Kolejne działania w celu poprawienia bezpieczeństwa i przystosowania
obiektu sportowego przy ulicy Potulickiej dla osób z
niepełnosprawnościami.
Jak pamiętacie październikową rozmowę z zastępcą prezydenta miasta Panem Michałem Przepierą zakończyliśmy wątkiem infrastruktury na kompleksie
sportowym przy ul. Potulickiej. Pan Michał zapewnił, że choć to nie jego dział to sprawę zna i przekaże obraz sytuacji po rozpatrzeniu sprawy przez MOSRiR.
Tak się też stało, więc przekazuję informacje otrzymane za pośrednictwem zastępcy prezydenta miasta Michała Przepiery.

„Karol Rezler Z-ca Dyr. MOSRiR

w związku z pismem Pana Mariusza Tałajkowskiego w sprawie funkcjonowania Obiektu Sportowo – Rekreacyjnego położonego przy ul. Potulickiej 20 w
Szczecinie, usytuowanego na działka 27/11 z obrębu ewidencyjnego 1048, dokonano wnikliwej analizy uwag wskazanych w przedmiotowym piśmie, jak
również uzyskano wyjaśnienia kierownika obiektu – Pana Wojciecha Siewruka. Wobec powyższego, informuję co następuje.”
Tutaj pozwolę sobie zastosować skróty zarówno poruszanych problemów jak i odpowiedzi, aby nie zamęczyć czytelników długością tekstu. Natomiast po
szczegóły odsyłam do wcześniejszych artykułów.

1. Najistotniejsza kwestia to przystosowanie kompleksu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami, tutaj sugeruję rampę, aby można było na
boisko łagodnie wjechać i wyjechać, ponieważ obecna infrastruktura na to nie pozwala.
,,Obiekt przekazany do zarządzania przez MOSRiR nie był przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Projekt budowlany, w oparciu o który
został wybudowany obiekt sportowy, nie przewidywał konieczności zaprojektowania pochylni dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, zaproponowana przez
wnioskodawcę rampa znajdowałaby się na terenie działki stanowiącej własność Skarbu Państwa (działki nr 2/4 z obrębu 1048), która jest w gospodarowaniu
Prezydenta Miasta Szczecin. Ponieważ, część działki, na której usytuowana byłaby rampa posiada użytek gruntowy dr, należy zwrócić się z wnioskiem do
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (…)
MOSRiR deklaruje, iż przekaże przedmiotowy wniosek do ZDiTM.”

2. Wejście na boisko jest zastawiane przez auta. Dla zachowania kompromisu między pieszymi i kierowcami usadowić elastyczne słupki przy
wejściu, które uniemożliwią zastawianie wejścia samochodami jednocześnie nie wpłyną na zmniejszenie miejsc postojowych wokół wejścia.
Doświetlenie dojścia na boisko.
,,Odnośnie słupków elastycznych, które byłyby usytuowane również na działce nr 2/4, należy zwrócić się zgodnie z kompetencjami, do Zarządu Dróg i
Transportu Miejskiego w Szczecinie.
MOSRiR deklaruje, iż przekaże przedmiotowe wnioski do ZDiTM.”
3. Oświetlenie dodatkowe boiska w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

,,(…) Odnosząc się do możliwości instalacji stałego oświetlenia terenu przyległego do boiska działki nr 27/11 obręb 1048 informuję, że po przeprowadzonych
wstępnych rozmowach z elektrykiem MOSRiR oraz po rozpoznaniu stanu faktycznego stwierdzono, że jest możliwość zainstalowania lamp LED na
istniejących masztach oświetleniowych, które wykorzystywane są do oświetlenia boiska np. zapalanych na czujnik ruchu. Do realizacji ww. prac niezbędne
jest poprowadzenie odrębnego przewodu elektrycznego, przeprowadzenia robót ziemnych, zakupu opraw oświetleniowych itp.
Jednakże, realizacja przedmiotowego zadania będzie mogła zostać zrealizowaniu po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
Natomiast w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przedmiotowym obiekcie MOSRiR wystąpił z wnioskiem o zmianę budżetu w roku 2021 dotyczącym
realizacji zadania polegającego na wykonaniu monitoringu na przedmiotowym obiekcie. Środki te mają pochodzić z oszczędności, które powstały przy
realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu usunięcie skutków zalania budynku szatniowego z obiektu sportowego położonego przy ul. Topolowej w
Szczecinie”.

4. Wymiana zużytych siedzisk.
,,Sprawa siedzisk została przez MOSRiR załatwiona przed wpływem przedmiotowego wniosku w ramach bieżącej konserwacji. Wymienione zostały śruby
mocujące siedziska, które z powodów eksploatacyjnych i atmosferycznych uległy zniszczeniu i nie spełniały swoich funkcji”.
Optymistyczne dla mnie jest to, że MOSRiR nie neguje uwag dotyczących boiska i być może uda się docelowo dopasować obiekt do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, bo zakładam, że poprawa bezpieczeństwa jest już przesądzona, jeśli jest fizyczna możliwość wykonania doświetlenia oraz
monitoringu. Tak więc teraz kierunek na ZDiTM…
Kończąc dziękuję Panu Michałowi Przepierze zastępcy prezydenta miasta za wsparcie tematu i dodaję, że nadal pozostajemy w kontakcie dotyczącym Osiedla
Nowe Miasto.
Mariusz Tałajkowski

