::1: Komunalnych

wszczecie
Marcin P~7;Y

Otrzymuja:
11Adresat
21ZBiLKlR-5;
31ala

ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin tel. 48-86-333; fax, 48-93-832 , www. zbilk.szczecin.pl,
NIP 852 1854341, Regon 810481679



Joanna Bylinska Szczecin, 19 wrzesnia 2012

WNIOSEKna podst. Art. 241 KPA O WPROWADZENIEDO BUDZETUMIASTANA ROK2013 ponizszych

propozycji mieszkanców, które byly umieszczane na portalu szczecinianiedecyduja.sugester.pl.

Bardzo prosze, do kazdej propozycji odniesc sie indywidualnie.

1. Budowa skateparków.

Chcialbym aby miasto, w koncu zaczelo brac pod uwage glosy ludzi najbardziej zainteresowanych
skateparkami w miescie. Jeszcze zadna inwestycja nie byla konsultowana z ludzmi, którzy uzytkuja
takie obiekty, urzednicy nie znaja potrzeb ludzi, którzy chcieliby aby w Szczecinie powstal obiekt,
który bedzie NAPRAWDEnadawal sie do uzytku, a nie tylko na niby. Kolejne obiekty budowane sa
bezmyslnie i nie sa zgodne z potrzebami ludzi uzytkujacych skateparki. Przeszkody sa beznadziejne,
brakuje jakiegokolwiek zaplecza, np. WC, lawek, sprzetu, którym mozna by zamiesc liscie, smieci itp.

Temat byl poruszany wiele razy, ale jak widac nie zostaly podjete zadne srodki. Chcialbym, zeby w
koncu sie cos zmienilo, oby na lepsze. Pieniadze sa wydawane nie potrzebnie, poniewaz obiekty które
maja powstac sa slabo zaprojektowane nie znajda tylu uzytkowników ile znalazlyby te, które byly by
konsultowane z mlodzieza uzytkujaca. Jesli sie chce, mozna zrobicTANIEJi LEPIEJ,proszewziacto
pod uwage.

2. Uruchomienie programu dostosowywania sygnalizacji swietlnej dla potrzeb pieszych
Zmiana funkcjonowania sygnalizacjiswietlnej w centrum miasta i ustawieniejej pod pieszych,a nie
samochody.
- Wyzwolenia / Rayskiego-Malczewskiego
- okolice Kaskady
- Brama portowa

3. Sciezka rowerowa na ulicy BoI. Krzywoustego
Przejechanie chodnikiem przy ulicy BoI. Krzywoustego rowerem, w godzinach szczytu jest cudem.
Przydaloby sie zrobienie porzadnej sciezki rowerowej, która bylaby znacznym ulatwieniem i dla
pieszych i dla rowerzystów.

Poza tym kazda inwestycja zwiazana z polepszeniem szczecinskiej infrastruktury rowerowej. Remont
sciezki na Alei Wojska Polskiego tez bylby dobrym pomyslem.
Pozdrawiam, Rowerzystka ;)

4. Remont i rozwinieciedrogirowerowej na al. WojskaPolskiego
Przydalbysie kompleksowy remont drogi rowerowej wzdluz AleiWojska Polskiego.W zasadzie na

calym odcinku droga jest w fatalnym stanie. Dodatkowo. .
- np. na odcinku od Zaleskiegodo wysokosci Lodogryfu,po poludniowo-zachodniej stronie, spory
odcinek nie jest oznakowany jako droga dla rowerów
"droga w wielu miejscach ma przerwy lub jej oznakowanie jest niejednoznaczne (po obu stronach
ulicymiedzy UniiLubelskieja Wincentego Pola/ Ostrawicka, przy przystanku autobusowym Lodogryf,
przy przystanku autobusowym Traugutta po pn-wschodniej stronie)
- droga konczysie w dziwnychmiejscach (tuz za stacja benzynowa w okolicyUniiLubelskiej,podobnie
po drugiej stronie ulicy)



!. -'

Niewielkim kosztem, mozna by równiez wyznakowac pasy rowerowe na szerokich ulicach: Unii
Lubelskiej (od Wojska Polskiego do Litewskiej) oraz na poczatku Wawrzyniaka.

5. Trasa rowerowa wzdluz ulicy Budziszynskiej i Powstanców Wielkopolskich

Chciatabym, aby magistrat zastanowit sie nad poprowadzeniem drogi rowerowej lub wyznaczeniem
pasa dla rowerów wzdtuz ulicy Budziszynskiej i al. Powstanców Wielkopolskich. Pozwolitoby to na
potaczenie z istniejaca siecia na Mieszka I.

6. SPRZEDAZdzialki pod budowe kosciola na Warszewie
Jesli rzeczywiscie Mieszkancy dzielnicy Warszewo potrzebuja drugiego kosci09ta, wnosze aby po
stronie dochodów miasta w roku 2013 wpisac kwote 3.132.000 zt (6000 m kw * 522 zt/m2) tytutem
SPRZEDAZYziemi KosciotowiKatolickiemu.Takjak w przypadku innych nabywców kwota ptatna
jednorazowo, przy przeniesieniu prawa wtasnosci. Bedzie na drogi ponizej proponowane, a
przynajmniej ich znaczna czesc. KONIECZ ROZDAWANIEMSZCZECINA.

7. Renowacja Parku Kasprowicza z mostkiem nad Rusalka
Czasnajwyzszyaby to jedno z najbardziej reprezentacyjnym miejsc naszego miasta wygladato pieknie
- szczególnie zapuszczony mostek nad Rusatka. Kosztynie sa wielkie. Najpierw porzadny projekt a
potem realizacja. Do roboty!

8. Polozenie asfaltu w Al. Papieza Jana Pawla II,przynajmniej w zakresie skrzyzowan otaczajacych
rektorat.

9. Bardziej przemyslane prace drogowe

Chciatbym aby zmienito sie cos w kwestii wydatkowania pieniedzy na prace drogowe. Obecnie mamy
chora sytuacje, w której podczas prac na kawatku drogi/chodnika kontraktowany jest jedynie wycinek
zwiazany z dana praca, a dziura znajdujaca sie sO-100cm obok nie jest juz latana.
Idealnym przyktadem z ostatnich dni moga byc prace, które byty prowadzone na rogu ulic
Budziszynskiej/Boryny. Po zakonczeniu prac ziemnych odnowiono nawierzchnie drogowa w miejscu
wykopu pozostawiajac bardzo duzy uskok na srodku wyjazdu z ul. Boryny. Uskok zlokalizowany jest
dostownie na styku swiezo potozonego asfaltu. Wystarczy to wrecz 'chlapnac' go ciut wiecej, o 30 cm.
w bok zeby uzupetnic wyrwe istniejaca od wielu miesiecy.

10. Przygotowanie terenów pod inwestycje przemyslowe, dla MSP.
Wiele osób zgtasza tu pomysty róznych wydatków budzetu. Niestety przez wiele lat dzialnosci Piotra
Krzystka nie udato mu sie zabezpieczyc w Szczecinie terenów pod inwestycje. Szczególnie potrzebny

jest teren dla matych i srednich przedsiebiorstw, tani, uzbrojony, na sprzedaz, z dobra komunikacja.

W miescie rosnie liczba urzedniczych etatów oraz etatów spótkach miejskich, za to nie sa tworzone
warunki dla rozwoju przedsiebiorstw i stworzenie firm, które datyby prace i ptacity podatki. Miasto
mogtoby sprzedawac teren nawet za utamek kwoty, ale z zastrzezeniem, ze przedsiebiorca bedzie
ptacit podatki w miescie (nie przeniesie siedziby) jak kilka firm, które ostatnio uciekty z miasta np.
przez 10 lat...

11. Utwardzenie i polaczenie ulic Swietochowskiego z Mokradlowa
Alternatywna dla ul. Szosa Stargardzka, droga taczaca szczecinskie osiedle Ptonia-Jezierzyce-
Smerdnica z osiedlem Bukowe-Kleskowo.W tej chwilinie ma mozliwosci pieszego lub rowerowego
przejscia / przejazdu pomiedzy tymi dzielnicami, jedyna droga do bardzo niebezpieczna ul. Szosa
Stargardzka, która nie posiada pobocza, ani chodników.



12. Przywrócic w budzecie srodki na rekonstrukcje Sediny
Szczecin jest miastem pogranicza polsko-niemieckiego, aspirujacym do miana centrum metropolii,
gdzie czesto podkresla sie wielokulturowosc i otwartosc jego mieszkanców. Nikt nie ma watpliwosci,
ze Szczecin jest miastem polskim, w którym silnie odczuwany jest sentyment za dawna swietnoscia
"Stettina". Argument, ze germanska symbolika, która ponoc przyswiecala Otto Rieth'owi, odwolywala
sie do germanskiej dominacji i wyraza potege wladzy i poczucie wyzszosci, wydaje sie sluszny i w tym
tkwi chyba waga jego restauracji. Otóz, wiele sie mówi o pojednaniu polsko-niemieckim, o tym ze
Szczecin jest stolica Euroregionu Pomerania, o dobrej wspólpracy w Unii Europejskiej itp. Restauracja
pomnika przez Polaków nada mu zupelnie inna symbolike, ze oto obecni gospodarze miasta
pamietaja o poprzednikach i doceniaja ich dokonania. Nie mówiac juz o zaletach: rewitalizacja placu i
wlaczenie go do miasta jako istotnego punktu symbolicznego, turystycznego i rekreacyjnego dla
mieszkanców. Budowa takiego pomnika to z pewnoscia wydarzenie nie majace precedensu na
pograniczu polsko-niemieckim, tym bardziej nalezy sie spieszyc. Jesli chodzi o symbolike, to
podobnych pomników wzniesionych z uwielbienia dla sity, a teraz pelniacych swiadectwo ludzkiej
mysli architektonicznej jest wiele w Europie. W palacu Achillion niedaleko Gastouri jest pomnik
Achillesa, który wzniesiony zostal przez Hitlerowców - teraz to glówny punkt turystyczny na wyspie
Corfu. Podziwiajac podobne pomniki najlepiej edukowac spoleczenstwo, ze kiedys ich piekno mialo
swój cel militarystyczno - propagandowy. Nie dajmy zapomniec na kolejne lata o Sedinie i nie
pozwólmy, zeby znowu pieniadze na ten cel poszly na biezace potrzeby polityczne typu przedszkola -
czy po przeniesieniu srodków na przedszkola cos jest lepiej? Miasto i tak ma sfinansowac niewielka
czesc inwestycji - wiekszosc to srodki prywatnych darczynców/sponsorów.

13. Parkingi i system Park&Ride
O ile buduje sie nowe galerie, rozszerza strefy parkowania, likwiduje nabrzezami miejsca parkingowe
tak o parkingach z prawdziwego zdarzenia niewiele sie mówi, pisze i budzetuje a jest to duzy
problem. Jak wspomnial Z-cprezydenta 25 lipca br.
(http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczeci nBIP/cha pter _11201.asp ?soid= 77 FESE389AOA48FIADC94FBBA
6913746&chapterdest=111s2) -o tym sie mysli.Moze juz czas aby zamiast myslec - wdrozyc?

14. Wybiegi dla psów
W miescie powinno powstac wiecej wybiegów dla psów, takich samych jak ten przy ulicy Taczaka czy
na ul Chopina. To bardzo dobra inwestycja i swietne miejsce dla zwierzat.

15. Ile kosztuje Szczecinskie Centrum Renowacyjne? I czy jest potrzebne?
Chcialbym prosic o analize kosztów funkcjonowania - w stosunku do efektów dzialalnosci -
Szczecinskiego Centrum Renowacyjnego. Byc moze pieniadze przeznaczane na SCRmozna by
wykorzystac duzo lepiej, gdyby zadania spólki przejeli wprost miejscy urzednicy w ramach swoich
obowiazków. Nie udalo mi sie, niestety, wprost wydobyc z budzetu informacji, ile kosztuje nas co
roku SCR.

16. Zazielenianie miasta

Szczecin od momentu zburzenia fortyfikacji okalajacych miasto byl projektowany i rozwijany tak, aby
byl mozliwie przyjazny dla mieszkanców i estetyczny m.in. poprzez liczne parki, skwery, zadrzewione
aleje, czy innego rodzaju tereny zielone. W ostatnich latach wiele drzew ze wzgledu na swój wiek, czy
choroby trzeba bylo wyciac. Takze wiele ostatnich inwestycji sprawilo, ze nasze miasto stracilo piekne
aleje kosztem np. dodatkowych pasów ruchu (np. Aleja Niepodleglosci).



Uwazam, ze dobrym pomyslem byloby wprowadzenie programu zazieleniania miasta i przeznaczanie
na ten cel co roku konkretnej sumy pieniedzy. Srodki te moglyby byc przeznaczane na odtwarzanie
przetrzebionych przez lata zielonych ciagów miasta (np. wlasnie Aleja Niepodleglosci, czy ulica
Goleniowska w Dabiu, gdzie kazdego roku wycinane sa kolejne chore drzewa), a takze na tworzenie
nowych "zielonych ulic i placów" jak zostalo to zrobione kilka lat temu na ul. Krzywoustego (np. ul.
Rayskiego wg. koncepcji stowarzyszenia SENS, Aleja Wyzwolenia miedzy pl. Zolnierza Polskiego, a
Placem Rodla, ul. Wyszynskiego czy chocby okolice skrzyzowania przy Bramy Portowej, w obrebie
którego, po jego remoncie, zieleni brakuje najbardziej).

17. Wiecej srodków na male dotacje i wklad wlasny dla organizacji pozarzadowych
W przyszlym roku ponownie goscic bedziemy final regat Tall Ships Races 2013 - po poprzednim
sukcesie oczywiscie zobowiazani jestesmy utrzymac dobre oceny i pewnie istotna pula srodków
przekazana zostanie wlasnie na ten cel (slusznie). W tym moja obawa, ze odbedzie sie to kosztem
inicjatyw organizacji pozarzadowych. Moja sugestia do budzetu jest taka, aby zabezpieczyc srodki na
tzw. male dotacje i wklad wlasny, aby juz nie byly obcinane wzorem poprzedniego i obecnego
budzetu.

18. Rewaloryzacja Stawu Brodowskiego

Rewaloryzacja Stawu Brodowskiego (zwanego takze pajem) wraz z terenem przyleglym, czyli
rewitalizacja i zagospodarowanie tych terenów: naprawa brzegów Stawu, oczyszczenie go z gruzu i
plyt nagrobnych, zrobienie nawierzchni alejek, oswietlenie, mala architektura, laweczki, nasadzenia,

remont schodów, budowa podjazdów dla wózków, rowerzystów i inwalidów, wyznaczenie miejsc'a
pod festyny osiedlowe, budowa placu zabaw, monitoring, wi-fi.

Staw Brodowski (paj) to staw znajdujacy sie w rejonie ulic Rugianskiej/Wilczej/Tomaszowskiej.
Znajduje sie w dolinie po wykopalisku gliny, jest to jedno z najpiekniejszych miejsc w Szczecinie, ale
obecnie bardzo zaniedbane. Rada Osiedla Niebuszewo przeznaczyla 80 tys. zl na projekt
zagospodarowania tego terenu wraz z pozwoleniem na budowe. Ma byc gotowy w grudniu br.
Jednak juz same prace budowlane przekraczaja mozliwosci finansowe Rady Osiedla. Mieszkancy
wyczekuja tej inwestycji, brakuje w tym rejonie terenów zielonych, rekreacyjnych. A miejsce
naprawde ma olbrzymi potencjal.

19. GONTYNKA!

Niech wreszcie cos sie zacznie dziac na tym pieknym, ale strasznie zaniedbanym przez zaniechanie w
decyzyjnosci i dzialaniu terenie. Czy informacje z poczatku roku o niemieckim inwestorze sa
prawdziwe, czy rzeczywiscie obcokrajowcy musza nas skusic aquaparkiem, a potem na nas zarabiac?
Czy naprawde my Polacy, my Szczecinianie jestesmy tak ograniczeni, ze nie mozemy ,(MY= wladze
tego miasta+mieszkancy) podjac racjonalnej decyzji jak zagospodarowac z pozytkiem publicznym taki
teren??? Sprawa oczywista jest i wszyscy o tym wiemy i mówimy, ze tu rzeczywiscie az sie prosi o
obiekt sportowy do aktywnego wypoczynku. Niech wreszcie slowo stanie sie materia prawdziwa!

20. Wyasfaltowanie brukowanego odcinka ulicy Krasinskiego,do czasu zmiany nawierzchni
Koniecznejest ograniczenie predkosci na brukowanych ulicach. Halas generowany przez samochody
na nawierzchni kamiennej jest o wiele wyzszyniz na nawierzchniach asfaltowych. Halasgenerowany
przez samochody przy predkosci 80 km/h na nawierzchni asfaltowej równa sie halasowi
generowanemu przez samochody przy predkosci 30 km/h na nawierzchni kamiennej.
Niebuszewiacy ! Przy samej ulicy Krasinskiegomieszka okolo 2 tysiecy mieszkanców, to jedna czwarta
calego Warszewa. Poprawmy jakosc zycia na Niebuszewie!

21. Park na wprost stacji Orlen - ul. Grobla 1

Dobrze byloby zadbac o ten park - plac zabaw dla dzieci i mozliwosc odpoczynku nad Odra



-

22. Oswietlenie

Oswietlenie nie tylko glównych, ale WSZYSTKICHulic w miescie. tak, aby nie bylo ciemnych zaulków,

które jak wiadomo sa kryminogenne

23. Place zabaw

Witam, mieszkam w Dabiu od lat, jest to przyjemne miejsce, choc wraz z rozwoje i moim i rodziny

obserwuje coraz wiecej braków. jednym z nich sa place zabaw. majac male dzieci- place zabaw to
jedne z przyjemniejszych form spedzania wolnego czasu. w okolicy mojego miejsca zamieszkania jest

kilka placów. w parku dwa- jedne zupelnie nowy, drugi juz od lat ten sam. i gdzies miedzy blokami

poukrywane jeszcze dwa placyki, przy czym jeden dosc nowy, a drugi w niezmienionym od ponad 10

lat stanie. ale czym sa 4 place zabaw na taka ilosc dzieci jaka je odwiedza? Bardzo prosze o wiecej
miejsc dla dzieci, wiecej placów zabaw tych bezpiecznych, i piaskownic do których pieski nie sikaja

(czyli ogrodzonych), oraz o renowacje i choc drobne naprawy na istniejacych juz placach zabaw. abym
sadzajac dziecko na hustawce nie musiala sie zastanawiac czy ta hustawka zaraz nie runie na ziemie.
pozdrawiam

agata

24. Aeroklub szczecinski
Obecnie co raz wiecej ludzi chcialoby sprawdzic sie w sportach extremalnych, np. skok ze

spadochronem, polatac awionetka czy na paralotni. Jednak aby tego dokonac trzeba jechac (najblizej)

do Poznania. Szkoda, ze nie u nas, bo tam cieszy sie to duzym powodzeniem.

25. Remont i przebudowa ulic Osiedla Dabie

Nosniki mediów, chodniki, oswietlenie, miejsca postojowe, nawierzchnia jezdni. Ulica Szybowcowa,

to ulica strategiczna dla Dabia dopóki nie zostanie zrealizowana Nowoprzestrzenna.

26. Poszerzenie ulicy g-Maja
Ze wzgledów bezpieczenstwa - dojazd wozów bojowych strazy pozarnej do budynków mieszkalnych,

a szczególnie wiezowców - nalezy ujac w budzecie na rok 2013 poszerzenie ulicy g-Maja. Brak

mozliwosci dojazdu strazy byl miedzy innymi przyczyna ofiar pozaru.
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Zgloszenie wpisu do Budzetu Miasta 2013
dotyczace dofinansowania pobytu osób z niepelnosprawnoscia

intelektualna w mieszkaniach chronionych

My, osoby z niepelnosprawnoscia intelektualna,

czlonkowie

rodzice,

opiekunowie przyjaciele Polskiegooraz

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umyslowym Kola

w Szczecinie - zglaszamy propozycje umieszczenia w Budzecie

Miasta na rok 2013 dofinansowania pobytu w mieszkaniach

chronionych osób z niepelnosprawnoscia intelektualna.
Konto:NORDEA BANK POLSKA SA

57 1440 1143 0000 0000 0147 8753 I W II polowie

".-..
- ..

Posiadamy certyfikat

ISO 9001 :2008 w zakresie:

Rehabilitacja medyczna, spoleczna

i zawodowa osób niepelnosprawnych

intelektualnie. Dzialalnosc edukacyjno -

rehabilitacyjno - wychowawcza

roku 2013 powstana w Szczecinie Mieszkania

Chronione przy ul. Hozej w których zamieszka 20 osób z

niepelnosprawnoscia intelektualna. Koszt budowy w wysokosci 3,8

mln zl finansuje Kolo w Szczecinie PSOUU ze srodków wlasnych

oraz w 27 % z Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszty biezace

pobytu osób w mieszaniu chronionym, ze wzgledu na trudna

sytuacje finansowa czesci osób oraz ich rodzin, wymagaja

dofinansowania z budzetu Miasta - wg naszych szacunków kwota

300000,- zl rocznie, tj. 150000,- zl w roku 2013.

Prosimy o zaplanowanie tej kwoty w budzecie Miasta na rok 2013.

Zalaczniki:
Listy osób zglaszajacych wpis do Budzetu Miasta Szczecin
20 str, 275 podpisów



Joanna Bylinska

Szczecinianie Decyduja

Siedziba: Szczecinskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych Sektor 3

al. Wojska Polskiego 63 (p. 4/12), 70-476 Szczecin

Szczecin} 29 wrzesnia 2012

WNIOSEKna podst. Art. 241 KPA O WPROWADZENIEDO BUDZETUMIASTANA ROK2013 ponizszych

propozycji mieszkanców} które byly umieszczane na portalu szczecinianiedecyduja.sugester.pl.

Bardzo prosze} do kazdej propozycji odniesc sie indywidualnie.

1. Budowa skateparków.
Chcialbym aby miasto} w koncu zaczelo brac pod uwage glosy ludzi najbardziej zainteresowanych
skateparkami w miescie. Jeszcze zadna inwestycja nie byla konsultowana z ludzmi} którzy uzytkuja
takie obiekty, urzednicy nie znaja potrzeb ludzi} którzy chcieliby aby w Szczecinie powstal obiekt}
który bedzie NAPRAWDEnadawal sie do uzytku, a nie tylko na niby. Kolejne obiekty budowane sa
bezmyslnie i nie sa zgodne z potrzebami ludzi uzytkujacych skateparki. Przeszkody sa beznadziejne,
brakuje jakiegokolwiek zaplecza, np. WC, lawek} sprzetu} którym mozna by zamiesc liscie, smieci itp.

Temat byl poruszany wiele razy} ale jak widac nie zostaly podjete zadne srodki. Chcialbym} zeby w
koncu ste cos zmienilo, oby na lepsze. Pieniadze sa wydawane nie potrzebnie, poniewaz obiekty które
maja powstac sa slabo zaprojektowane nie znajda tylu uzytkowników ile znalazlyby te, które byly by
konsultowane z mlodzieza uzytkujaca. Jesli sie chce, mozna zrobic TANIEJi LEPIEJ,prosze wziac to
pod uwage.

2. Uruchomienie programu dostosowywania sygnalizacji swietlnej dla potrzeb pieszych
Zmiana funkcjonowania sygnalizacji swietlnej w centrum miasta i ustawienie jej pod pieszych, a nie
samochody.
- Wyzwolenia / Rayskiego-Malczewskiego
- okolice Kaskady
- Brama portowa

3. Sciezka rowerowa na ulicy BoI. Krzywoustego

Przejechanie chodnikiem przy ulicy BoI. Krzywoustego rowerem, w godzinach szczytu jest cudem.

Przydaloby sie zrobienie porzadnej sciezki rowerowej, która bylaby znacznym ulatwieniem i dla
pieszych i dla rowerzystów.

Poza tym kazda inwestycja zwiazana z polepszeniem szczecinskiej infrastruktury rowerowej. Remont
sciezki na Alei Wojska Polskiego tez bylby dobrym pomyslem.

Pozdrawiam, Rowerzystka ;)

4. Remont i rozwiniecie drogi rowerowej na al. Wojska Polskiego

Przydalby sie kompleksowy remont drogi rowerowej wzdluz Alei Wojska Polskiego. W zasadzie na

calym odcinku droga jest w fatalnym stanie. Dodatkowo

- np. na odcinku od Zaleskiego do wysokosci Lodogryfu, po poludniowo-zachodniej stronie, spory
odcinek nie jest oznakowany jako droga dla rowerów

- drogaw wielu miejscachma przerwylubjej oznakowaniejest niejednoznaczne(po obu stronach
ulicy miedzy Unii Lubelskiej a Wincentego Pola / Ostrawicka, przy przystanku autobusowym Lodogryf,

przy przystanku autobusowym Traugutta po pn-wschodniej stronie)
- droga konczy sie w dziwnych miejscach (tuz za stacja benzynowa w okolicy Unii Lubelskiej, podobnie

po drugiej stronie ulicy)



Niewielkim kosztem, mozna by równiez wyznakowac pasy rowerowe na szerokich ulicach: Unii
Lubelskiej (od Wojska Polskiego do Litewskiej) oraz na poczatku Wawrzyniaka.

5. Trasa rowerowa wzdluz ulicy Budziszynskiej i Powstanców Wielkopolskich
Chcialabym, aby magistrat zastanowil sie nad poprowadzeniem drogi rowerowej lub wyznaczeniem
pasa dla rowerów wzdluz ulicy Budziszynskiej i al. Powstanców Wielkopolskich. Pozwoliloby to na
polaczenie z istniejaca siecia na Mieszka I.

6. SPRZEDAZdzialki pod budowe kosciola na Warszewie

Jesli rzeczywiscie Mieszkancy dzielnicy Warszewo potrzebuja drugiego kosci09la, wnosze aby po
stronie dochodów miasta w roku 2013 wpisac kwote 3.132.000 zl (6000 m kw * 522 zl/m2) tytulem
SPRZEDAZYziemi Kosciolowi Katolickiemu. Tak jak w przypadku innych nabywców kwota platna
jednorazowo, przy przeniesieniu prawa wlasnosci. Bedzie na drogi ponizej proponowane, a

przynajmniej ich znaczna czesc. KONIEC Z ROZDAWANIEM SZCZECINA.

7. Renowacja Parku Kasprowicza z mostkiem nad Rusalka

Czas najwyzszy aby to jedno z najbardziej reprezentacyjnym miejsc naszego miasta wygladalo pieknie
- szczególnie zapuszczony mostek nad Rusalka. Koszty nie sa wielkie. Najpierw porzadny projekt a
potem realizacja. Do roboty!

8. Polozenie asfaltu w Al. Papieza Jana Pawla II,przynajmniej w zakresie skrzyzowan otaczajacych
rektorat.

9. Bardziej przemyslane prace drogowe

Chcialbym aby zmienilo sie cos w kwestii wydatkowania pieniedzy na prace drogowe. Obecnie mamy
chora sytuacje, w której podczas prac na kawalku drogi/chodnika kontraktowany jest jedynie wycinek
zwiazany z dana praca, a dziura znajdujaca sie sO-lOOcm obok nie jest juz latana.
Idealnym przykladem z ostatnich dni moga byc prace, które byly prowadzone na rogu ulic
Budziszynskiej/Boryny. Po zakonczeniu prac ziemnych odnowiono nawierzchnie drogowa w miejscu
wykopu pozostawiajac bardzo duzy uskok na srodku wyjazdu z ul. Boryny. Uskok zlokalizowany jest
doslownie na styku swiezo polozonego asfaltu. Wystarczylo wrecz 'chlapnac' go ciut wiecej, o 30 cm.
w bok zeby uzupelnic wyrwe istniejaca od wielu miesiecy.

10. Przygotowanie terenów pod inwestycje przemyslowe, dla MSP.
Wiele osób zglasza tu pomysly róznych wydatków budzetu. Niestety przez wiele lat dzialnosci Piotra
Krzystka nie udalo mu sie zabezpieczyc w Szczecinie terenów pod inwestycje. Szczególnie potrzebny
jest teren dla malych i srednich przedsiebiorstw, tani, uzbrojony, na sprzedaz, z dobra komunikacja.

W miescie rosnie liczba urzedniczych etatów oraz etatów spólkach miejskich, za to nie sa tworzone
warunki dla rozwoju przedsiebiorstw i stworzenie firm, które dalyby prace i placily podatki. Miasto
mogloby sprzedawac teren nawet za ulamek kwoty, ale z zastrzezeniem, ze przedsiebiorca bedzie
placil podatki w miescie (nie przeniesie siedziby) jak kilka firm, które ostatnio uciekly z miasta np.
przez 10 lat...

11. Utwardzenie i polaczenie ulic Swietochowskiego z Mokradlowa
Alternatywna dla ul. Szosa Stargardzka, droga laczaca szczecinskie osiedle Plonia-Jezierzyce-
Smerdnica z osiedlem Bukowe-Kleskowo. W tej chwili nie ma mozliwosci pieszego lub rowerowego
przejscia / przejazdu pomiedzy tymi dzielnicami, jedyna droga do bardzo niebezpieczna ul. Szosa
Stargardzka, która nie posiada pobocza, ani chodników.



12. Przywrócic w budzecie srodki na rekonstrukcje Sediny
Szczecin jest miastem pogranicza polsko-niemieckiego, aspirujacym do miana centrum metropolii,
gdzie czesto podkresla sie wielokulturowosc i otwartosc jego mieszkanców. Nikt nie ma watpliwosci,
ze Szczecin jest miastem polskim, w którym silnie odczuwany jest sentyment za dawna swietnoscia
"Stettina". Argument, ze germanska symbolika, która ponoc przyswiecala Otto Rieth'owi, odwolywala
sie do germanskiej dominacji i wyraza potege wladzy i poczucie wyzszosci, wy.daje sie sluszny i w tym
tkwi chyba waga jego restauracji. Otóz, wiele sie mówi o pojednaniu polsko-niemieckim, o tym ze
Szczecin jest stolica Euroregionu Pomerania, o dobrej wspólpracy w Unii Europejskiej itp. Restauracja
pomnika przez Polaków nada mu zupelnie inna symbolike, ze oto obecni gospodarze miasta
pamietaja o poprzednikach i doceniaja ich dokonania. Nie mówiac juz o zaletach: rewitalizacja placu i
wlaczenie go do miasta jako istotnego punktu symbolicznego, turystycznego i rekreacyjnego dla
mieszkanców. Budowa takiego pomnika to z pewnoscia wydarzenie nie majace precedensu na
pograniczu polsko-niemieckim, tym bardziej nalezy sie spieszyc. Jesli chodzi o symbolike, to
podobnych pomników wzniesionych z uwielbienia dla sily, a teraz pelniacych swiadectwo ludzkiej
mysli architektonicznej jest wiele w Europie. W palacu Achillion niedaleko Gastouri jest pomnik
Achillesa, który wzniesiony zostal przez Hitlerowców - teraz to glówny punkt turystyczny na wyspie
Corfu. Podziwiajac podobne pomniki najlepiej edukowac spoleczenstwo, ze kiedys ich piekno mialo
swój cel militarystyczno - propagandowy. Nie dajmy zapomniec na kolejne lata o Sedinie i nie

pozwólmy, zeby znowu pieniadze na ten cel poszly na biezace potrzeby polityczne typu przedszk9la-
czy po przeniesieniu srodków na przedszkola cos jest lepiej? Miasto i tak ma sfinansowac niewielka
czesc inwestycji - wiekszosc to srodki prywatnych darczynców/sponsorów.

13. Parkingi i system Park&Ride
O ile buduje sie nowe galerie, rozszerza strefy parkowania, likwiduje nabrzezami miejsca parkingowe
tak o parkingach z prawdziwego zdarzenia niewiele sie mówi, pisze i budzetuje a jest to duzy
problem. Jak wspomnial Z-cprezydenta 25 lipca br.
(http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecin BlP/ chapter _11201.asp ?soid= 77FE5E389AOA48FIAOC94FBBA
6913746&chapterdest=11152) - o tym sie mysli. Moze juz czas aby zamiast myslec - wdrozyc?

14.Wybiegi dla psów
W miescie powinno powstac wiecej wybiegów dla psów, takich samych jak ten przy ulicy Taczaka czy
na ul Chopina. To bardzo dobra inwestycja i swietne miejsce dla zwierzat.

15. Ile kosztuje Szczecinskie Centrum Renowacyjne? I czy jest potrzebne?
Chcialbym prosic o analize kosztów funkcjonowania - w stosunku do efektów dzialalnosci-
Szczecinskiego Centrum Renowacyjnego. Byc moze pieniadze przeznaczane na SCR mozna by
wykorzystac duzo lepiej, gdyby zadania spólki przejeli wprost miejscy urzednicy w ramach swoich
obowiazków. Nie udalo mi sie, niestety, wprost wydobyc z budzetu informacji, ile kosztuje nas co
roku SCR.

16. Zazielenianie miasta

Szczecin od momentu zburzenia fortyfikacji okalajacych miasto byl projektowany i rozwijany tak, aby

byl mozliwie przyjazny dla mieszkanców i estetyczny m.in. poprzez liczne parki, skwery, zadrzewione
aleje, czy innego rodzaju tereny zielone. W ostatnich latach wiele drzew ze wzgledu na swój wiek, czy
choroby trzeba bylo wyciac. Takze wiele ostatnich inwestycji sprawilo, ze nasze miasto stracilo piekne
aleje kosztem np. dodatkowych pasów ruchu (np. Aleja Niepodleglosci).
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Uwazam, ze dobrym pomyslem byloby wprowadzenie programu zazieleniania miasta i przeznaczanie
na ten cel co roku konkretnej sumy pieniedzy. Srodki te moglyby byc przeznaczane na odtwarzanie
przetrzebionych przez lata zielonych ciagów miasta (np. wlasnie Aleja Niepodleglosci, czy ulica
Goleniowska w Dabiu, gdzie kazdego roku wycinane sa kolejne chore drzewa), a takze na tworzenie
nowych "zielonych ulic i placów" jak zostalo to zrobione kilka lat temu na ul. Krzywoustego (np. ul.
Rayskiego wg. koncepcji stowarzyszenia SENS,Aleja Wyzwolenia miedzy pl. Zolnierza Polskiego, a
Placem Rodla, ul. Wyszynskiego czy chocby okolice skrzyzowania przy Bramy Portowej, w obrebie
którego, po jego remoncie, zieleni brakuje najbardziej).

17. Wiecej srodków na male dotacje i wklad wlasny dla organizacji pozarzadowych
W przyszlym roku ponownie goscic bedziemy final regat Tall Ships Races 2013 - po poprzednim
sukcesie oczywiscie zobowiazani jestesmy utrzymac dobre oceny i pewnie istotna pula srodków
przekazana zostanie wlasnie na ten cel (slusznie). W tym moja obawa, ze odbedzie sie to kosztem
inicjatyw organizacji pozarzadowych. Moja sugestia do budzetu jest taka, aby zabezpieczyc srodki na
tzw. male dotacje i wklad wlasny, aby juz nie byly obcinane wzorem poprzedniego i obecnego
budzetu.

18. Rewaloryzacja Stawu Brodowskiego
Rewaloryzacja Stawu Brodowskiego (zwanego takze pajem) wraz z terenem przyleglym, czyli
rewitalizacja i zagospodarowanie tych terenów: naprawa brzegów Stawu, oczyszczenie go z gruzu i
plyt nagrobnych, zrobienie nawierzchni alejek, oswietlenie, mala architektura, laweczki, nasadzenia,
remont schodów, budowa podjazdów dla wózków, rowerzystów i inwalidów, wyznaczenie miejsca
pod festyny osiedlowe, budowa placu zabaw, monitoring, wi-fi.

Staw Brodowski (paj) to staw znajdujacy sie w rejonie ulic Rugianskiej/Wilczej/Tomaszowskiej.
Znajduje sie w dolinie po wykopalisku gliny, jest to jedno z najpiekniejszych miejsc w Szczecinie, ale
obecnie bardzo zaniedbane. Rada Osiedla Niebuszewo przeznaczyla 80 tys. zl na projekt
zagospodarowania tego terenu wraz z pozwoleniem na budowe. Ma byc gotowy w grudniu br.
Jednak juz same prace budowlane przekraczaja mozliwosci finansowe Rady Osiedla. Mieszkancy
wyczekuja tej inwestycji, brakuje w tym rejonie terenów zielonych, rekreacyjnych. A miejsce
naprawde ma olbrzymi potencjal.

19. GONTYNKA!

Niech wreszcie cos sie zacznie dziac na tym pieknym, ale strasznie zaniedbanym przez zaniechanie w
decyzyjnosci i dzialaniu terenie. Czy informacje z poczatku roku o niemieckim inwestorze sa
prawdziwe, czy rzeczywiscie obcokrajowcy musza nas skusic aquaparkiem, a potem na nas zarabiac?
Czy naprawde my Polacy, my Szczecinianie jestesmy tak ograniczeni, ze nie mozemy (MY= wladze
tego miasta+mieszkancy) podjac racjonalnej decyzji jak zagospodarowac z pozytkiem publicznym taki
teren??? Sprawa oczywista jest i wszyscy o tym wiemy i mówimy, ze tu rzeczywiscie az sie prosi o
obiekt sportowy do aktywnego wypoczynku. Niech wreszcie slowo stanie sie materia prawdziwa!

20. Wyasfaltowanie brukowanego odcinka ulicy Krasinskiego, do czasu zmiany nawierzchni
Konieczne jest ograniczenie predkosci na brukowanych ulicach. Halas generowany przez samochody
na nawierzchni kamiennej jest o wiele wyzszy niz na nawierzchniach asfaltowych. Halas generowany
przez samochody przy predkosci 80 km/h na nawierzchni asfaltowej równa sie halasowi
generowanemu przez samochody przy predkosci 30 km/h na nawierzchni kamiennej.
Niebuszewiacy! Przy samej ulicy Krasinskiego mieszka okolo 2 tysiecy mieszkanców, to jedna czwarta
calego Warszewa. Poprawmy jakosc zycia na Niebuszewie!

21. Park na wprost stacji Orlen - ul. Grobla 1
Dobrze byloby zadbac o ten park - plac zabaw dla dzieci i mozliwosc odpoczynku nad Odra



22. Oswietlenie

Oswietlenie nie tylko glównych, ale WSZYSTKICH ulic w miescie. tak, aby nie bylo ciemnych zaulków,

które jak wiadomo sa kryminogenne

23. Place zabaw

Witam, mieszkam w Dabiu od lat, jest to przyjemne miejsce, choc wraz z rozwoje i moim i rodziny

obserwuje coraz wiecej braków. jednym z nich sa place zabaw. majac male dzieci- place zabaw to

jedne z przyjemniejszych form spedzania wolnego czasu. w okolicy mojego miejsca zamieszkania jest
kilka placów. w parku dwa- jedne zupelnie nowy, drugi juz od lat ten sam. i gdzies miedzy blokami

poukrywane jeszcze dwa placyki, przy czym jeden dosc nowy, a drugi w niezmienionym od ponad 10

lat stanie. ale czym sa 4 place zabaw na taka ilosc dzieci jaka je odwiedza? Bardzo prosze o wiecej

miejsc dla dzieci, wiecej placów zabaw tych bezpiecznych, i piaskownic do których pieski nie sikaja

(czyli ogrodzonych), oraz o renowacje i choc drobne naprawy na istniejacych juz placach zabaw. abym
sadzajac dziecko na hustawce nie musiala sie zastanawiac czy ta hustawka zaraz nie runie na ziemie.

pozdrawiam
agata

24. Aeroklub szczecinski

Obecnie co raz wiecej ludzi chcialoby sprawdzic sie w sportach extremalnych, np. skok ze

spadochronem, polatac awionetka czy na paralotni. Jednak aby tego dokonac trzeba jechac (najblizej)
do Poznania. Szkoda, ze nie u nas, bo tam cieszy sie to duzym powodzeniem.

25. Remont i przebudowa ulic Osiedla Dabie
Nosniki mediów, chodniki, oswietlenie, miejsca postojowe, nawierzchnia jezdni. Ulica Szybowcowa,

to ulica strategiczna dla Dabia dopóki nie zostanie zrealizowana Nowoprzestrzenna.,

26. Poszerzenie ulicy 9-Maja
Ze wzgledów bezpieczenstwa - dojazd wozów bojowych strazy pozarnej do budynków mieszkalnych,

a szczególnie wiezowców - nalezy ujac w budzecie na rok 2013 poszerzenie ulicy g-Maja. Brak
mozliwosci dojazdu strazy byl miedzy innymi przyczyna ofiar pozaru.

27. Droga rowerowa wzdluz ul. Dunskiej (Warszewo)

Proponuje naprawic droge dla rowerów polozona wzdluz ulicy Dunskiej, poniewaz jej stan (liczne

wyrwy, ubytki i garby) stanowi powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa uczestników ruchu -

rowerzystów. Wspomniana droga rowerowa zostala wybudowana kilka lat temu z kostki betonowej,

poczatkowo stwarzala wygodny i bezpieczny szlak rowerowy, jednak w kolejnych latach szybko

zaczela ulegac degradacji zwiazanej z uszkodzeniami w wyniku eksploatacji.
Droga rowerowa przy ul. Dunskiej to bardzo potrzebny szlak rowerowy w naszym miescie, zwlaszcza
dla mieszkanców prawie dziesieciotysiecznego i ciagle zwiekszajacego swoja populacje Warszewa.

Droga taka powinna byc bezpieczna i solidnie wykonana. Najlepszym rozwiazaniem bylaby wymiana

obecnej polbrukowej drogi na asfaltowa droge rowerowa budowana w wielu miastach europejskich.

28. Sciezki rowerowe przy Wojska Polskiego

Saw oplakanym stanie. Z jednej strony, szkoda roweru, z drugiej - wszyscywiemy, jakie sa przepisy i
musimy po nich jezdzic. A to nielatwe. Pomijajac fakt, ze uszkadza to sprzet, nie jest bezpiecznie

jechac po sciezce, gdzie zdarzaja sie i to tuz przy ulicy, albo ekstremalnie glebokie dziury, albo

pagórki. Tak samo fakt, ze sciezki owe urywaja sie w niespodziewanym momencie - a i przejazdów
rowerowych przez ulice brak.



29. Zwiekszenie srodków przeznaczonych na prowadzenie Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu prowadzi, korzystajac ze wsparcia Urzedu Miasta Szczecin Stowarzyszenie

POLlTES.W budzecie na kolejny rok zaplanowane jest na nie 60000 zl. Tymczasem Centrum

Wolontariatu uruchamia coraz to nowe dzialan.ia - ostatnim takim dzialaniem jest pogotowie lekcyjne

prowadzone przez wolontariuszy. W zwiazku z tym wnosze, aby Centrum Wolontariatu wsparte bylo

poza srodkami na rozwój spoleczenstwa obywatelskiego równiez 20000 zl przekazanymi przez

Wydzial Spraw Spolecznych, bo szereg dzialan CW zwiazane jest ze wspieraniem osób bedacych w

potrzebie.

30. Zaniedbane dzielnice na Odra: Golecin, Goclaw i Stolczyn

Jadac wzdluz Odry na pólnoc miasta mozna zaobserwowac niebywale widoki - jak po kolejnej wojnie

swiatowej. Zrujnowane budynki, nawet sladu dzialan miejskich aby cokolwiek zrobic z tymi

strasznymi dzielnicami, których lokalizacja jest tak piekna. Oczywiscie chodzi o Golecino, Goclaw,

Stolczyn. Dlaczego wladze miasta mysla o plywajacych ogrodach zamiast o przywróceniu tych

terenów do zycia?

31. Podzdamcze

Przynajmniej od kilkunastu lat w okolicach Ratusza Staromiejskiego i Rynku Siennego mamy wielka

dziure w ziemi porosnieta chaszczami i ogrodzona jakims koszmarnym plotem z kolejna dziura po

hotelu Arkona, która straszy juz cztery lata. Podobno mialy tam sie odbywac prace archeologiczne,

ale absolutnie nic tam sie nie dzieje. Nalezy dodac, ze jest to fragment reprezentacyjnej dzielnicy

miasta miedzy Zamkiem a Odra, gdzie czesto zagladaja turysci. Na pewno podczas finalu TSRsporo

przyjezdnych bedzie odwiedzalo okolice Zamku i Ratusza.

Wnosze zatem o wznowienie inwestycji na tym terenie, poniewaz karygodne jest, aby przez tyle lat w

tak reprezentacyjnej dzielnicy w sercu miasta czesto odwiedzanej przez turystów straszyly chaszcze.

Takie miejsce przynosi ujme wizerunkowi miasta, a wlodarze Szczecina nic z tym nie robia.

32. Zagospodarowanie garazowiska przy ul. Ofiar Oswiecimia i Emilii Plater

Nie do pomyslenia jest, aby tak blisko centrum miasta istnialo tak koszmarne garazowisko, czesciowo

przybierajace funkcje nielegalnego wysypiska smieci. Mysle, ze jest to atrakcyjny teren w srodku

Szczecina, który mozna ciekawie zagospodarowac tak, aby sluzyl spolecznosci przynajmniej pobliskich

osiedli - moze tam powstac park, centrum sportowe (np. z okresowa strefa kibica), place zabaw dla

dzieci, wybiegi dla psów, itp. Równie wazna jest estetyka tego miejsca w bezposrednim sasiedztwie

kosciola, które powinno przyciagac mieszkanców miasta a nie odstraszac.

Warto nadmienic, ze miedzy ulicami Ofiar Oswiecimia a Kadlubka w okolicach Netto mamy podobnie

afunkcjonalny teren pelen smieci, który równiez mozna atrakcyjnie zagospodarowac, a w tej chwili

sluzy glównie menelstwu.

33. Sciezka rowerowa na ulicy Szerokiej (Krzekowo)

Propozycja budowy sciezki rowerowej na ul. Szerokiej polaczyla by poludniowo-zachodnia czesc

Szczecina z pólnocno-wschodnia. Obecnie na ul. Szerokiej jest wzmozony ruch samochodowy i bardzo



niebezpiecznie poruszac sie po niej rowerem. Alternatywnie wielu rowerzystów pokonuje ta trase

bardzo waskim chodnikiem, który jest po jednej stronie ulicy, obok jest bardzo duzo miejsca, gdzie

mozna by umiejscowic sciezke rowerowa. Sciezka polaczyla by juz istniejaca sciezke rowerowa na ul.

Taczaka z nowo powstajaca sciezka przy budowanej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera.

34. Petla tramwaju nr 8, 10 przy CH Ster

Budowa petli tramwajowej na wysokosci ul. Hrubieszowskiej umozliwila by dojazd do granicy miasta
Szczecin z Mierzynem. Wiele osiedli zlokalizowanych jest w tym miejscu, dodatkowo budowane sa

nowe mieszkania. W poblizu znajduje sie duze centrum handlowe i w planach jest kolejne - Aleja
Slonca.

35. Chodniki dla pieszych!

Bez brawurowej akcji i nastepnie kontynuacji ze strony Miasta szczecinskie chodniki pozostana

brudnym, dziurawym i niebezpiecznym miejscem parkingowym. Najpierw piesi potem auta. Program

docelowy szczecinskiego chodnika: 2 pary idace z naprzeciwka moga sie swobodnie mijac na
chodniku i tylko pozostala wolna przestrzen moze byc uzyta do celów parkingowych. Nowy Mandat

Miejski za jezdzenie po chodniku, kwota: 750 PLN oraz 10 godzin prac spolecznych

36. Poprawa komunikacji na ul. Lukasinskiego
Sugeruje zastanowic sie nad poprawa komunikacji miedzy ul. Lukasinskiego, a przystankiem na ul.

Wernyhory. Od kilku miesiecy na ul. Lukasinskiego trwa remont zwiazany z poszerzaniem pasów

ulicznych oraz powstawaniem nowych chodników. Dlaczego zatem ta zapomniana dotychczas czesc

miasta do dnia dzisiejszego nie doczekala sie sprawnie dzialajacych linii autobusowych, które

moglyby bezposrednio laczyc coraz bardziej zamieszkane dzielnice Mierzyna z centrum Szczecina?
Chyba, ze uznamy za takie dwie linie autobusowe 74 i 80, które kursuja wedlug rozkladów tylko im

znanych. :-) Proponuje wybrac sie ta trasa w porze zimowej, gdy na przystanku na ul. Wernyhory

czeka sie na wspomniane powyzej autobusy nawet do 40 minut. Chyba, ze uznamy, iz zarzad miasta
dba w ten sposób o zdrowie szczecinian, sugerujac im pieszewedrówki. :-)

37. Remont Dworca Centralnego

Podobno liczy sie pierwsze wrazenie... Ciekawe, jakie odnosza podrózni przybywajacy do naszego

miasta za pomoca komunikacji PKP? A moze nie zasluguja na to, by podziwiac Szczecin juz od

pierwszej chwili pobytu w nim? Czy odrapane mury, przyozdobione wulgarnymi napisami oraz

rozsypujace sie wiaty na peronach sa w stanie przyciagnac turystów, którzy wystawia dobra opinie

Szczecinowi? A moze sa nimi bezdomni koczujacy na dworcu i roztaczajacy wokól won daleko
odbiegajaca od zapachu perfum? Czy plany budzetu zmierzajace do budowy coraz to nowszych
centrów handlowych nie przewiduja miejsca na remont najwiekszej wizytówki miasta? A Dworzec

Centralny cierpliwie czeka... Oby tylko nie zabraklo tej cierpliwosci takze podrózujacym.

38. Poszerzyc ulice 9 Maja

Z uwagi na stara infrastrukture ul. 9 Maja nie jest przystosowana dla potrzeb mieszkanców???

Zwykla smieciarka potrafi na paredziesiat minut zatrzymac wszelki ruch pojazdów w godzinach

dopoludniowych i w razie nieszczescia nie dotra na czas sluzby np. pogotowie czy straz pozarna!

Identyczna stytuacja a moze jeszcze gorsza wystepuje w godzinach wieczornych, gdy cala ulica
zastawiona jest przez bezmyslnie parkujacych kierowców i trudno jest w niektórych odcinkach

przejechac samochodem osobowym nie wspominajac o duzych gabarytach takich jak straz pozarna a
nawet karetka pogotowia.
Mieszkancy czuja sie zagrozeni z uwagi na brak poczucia bezpieczenstwa w tym wzgledzie.

39. Schronisko dla bezdomnych zwierzat
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Przydalyby sie fundusze na poprawe warunków zycia zwierzat w schronisku na Al. Wojska Polskiego.
Tym bardziej, ze zima coraz blizej...

40. Krawezniki zamiast martwych stref przy przejsciach dla pieszych
Od jakiegos czasu malowane sa martwe strefy na jezdniach zamiast przesuwania krawezników w
bezposredniej okolicy przejsc dla pieszych. Przykladem jest martwa strefa wymalowana na
skrzyzowaniu Narutowicza (OKlO) z KrólowejJadwigi, Bah. Warszawy, czyJagiellonska przydeptaku
Boguslawa. Negatywne skutki sa nastepujace:

-brak rzeczywistego zwezenia jezdni prowokuje do szybszej jazdy i zmniejsza ostroznosc ze strony
kierowców,

-pieszy musi pokonac wieksza odleglosc zanim zejdzie z pasów przez co trudniej jest je pokonac,
-samochody parkuja na strefie ograniczajac widocznosc,
-utrata miejsca na zielen.

Postuluje zmiane tej taktyki i przebudowe takich miejsc, co poprawi bezpieczenstwo i komfort
pieszych jednoczesnie nie wplywajac znaczaco na plynnosc ruchu samochodów. Istotnym równiez
jest, aby wszystkie nowo budowane rozwiazania pozbawione byly tej wady.

41. Sciezka rowerowa - KuSloncu

Ulica KuSloncu - droga krajowa nr 10 z duzym natezeniem ruchu oraz ogromna iloscia samochodów
ciezaro'wych. Wiekszosc pojazdów notorycznie przekracza tam dozwolona predkosc. Jazda rowerem
ulica KuSloncu jest niezwykle niebezpieczna. Poza budowa sciezki od alei Piastów do ronda Gierosa
nalezaloby równiez polaczyc sciezke od ronda Gierosa do ulicy Kretej ze sciezka od ulicy Zródlanej do
Mierzyna.

42. Infrastruktura ciagu pieszego na odcinku Galaxy-Kaskada.

Nie bede kolejnym narzekajacym i powtarzajacym bezmyslnie, ze w Szczecinie sie nic nie dzieje i nic
ciekawego nie ma. Do zaproponowania miasto dla turystów ma na prawde duzo, ale i tak duza grupe
z nich stanowia tzw. turysci zakupowi. Dlatego z uwagi na nich i wizerunek miasta z jakim powróca do
domu niepojete dla mnie jest jak mozna pozowlic na to, ze przez wiele lat nie remontowany jest ciag
pieszy zaczynajacy sie na ulicy Wyzowolenia, a koncacy na Bramie Portowej ciaz przysparza nielada
problemów przy przemieszczaniu sie nie tylko niepelnosprawnym. Poza krzywymi chodnikami i
pordzewialymi lataniami uregulowania wymaga sytuacja z parkujacymi samochodami. Szczególnie
przy przystanu autobusowym powinno nakazac kierowca parkowac równolegle. '

To wazne, aby realizowac równiezlakie mniejsze projekty i rozkladac prace w czasie, a nie skupiac sie
na takich (równiez potrzebnych) wielomilionowych kompleksowych przebudowach (np. jak ostatio
Niemirzynska i Arkonska, czy Brama Portowa). Nie mozna skazywac mieszkanców na czekanie w
nieskonczonosc na remonty, na które miast stac, ale odklada je do realizacji przy okazji wielkich
projektów.

43. Park&Ride

Ostatnio w mediach pojawila sie informacja na temat przyszlej budowy parkingu wielopoziomowego
przy Teatrze Kana. Nie jestem w stanie zrozumiec dlaczego w miejscu gdzie o krok jest duzy parking
pod Trasa Zamkowa ma sie marnowac dzialke, gdzie moglaby powstac zabudowa przywracajaca
dawny uklad i tak zniszczonego szczecinskiego starego miasta. To jest wielki blad. Trzeba oczywiscie
inwestowac w system park&ride, ale to nie jest do tego odpowienie miejsce. Takimi miejscami
natomiast zdecydowanie sa Basen Górniczy, czy nawet inna lokalizacja takiego parkingu, która
pojawila sie w mediach, czyli nawet róg Mazuskiej i Slaskiej. Ale najlepsza lokalizacja to okolice placu
Rodla. Miasto przymierza sie do sprzedazy dzialki przy Roosevelta, ale z tym moga wiazac sie
probl~mu natury prawnej. Czemu na tej dzialce nie mozna zbudowac takiego parkingu, a sprzedac
dzialke przy Kanie?
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Lokalizacje parkingów wielopoziomowych
Roosevelta k. Placy Rodla

Basen Górniczy
Mazurska/Slaska

Parking podziemny
Plac Orla Bialego

SYSTEM PARK&RIDE TAK!!! BEZMYSLNE BUDOWANIE PARKINGÓW W CENTRUM MIASTA NIE!!!

44. Kamienice na Niebuszewie

Renowacja kamienic na Niebuszewie, szczególnie na ulicach Krasinskiego i Niemcewicza.

45. Budowa parkingu przy Legnickiej

Z tego miejsca chce podkreslic, iz istnieje pilne zapotrzebowanie na wybudowanie parkingu przy ul.

Legnickiej w Szczecinie. W tym miejscu tak naprawde nie ma parkingu z prawdziwego zdarzenia. Aut

jak i mieszkanców w tym rejonie stale przybywa. Prowadzi to do braku mozliwosci bezpiecznego
parkowania pojazdów mieszkanców w ciagu ulic Orawska -> Legnicka -> g-go maja. Warto wreszCie

zajac sie tym tematem. Kazdy kto mieszka w tym rejonie, choc nie tylko wie na czym polega problem.

46. Gontynka, zielen i zabytki
Gontynka od ponad 10 lat straszy, w tym sezonie letnim widac bylo, ze miastu brakuje kapielisk (fakt,

Arkonka byla wtedy w remoncie), na dostepnych kapieliskach bylo mnóstwo osób. Do tego w tym

miejscu byloby to wielka atrakcja zwlaszcza, ze w tym regionie nie ma takich miejsc. Ponadto mamy
wiele "pomników przyrody", które nawet nie sa oznakowane a co za tym idzie czesto zostaja
wycinane :( a mamy tu np. drzewa wyrózniajace sie nie tylko w Polsce czy Europie, ale nawet i na

swiecie. Zabytki tez mam wrazenie sa pomijane przez naszych wlodarzy :(

',~



Rolska-Kaminska Renata

Od:
Wyslano:
Do:
Temat:

Charuk Aleksandra
1 pazdziernika 201212:33
budzet2013
FW: Opinia w zwiazku z debata telewizyjna i budzetem...

-"~, '"~.__..

From: SebastianZaworonek
Sent: Sunday,September 30,20127:16 PM
To: bp
Subject: Opinia w zwiazku z debata telewizyjna i budzetem...

Przesylam opinie na temat debaty i poswiecenia funduszy z budzetu miasta, mianowicie:

Wnioskuje o wyremontowanie ulicy Bosniackiej wraz z chodnikami w Szczecinie - Dabiu,

Budowe plywalni naprzeciwko szkoly nr 71 w Szczecinie Dabiu na ulicy Bosniackiej i ogródka
Jordanowskiego dla dzieci przy szkole nr 71,

Budowe ronda wraz ze swiatlami przy parku miejskim usytuowanym w poblizu szkoly nr 3 w Szczecinie-
Dabiu.

Z powazaniem

Sebastian Zaworonek
Maria Zaworonek
Jan Zaworonek



Roiska-Kaminska Renata

Od:
Wyslano:
Do:
Temat:

Dawid Katola - -
20 wrzesnia 2012 09:37
budzet2013
Trasa Pólnocnaw budzecie na rok 2013

Szanowni Panstwo)

pragne zwrócic ponownie uwage na zly stan drogi i chodnika na ulicy Warcislawa - odcinek
od Orzeszkowej/Rapackiego do ul. Przyjaciól Zolnierza. Co roku slyszymy) ze juz za moment)
juz za chwile) droga zostanie wyremontowana. O planach slychac od dawna) a przegladajac
budzet na kolejny rok nie widze ponownie tej pozycji. Bardzo prosze o nie odkladanie w
czasie tej inwestycji i dodanie jej na najblizszy rok.

Z wyrazami szacunku)

Pozdrawiam)
Dawid Katola
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Rolska-Kaminska Renata

Od:
Wyslano:
Do:
Temat:

Andrzej Golebiowski [osiedle.grabowo@gmail.com]
27 wrzesnia 201209:56
budzet2013
wnioski do budzetu

Dzien Dobry, w zwiazku z mozliwoscia zglaszania wniosków do przyszlorocznego budzetu, chcliebysmy
przekazac nasze propozycje dorbnych inwestycji dotyczace w naszej dzielnicy.
1. w zwiazku ze zblizajacymi sie Wielkimi Regatami w 2013 roku warto wyremontowac pokrzywione
chodniki wzdluz ul. Lady.
2. Restrukturyzacja szczecinskiej oswiaty dotyczyla równiez naszego gimnazjum nr 8, warto
wiec przeznaczyc o srodki na Osiedlowe Centrum Sportowe, które mialoby charakter kulturotwórczy i
rewitalizacyjny dla naszej dzielnicy.
Tomasz
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Rolska-Kaminska Renata

Od:
Wyslano:
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jagr
20 wrzesnia 2012 12:10
budzet2013
Wykonanie obejscia amfiteatru.

W czasie imprez w amfiteatrze przejscia przez jego teren nie ma. Proponuje wykonac chodnik lub chociaz
utwardzona alejke omijajaca amfiteatr, za obiektami gastronomicznymi i placem zabaw. Obecnie jest tam tylko
sciezka.
Marek Kobielski,
Szczecin
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Ralska-Kaminska Renata
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Do:
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Maria Rympel - -
19 wrzesnia 2012 23:47
budzet2013

bezpieczenstwo mieszkanców

Bardzo prosze o uwzglednienie w projekcie budzetu na rok 2013 rozpoczecie przebudowy ulicy 9 Maja w
Szczecinie.

Ulica ta jest niestety jednokierunkowa i bardzo waska w porach wieczornych trudna do przejechania przez

samochody osobowe a co dopiero przez duze karetki badz straz pozarna? Mieszkancy tej dlugiej ulicy czuja

sie zagrozeni, ze w razie tragedii nie dotra do nich odpowiednie sluzby?
Pomijam zupelnie fakt starych i zaniedbanych chodników, oswietlenia itp. najwazniejsza rzecza jest

poczucie bezpieczenstwa osób zamieszkujacych te ulice! Prosimy wiec o przyjrzenie sie tej sytuacji i
wziecie jej pod uwage w przyszlorocznym budzecie Miasta Szczecina.

Z powazaniem
Maria Rympel
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Ralska-Kaminska Renata

Od:
Wyslano:
Do:
Temat:
Zalaczniki:

gosmarO n

23 wrzesnia 2012 14:50
budzet2013
Budzet miasta na rok 2013 -wnioski
zdjecie_nr_1.jpg; zdjecie_nr_2.jpg; zdjecie_nr_3.jpg; zdjecie_nr- 4.jpg; zdjecie_nr_5.jpg;
zdjecie_nr_6.jpg; zdjecie_nr_7.jpg; zdjecie_nr_8.jpg; zdjecie_nr_9.jpg; zdjecie_nr_10.jpg;
zdjecie_nr_11.jpg

Dzien dobry,

Chcialbym zglosic 2 wnioski do budzetu miasta na przyszly rok.

l) Pierwszy wniosek dotyczy remontu chodników w ciagu ul. Szerokiej i budowy sciezki rowerowej.

Kiedy kilka lat temu (2005 r.) remontowano ulice Szeroka, pozostawiono chodniki w stanie takim, jakim
byly. Mieszkancom tlumaczono wtedy, ze chodniki nie wchodza w zakres przebudowy ulicy, poniewaz w
niedlugim czasie ma nastapic budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu. 3 lata temu budowa sieci
kanalizacyjnej sie skonczyla, a kompleksowego remontu chodnikówjak nie bylo, tak nie ma - co roku sa
11aprawianejedynie fragmenty.Do konca tego roku bedzie wyremontowanaj edyniejedna strona ulicy,
druga strona nie zostala jeszcze w ogóle ruszona, a stan chodnika przedstawiam w zalacznikach (miejscami
brak chodnika!).
Ponadto ze wzgledu na wzmozony ruch samochodowy i rowerowy, nalezaloby \V)'budowactakze sciezke.
rowerowa. Szkoda, ze nie zrobiono tego w 2005 r. w czasie remontu ul. Szerokiej (remont dotyczyl tylko
samej jezdni, bez chodników, budowy sciezki rowerowej, oswietlenia...).
Nalezaloby wiec podjac dzialania zmierzajace do kompleksowego zagospodarowania calej ul. Szerokiej
(dzisiaj trawniki sa rozjezdzane przez samochody, brak jest wjazdów po posesji i elementów
uniemozliwiajacych niszczenie pasów zieleni).

2) Budowa ul. Nowoszerokiej (jak najszybsze opracowanie projektu, aby mozna bylo starac sie o fundusze
unijnew kolejnychlatach),któraspielabyciagul. 26-goKwietnia- Taczaka- Sosabowskiegoz
wyremontowanym ciagiem ul. Niemierzynskiej i Arkonskiej.

Z powazaniem
Mieszkaniec Krzekowa
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Grow Place
19 wrzesnia 201215:13
budzet2013
Deptak oraz remont ulicy Potulickiej

Witam

Mam pomysl aby kostke brukowa z ul. Potulickiej (ktora uwazana jest za
zabytkowa) wykorzysta c przy budowie dalszych deptakow w centrum miasta.
Pozbylibyscie sie problemu remontu ulicy Potulickiej. Mozna by bylo wylac normalny asfalt a konserwator zabytkow bylby
zadowolony bo kostka nie poszla by na zmarnowanie. To jest bardzo wazna inwestycja gdyz ulica Potulicka stala by sie
arteria wspomagajaca dla osob poruszajacych sie z centrum miasta w kierunku pomorzan.

Pozdrawiam.
Damian Duchnik
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********* ********

19 wrzesnia 2012 13:bj
budzet2013
Napis Szczecin

Dzien dobry

W nawiazaniu do informacji prasowych cytuje "Powiedz prezydentowi Szczecina na co ma wydac pieniadze" mam
propozycjena sfinansowanie duzegonapisuSZCZECINna wzgórzachPuszczyBukowej.Napispowinienbyctakiej wielkosci
aby byl widoczny z Mostu Pionierów. Ponizej linkitakich napisów w swiecie:

http://fr .wikiped ia.org/wiki/Fich ier:Brasov-Hollvwood Imitation.J PG
http:// e n.wikipedia. org/wi ki/File:HollvwoodSign.ipg

Ztego co sie orientuje nie ma podobnych atrakcji w Polsce a taki napis bez watpienia wyróznilby Szczecin na tle innych
miast i przyczynil by sie do rozpropagowania turystyki i uroków Puszczy Bukowej oraz Jeziora Szmaragdowego. Trudno
jest mi oszacowac koszty ale skoro w miescie Brasov w Rumunii to maja to raczej nie beda to gigantyczne wydatki a
promocja i rozglos jest pewny.

pozdrawiam
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Michal Wolosiewicz '

19 wrzesnia 201213:15
budzet2013
Uwagi na temat budzetu

Witam serdecznie,
postaram sie opisac krótko sprawe, która mnie interesuje. Jako student III roku Architektury Krajobrazu na
ZUT szczególna uwage zwracam na utrzymanie zieleni w miescie. Z tego co mi wiadomo budzet na
utrzymanie i konserwacje zieleni wynosi okolo 5,5mln zl z tym, ze planuje sie jego redukcje w ramach
ogólnych oszczednosci. Dla porównania budzet Poznania na ten cel wynosi okolo IOmlnzl, aj est to miasto
o mniejszej powierzchni. Aby stwierdzic, ze ZUK, ZDiTMjest niewystarczajaco dofinansowany nie trzeba
zagladac w liczby, wystarczy sie rozejrzec jak wygladaja aleje, skwery oraz parki. Na niedawno
remontowanej ulicy Bohaterów Warszawy chwasty sa wyzsze niz krzewy które byly tam posadzone. W
wyniku zaniedbania czesc z tych krzewów nie przetrwala. Pólmetrowe zarosla zamiast trawnika mozna
spotkac wszedzie (Pl.Kosciuszki, U1.Mickiewicza,Pl.Galczynskiego itd) Kolejny problem to nieprzyciete
drzewa i krzewy, które niszcza pojazdy komunikacji miejskiej. Na zly odbiór miasta tez wplywaja smieci,
które sie walaja wszedzie, np krzewy na skwerze Janiny Szczerskiej sa pelne smieci. Móglbym tak dalej
jlugo pisac.
Mojapropozycjajest zwiekszenie budzetu na utrzymanie zieleni w miescie. Jaki sens ma wydawanie
pieniedzy na akcje promocyjne w sród mieszkanców miasta, które maja poprawic u nich wizerunek miasta,
podczas gdy na ulicy smieci sie wylewaja z pojemników, a trawnik to dzungla. W hasle promocyjnym
miasta wystepuje slowo "ogrody" wiec warto by bylo by zielen w miescie miala cos wspólnego z ogrodem,
a nie ugorem. Proponowalbym równiez nasadzenie nowych Magnolii, aby haslo "Szczecin miastem
Magnolii" bylo dalej aktualne, gdyz niedlugo inne miasta wyprzedza Nas pod wzgledem ilosci drzew tego
gatunku.
Pozdrawiam
Michal Wolosiewicz
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Piotr Kucharski
19 wrzesnia 201212:57
budzet2013

propozycja sciezki rowerowej na ulicy Szerokiej

Witaj

Propozycja budowy sciezki rowerowej na ul. Szerokiej polaczyla by poludniowo-zachodnia czesc Szczecina z pólnocno-wschodnia. Obecnie na
ul. Szerokiej jest wzmozony ruch samochodowy i bardzo niebezpiecznie poruszac sie po niej rowerem. Alternatywnie wielu rowerzystów
pokonuje ta trase bardzo waskim chodnikiem, który jest po jednej stronie ulicy, obok jest bardzo duzo miejsca, gdzie mozna by umiejscowic
sciezke rowerowa. Sciezka polaczyla by juz istniejaca sciezke rowerowa na ul. Taczaka z nowo powstajaca sciezka przy budowanej hali
widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera.
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Grzegorz Kontroniewicz
19 wrzesnia 201212:23
budzet2013
budzet2013

Nowy stadion dla mieszkanców Szczecina.
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Grzegorz Puchaiski -.
19 wrzesnia 201210:58
budzet2013
na co wydac pieniadze?

zbudujmy w koncu w Szczecinie nowy stadion pilkarski!

Dlaczego biedny bialystok moze miec?
Dlaczego male gliwice moga miec?
Dlaczego zacofana w rozwoju lódz moze budowac?
Dlaczego zabrze moze budowac?

Dlaczego wiekszosc juz zbudowala?

A na co my czekamy?

Stadion w zabrzu na 33 tysiace miejsc za 220 mln zlotych.

Czemu u nas padaja kwoty 500 czy 600 mln?

Zbudujmy ladny nowy stadion za 200-300 mln na 25 tysiecy miejsc, który P9 basenie, hali, filharmonii
bedzie kolejna piekna, najbardziej rzucajaca sie w oczy wizytówka Szczecina. Do tego nie drogi aquapark
przykladem tego w krakowie (bo o Terma banii w bialce tatrzanskiej nie marze) i w zasadzie Szczecin
bedzie mial juz wszystko co potrzeba, dla kazdej grupy spolecznej nowoczesne miejsce, a i do
przemieszania, bo przeciez ten co pójdzie na stadion równiez odwiedzi hale, aquapark itp...

1



~rzyk K'a~dia

Od:
Wyslano:
Do:
Temat:

Krzysztof Balkowski
19 wrzesnia 201210:44
budzet2013
kierunek Szczecina

Co nalezalo by w Szczecinie wykonac:

1. Dokonczycobwodnice Szczecina
2. Dokonczyc budowe Sali Widowiskowej oraz zagospodarowac teren wokól Sali( moze teren wokól Sali

przeznaczycnp. na przyszlosciowa budowe np. stadionu, lodowiska wzorem moze tutaj byc Warszawa i
zagospodarowanie ul. Lazienkowskiej Torwarl, Torwar 2, stadion PepsiArena)
Umiejscowienie kilku obiektów na jednym terenie jest duza oszczednosciapieniedzy i terenów
poniewaz kilka obiektów moze korzystacnp. ze wspólnego parkingu i komunikacji.
Umiejscowienie takich obiektów na ul. Szaferamoze w przyszlosci pozwolic np. na
przeciagniecie linii tramwajowej z Krzekowa.To by byla idealna komunikacja przystanek tramwajowy pod
sala widowiskowa.

3. Budowa aquaparku w Szczecinieteren naGontynce jest idealny.
4. KONIECZ UMIESZCZENIEMhipermarketów w CENTRACHHANDLOWYCHW CENTRUMSZCZECINA!To zabija

lokalny rynek mówie tutaj o centrach takich jak real, carrefour.
5. Zagospodarowanie budynku na ul. Sw ducha kolo Poczty Polskiej - szkoda budynku a jest naprawde warty

uwagi.
6. Calkowita przebudowa Dworca PKP
7. Przebudowa dworca PKS
8. I wiele innych @

Pozdrawiam.

~.
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