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Wszystkim mieszkańcom osiedla
składamy życzenia zdrowych
i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole,
wiosennego nastroju w rodzinnym
gronie oraz nadziei
na lepszą przyszłość
Rada Osiedla
Krzekowo-Bezrzecze

kwiecień 2014
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Jesień nie będzie już ciemna
Na tę informację od lat czekają mieszkańcy ul. Inspektowej i Wroniej.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na początku kwietnia ogłosi przetarg na realizację
oświetlenia na dwóch wspomnianych ulicach.
Inwestycja realizowana będzie w większości ze
środków, którymi dysponuje Rada Osiedla (budżet 2013 i 2014).
W realizację projektu i pokonanie zawiłych
procedur urzędniczych zaangażowało się wielu
mieszkańców „czarnych” ulic. Dziękujemy. Zarząd Dróg obiecuje, że już letnie wieczory umili
Staramy się Państwu o tym opowiedzieć światło ulicznych latarni.
między innymi na łamach „Zaścianka” i na naszej stronie internetowej. Jesteśmy również na
Facebook’u. A tam gorące informacje z życia
Znajdź nas na
dzielnicy, jakich nie znajdą Państwo w żadnej
facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze
lokalnej gazecie.

Polub nas na Facebook'u!
My lubimy mieszkańców Krzekowa
i Bezrzecza. Pracujemy dla Państwa codziennie. Naszym marzeniem jest aby nasza dzielnica była piękną, zieloną
i bezpieczną enklawą. Często ludzie pytają nas: „A co Wy właściwie w tej Radzie
robicie?”

Komunikacyjny koszmar na Bezrzeczu

Ulica Modra na Bezrzeczu kiedyś była
wiejską, dziś stała się torem przeszkód
i udręką dla jej użytkowników: zmotoryzowanych, rowerzystów i pieszych.
Jezdnia jest utwardzona nierównymi płyta-

mi betonowymi i zalana wyszczerbionym asfaltem. Chodniki są tylko częściowo utwardzone
i nie mają oddzielenia od jezdni. Wadliwe odprowadzenie deszczówki z jezdni prowadzi do
stałego zalewania chodników. Warto dodać, że
ul. Modra jest główną trasą komunikacyjną dla
mieszkańców intensywnie rozbudowującego się
Bezrzecza – zarówno tej szczecińskiej części,
jak i gminy Dobra.
Na katastrofalny stan drogi, wieczne korki
i zatory oraz niebezpieczeństwo na jakie narażeni są piesi, zwracamy uwagę władz miasta
od 10 lat. Gruntowny remont nawierzchni i poszukanie rozwiązania dla odciążenia ul. Modrej
obiecuje się nam co roku. Codzienny koszmar
dotyczy już dziesiątków tysięcy ludzi. Czas na
kosmetykę dawno minął – teraz pora na poważne decyzje i szybkie działanie.
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Zdjęcie zostało wykonane na naszym
osiedlu w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Jeśli wiesz, gdzie dokładnie zostało zrobioprześlij nam na adres e-mail'owy
rada@krzekowo-bezrzecze. szczecin. pl informację gdzie została wykonana fotografia oraz podaj dane kontaktowe (możesz także dołączyć
aktualne zdjęcie przedstawiające te miejsce).
Na zgłoszenia czekamy do 15 maja. Do wygrania książka o historii naszego osiedla „Szczecin. Krzekowo, Bezrzecze” autorstwa Marka
Łuczaka.
Osoby, które posiadają zdjęcia starego
Krzekowa i Bezrzecza, i chciałby nam je udostępnić, prosimy o kontakt.
ne,

Krzekowianka przyznana
„Święto krokusa w Szczecinie”
Dzień 8 marca magistrat ustanowił
Świętem Krokusa. Datę wybrano niefortunną – w kalendarzu jest zarezerwowana
dla Dnia Kobiet.
Krokusowe szaleństwo ogarnęło cały Szczecin, powstały nawet wiersze na ten temat. Jednym z nich jest wiersz napisany przez naszą
sympatyczkę Hanię Gruszczyńską z Akademii
Seniora (szkoda, że tylko do szuflady).
„Święto krokusa w Szczecinie”
W Święto Kobiet zrobiono hokus – pokus
I Szczecinie bohaterem został krokus.
Więc ruszamy spacerkiem na Jasne Błonie
By zrobić zdjęcia krokusów przy ziemi,
w skłonie.
Aleje tworzą potężne, dostojne platany,
Gałęziami osłaniając krokusów dywany.
Pośród traw kwiat różnokolorowy,
Rozchyla pąki krokus: żółty, biały,
fioletowy.
Jest doskonała pogoda, słońce świeci,
Tłumy szczecinian, w tym dużo dzieci.
Zorganizowano też różnorodne „atrakcje”
Kiermasz, stragany, malowanie, prezentacje:
Krokus, kwiat nieduży ale radosny,
Nieśmiały zwiastun nadchodzącej wiosny.
Przyroda na Błoniach ucztę nam prezentuje
Tutaj wśród kwiatów, zieleni każdy doskonale się czuje.

Krzekowiankę w imieniu Katedry
Projektowania Krajobrazu ZUT odebrała
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

W środę, 11 grudnia 2013 r. odbyła się
uroczystość wręczenia osiedlowej statuetki „Krzekowianki”, która została przyznana Katedrze Projektowania Krajobrazu
ZUT.

Członkowie Rady Osiedla uznali, że Katedra
Projektowania Krajobrazu ZUT powinna otrzymać „Krzekowiankę” w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wkład w upiększanie
osiedla, w tym m.in. w projekt zagospodarowania terenu wokół zabytkowej, drewnianej
pompy w 2004 roku, projekt zagospodarowania pasa drogowego – skweru im. Generała
Twoja firma w Internecie!
Sosabowskiego w ubiegłym roku, rozpoczęcie
projektowych nad skwerem im. Misia
Dodaj wizytówkę swojej firmy do „Katalogu prac
Wojtka.
firm i usług” dostępnym na stronie internetowej Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
i zwiększ zyski swojej firmy!
Znajdź nas na
www. krzekowo-bezrzecze. szczeci n. pl
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Wiaty na przystankach
Krokusowy spadochron
Według deklaracji ZDiTM w tym roku
na naszym osiedlu pojawią się 4 wiaty
przystankowe.
Trzy z nich staną na ul. Modrej: dwie na
przystanku „Wronia” (w obu kierunkach) i jedna na przystanku „Modra” (po stronie parku
osiedlowego). Czwarta zostanie ustawiona na
ul. Szerokiej przy kościele (przystanek „Krzekowo Kościół” linii nr 75 w kierunku centrum
miasta).

Niszczenie zieleni
Zgodnie z art. 144 Kodeksu wykroczeń, kto
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność, lub też
dopuszcza się do niszczenia roślinności przez
zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem,
albo na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, depcze trawniki lub zieleniec
w miejscach innych niż wyznaczone dla celów
rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,
podlega karze grzywny 1000 zł, albo karze nagany. Zgodnie z powyższym przepisem parkowanie na trawie, a dokładnie niszczenie zieleni,
jest zabronione.

Doświetlenie obelisku

Niezwykłe wydarzenie! Kilkanaście
metrów od skrzyżowania ul. Taczaka - Łukasińskiego wylądował Generał Sosabowski na „krokusowym spadochronie”.

Obok usytuowany jest obelisk poświęcony
pamięci Generała Stanisława Sosabowskiego,
natomiast Jego „spadochron z krokusów” pozostał na środkowym pasie drogowym.
Spadochron jest dziełem uczniów Gimnazjum nr 27 oraz mieszkańców i członków Rady
Osiedla Krzekowo-Bezrzecze.
Autorem zdjęcia jest Krzysztof Kucharski.

Nowy chodnik i lewoskręt do Lidla

W grudniu ub.r. zamontowane zostało
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
dodatkowe oświetlenie obelisku upamięt- opracowuje koncepcję naprawy chodnika
niającego gen. Sosabowskiego.
na ul. Modrej w pobliżu parku osiedloweBył to kolejny etap prac związanych ze go (odcinek od ul. Szerokiej do ul. Żyzmianą jego otoczenia. Przypomnijmy, w listo- znej). Jest więc szansa, że mieszkańcy
padzie ub.r. nastąpiło przesunięcie oraz pod- oczekujący na autobus nie będą już stać
wyższenie kamienia.
Na obecny rok w kałużach deszczu.
zaplanowane są prace związane z zagospodarowaniem całego terenu pomiędzy ul. Sosabowskiego, Łukasińskiego i Bracką poprzez
m.in. budowę alejek, nowe nasadzenia czy
montaż ławek. W celu sfinansowania całego
przedsięwzięcia Rada Osiedla bardzo liczy na
wsparcie Urzędu Miasta oraz sponsorów.

W ramach przygotowywanej koncepcji
prawdopodobnie powstanie także lewoskręt do
Lidla, co pozwoli udrożnić ruch w kierunku
Bezrzecza. Po opracowaniu koncepcji zostanie
ona przesłana do zaopiniowania do Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
UM Szczecin.
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Taka oto wątpliwa ozdoba pojawiła się
na początku marca w centralnym punkcie
Krzekowa.

W tej sprawie odebraliśmy wiele telefonów
od oburzonych mieszkańców. Rozmowa z właścicielem firmy, która pozostawiła reklamę nie
należała do przyjemnych. Na naszą grzeczną
uwagę, że parking ma służyć mieszkańcom
i taki sposób jego wykorzystania narusza zasady współżycia społecznego – usłyszeliśmy „Co
nie jest zabronione – to jest dozwolone”.
Dopiero interwencja Straży Miejskiej
i ZDiTM przekonała „pomysłowego reklamodawcę” do usunięcia lawety z bilbordem.

Kącik kulinarny
Czekoladę połam na mniejsze kawałki i rozChciałbyś podzielić się przepisem na
Twoje ulubione danie? Napisz do nas na: puść w rondelku na małym ogniu, stale mieszając. Herbatniki pokrusz i dodaj do gorącej
rada@krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl.
czekolady. Wymieszaj. Niewielką miskę wyłóż
Ciasto bez pieczenia
folią spożywczą i przełóż do niej masę. KreCzas przygotowania: 00:25
Czas chłodzenia: 02:00

Składniki:
·
·
·
·
·
·
·

3 tabliczki czekolady gorzkiej
wiórki z kilku kostek czekolady
200 g herbatników
150 g śmietanki kremówki
1 łyżka cukru
1 łyżka żelatyny
świeże owoce do dekoracji

mówkę ubij na sztywno, dodając pod koniec
łyżkę cukru. Łyżkę żelatyny rozpuść w 2 łyżkach zimnej wody, aby napęczniała, a następnie w 3 łyżkach gorącej wody, aby się rozpuściła. Żelatynę wlej do ubitej kremówki
i wszystko dokładnie zmiksuj. Na tężejącą masę czekoladową nałóż warstwę bitej śmietany
i włóż do lodówki na ok. 2 godz. Kostki czekolady zetrzyj na tarce z dużymi oczkami na
wiórki. Ciasto przed podaniem posyp wiórkami
i udekoruj świeżymi owocami.

Informator
Siedziba Rady Osiedla:

Przewodniczący RO:

Telefon/fax:

Z-ca przewodniczącego RO:

ul. Żołnierska 56
71-210 Szczecin
(wejście C, pok. 5)
(91) 486-28-09

Adres do korespondencji:

Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
ul. Łukasińskiego 38c
71-217 Szczecin 29
skr. pocztowa 32

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Janusz Fert
tel. 0 606-396-096
j.fert@krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl
Wojciech Braciszewski
tel. 0 510-190-518

w. braciszewski@krzekowo-bezrzecze. szczecin. pl

Strona internetowa i adres e-mail:

www.krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl
rada@krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl

„Zaścianek” dostępny jest w:
Basia – sklep spożywczo-przemysłowy
ul. Szeroka 38

Marylin – salon fryzjerski
ul. Łukasińskiego 39D
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