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Skwer przy zabytkowej pompie

W grudniu ub.r. zakończyła się budowa
chodnika na skwerze przy zabytkowej
XIX-wiecznej pompie przy skrzyżowaniu
ul. Szerokiej i Żołnierskiej.

Wiosną skwer zyska także nowe nasadzenia
roślin, a całość inwestycji uzupełni oryginalny
drewniany trzon pompy, który pojawi się obok
obecnej repliki.

Podsumowanie kadencji
Szanowni Mieszkańcy,
W Państwa ręce oddajemy ostatni za obecnej kadencji numer „Zaścianka”. Spróbujemy
więc podsumować mijające 4 lata – przede
wszystkim to co udało się zrealizować, choć
zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie problemy na osiedlu zostały rozwiązane. Mamy
jednak nadzieję, że nasze działania przyczyniły
się do poprawy infrastruktury na naszym osiedlu, a także integracji mieszkańców.
Od samego początku kadencji członkowie
Rady Osiedla postanowili być „bliżej” mieszkańców. Jako jedni z nielicznych już od poprzedniej kadencji prowadzimy stronę internetową. W grudniu 2011 r. rozpoczęliśmy ponownie wydawać gazetkę osiedlową „Zaścianek”, a pół roku później wystartował nasz
profil na Facebook’u.
Staraliśmy się także docenić zasłużonych
mieszkańców osiedla. Powróciliśmy do wręczania osiedlowych statuetek „Krzekowianek”.
dokończenie na str. 3

Znajdź nas na

facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze
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Zbliżają się wybory. . .

Zbliżają się wybory do Rad Osiedlowych. Wielu z nas zadaje sobie pytanie
czy Rady Osiedla są potrzebne? Czy warto
poświęcać swój czas na załatwianie spraw
dla innych? Przecież jest to praca społeczna, nie ma z tego korzyści materialnych.
Po 16 latach działalności w Radzie Osiedla
odpowiem z pełna odpowiedzialnością – warto.
Kiedy w 1999 r. (aż się nie chce uwierzyć, że
minęło już tyle lat) podjąłem decyzję, aby zostać członkiem Rady Osiedla, miałem wiele
obaw – nie miałem jakiegokolwiek doświadczenia w działalności samorządowej, ale widziałem
potrzeby tego osiedla, wiedziałem, że trzeba
na tym osiedlu wiele zmienić.
Nie przypadkowo naszą osiedlową gazetkę
nazwaliśmy „Zaścianek”, bo tutaj (Krzekowo
i Bezrzecze) był zaścianek. Brakowało kanalizacji, chodników, dróg osiedlowych, miejsc rekreacyjnych, oświetlenia – dosłownie byliśmy
zapomnianą częścią naszego miasta. Wielu
mieszkańców osiedla pamięta obawy przed ciągłym wyłączaniem prądu, ponieważ linie energetyczne nie były przygotowane do obsłużenia
rosnących jak grzyby po deszczu domów.
Nie chcę przypisywać tylko Radzie Osiedla
zmian na lepsze – zmian, które nastąpiły na
naszym osiedlu – ale ma ona w tych zmianach
znaczący udział. Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu członków Rady Osiedla
wiele udało się zmienić. Włodarze naszego
miasta zaczęli dostrzegać nas (dzisiaj jedno
z bardziej rozwijających się osiedli naszego
Szczecina). Nie byłoby to możliwe bez
wsparcia, dodawania otuchy przez naszych
dokończenie na str. 2

WYBORY DO RAD OSIEDLI
Data:

26 kwietnia 2015 r.
w godz. 9: 00-18: 00

Miejsce:

os. Krzekowo-Bezrzecze
– Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Nr 4 przy ul. Romera 2
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75 lat razem! Gratulujemy!

Brylantowe gody, czyli 75-lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodzili
w styczniu br. mieszkańcy Krzekowa
– Państwo Olga i Franciszek Szajnerowie.

Jeszcze pod koniec 2014 r. Jubilaci zostali
odznaczeni przez Radę Osiedla Krzekowo-Bezrzecze tytułem zasłużonych dla osiedla i tym
samym otrzymali osiedlową statuetkę „Krzekowiankę”. Rada Osiedla uhonorowała w ten sposób jednych z pierwszych mieszkańców powojennego Krzekowa oraz najdłużej żyjące
małżeństwo na os. Krzekowo-Bezrzecze.
Właściwe obchody związane z odnowieniem
przez Jubilatów przyrzeczeń ślubnych odbyły
się w niedzielę, 1 lutego 2015 r. o godz. 11: 00
w kościele pw. Świętej Trójcy na Krzekowie.
Podczas uroczystości, którą poprowadził ks.
Arcybiskup Andrzej Dzięga, Jubilaci otrzymali
dyplom i medal. Na uwagę zasługuje fakt, iż po
raz pierwszy na terenie działania naszej diecezji z okazji rocznicy pożycia małżeńskiego został wręczony medal.
Jubilaci otrzymali także dyplom od Piotra
Krzystka – Prezydenta Miasta, który wręczył
jego zastępca – Mariusz Kądziołka.
Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze jeszcze
raz pragnie złożyć Jubilatom najserdeczniejsze
gratulacje i życzenia długich, jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności
i wzajemnej miłości.

Kim są Jubilaci?

Pani Olga urodziła się 23.01.1921 r., natomiast pan Franciszek – 26.03.1918 r. Związek
małżeński zawarli 28 stycznia 1940 r. w miejscowości Kumów. Do Szczecina przeprowadzili
się w październiku 1945 r. i byli jedną z pierwszych rodzin zamieszkujących dzisiejszą ul.
Szeroką. Pan Franciszek przez 32 lata pracował jako maszynista na kolei. Pani Olga pierwszą pracę podjęła w piekarni, lecz jej
prawdziwą pasją okazało się krawiectwo.
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mieszkańców. O ogromnym
zaangażowaniu świadczą setki (a może tysiące) pism dotyczących naszych spraw.
To z inicjatywy naszej Rady Osiedla zagospodarowany
został starodrzew przy skrzyżowaniu ulic Modra-Szeroka
(powstał tam park osiedlowy), wykonano replikę jedynej w Szczecinie
XIX-wiecznej drewnianej pompy (już niedługo,
jak informowaliśmy w poprzednim „Zaścianku”,
powróci zakonserwowana stara pompa). To
nasza Rada Osiedla jest matką Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Modrej. Wywalczyliśmy teren, opracowaliśmy koncepcję
zagospodarowania, może zabrzmi to nieprawdopodobnie – ale jako Rada Osiedla, mając
pełnomocnictwo prezydenta miasta, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy (bez oprotestowania) przetarg na wykonanie boiska do piłki
nożnej. Dzisiaj możemy być dumni, że jest na
naszym osiedlu miejsce na rekreację.
To wydeptane przez działaczy osiedlowych
korytarze urzędów przyniosły wiele zmian. Jest
jeszcze wiele do zrobienia – remonty dróg,
chodników, budowa ścieżek rowerowych, zagospodarowanie „dzikich terenów” (np. wykonanie skweru misia Wojtka), rozbudowa infrastruktury osiedlowej itp.
Po 16 latach zdecydowałem się zakończyć
swoją „przygodę samorządową”, ale z pewnością zawsze będę wspierał inicjatywy osiedlowe. Na zakończenie chciałbym podziękować
wszystkim, którzy wspierali moją i Rady Osiedla działalność, przeprosić tych, których oczekiwań nie udało się spełnić.
Zachęcam do włączenia się w życie naszego
osiedla poprzez kandydowanie do Rady Osiedla
oraz udział w wyborach samorządowych. Nasze
osiedle to nasza mała ojczyzna. 26 kwietnia
2015 r. idźmy do wyborów i wybierzmy naszych radnych osiedlowych.
Wojciech Braciszewski
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Gdzie i kiedy odbędzie się głosowanie?

Na członków do Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze będziemy głosować
w niedzielę, 26 kwietnia br. w godz. 9: 00-18: 00 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Romera 2.

Jak głosować?

Prawo wzięcia udziału w wyborach do Rady Osiedla, ma każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i na
stałe zamieszkuje obszar danego osiedla. Radni osiedlowi wybierani są
w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, w głosowaniu
tajnym. Każdy pełnoletni mieszkaniec danego osiedla, głosuje na wybranych przez siebie kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej
strony obok ich nazwisk. W wyborach do Rad Osiedli, można zagłosować na więcej niż jednego
kandydata. W radach 15 osobowych wyborca może zagłosować na maksymalnie 8 osób,
a w 21 osobowych na - 11 osób (ilość członków danej Rady Osiedla, zależna jest ilości mieszkańców osiedla). Jednak wyborca ma również możliwość zagłosować na mniejszą ilość osób niż
pozwalają na to przepisy.
Szczegóły na stronie: www. krzekowo-bezrzecze. szczecin. pl/rada-osiedla-wybory-201 5
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Nie zapominaliśmy o osobach samotnych
i seniorach. To z myślą o nich co roku organizowaliśmy spotkania opłatkowe, a dzięki
współpracy z Komendą Miejską Policji zostały
przeprowadzone prelekcje mające na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach, co
roku organizowaliśmy „osiedlową choinkę”,
która stała się już tradycją na naszym osiedlu
(w ubiegłym roku wspólne dekorowanie drzewka odbyło się już po raz 13-sty) oraz konkurs
na ozdobę choinkową. Braliśmy także udział
w festynie na Jasnych Błoniach, a dla młodych
fotografów zorganizowaliśmy konkurs.
Choć w sferze infrastruktury drogowej zostało jeszcze wiele do zrobienia, ostatnie 4 lata
przyniosły duże zmiany. W sierpniu 2011 r. na
skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Żołnierskiej powstało mini-rondo. Niestety, drugie mini-rondo
przy ul. Modrej, ze względu na swoje niewielkie wymiary, nie ma właściwej przepustowości.
Nadzieją pozostaje realizacja budowy przedłużenia ul. Sosabowskiego aż do włączenia w ul.
Szafera. W 2013 r. powstało Studium Techniczno-Ekonomiczne na bazie którego ma w latach 2015-2016 powstać projekt budowlany
(sama budowa zaplanowana jest na lata 2018
-2020). Wg opracowanego studium, w miejscu
obecnego mini-ronda powstanie większe rondo. W tym roku ruszą także prace projektowe
związane z przebudową ul. Modrej i Koralowej
– prace budowlane na tych ulicach zostały zaplanowane na lata 2017-2018.
Jedną z większych inwestycji drogowych,
którą udało się zrealizować była przebudowa
dokończenie na str. 4

W obiektywie

Spotkanie opłatkowe zorganizowane
dla seniorów i osób samotnych zamieszkujących nasze osiedle (1 3. 1 2. 201 4)

Spotkanie z zastępcą prezydenta
miasta Bogdanem Jaroszewiczem
na ul. Szerokiej (30. 03. 201 5)
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wszystkich mieszkańców przestrzeni. Na bazie
ul. Łukasińskiego (prace rozpoczęto w kwietniu wyników głosowania mieszkańców na jedną
2012 r. i trwały 6 miesięcy). W roku ubiegłym z 3 koncepcji zagospodarowania terenu pomiępowstało także oświetlenie ul. Inspektowej dzy ul. Sosabowskiego, Łukasińskiego i Bracką
i Wroniej. Nieco wcześniej, bo w styczniu 2013 – powstał projekt, który etapami wprowadzany
r. w ramach pilotażowego programu urucho- jest w życie (łącznie oddano 2840 głosów).
miono oświetlenie solarne na odcinku ul. Ży- W tym roku zaplanowana jest budowa alejek
znej. Własnego oświetlenia doczekał się także oraz nowe nasadzenia. Trwają także prace nad
park osiedlowy przy ul. Modrej. Etapami nato- projektem zagospodarowania innego miejsca
miast remontowany jest chodnik na ul. Szero- na osiedlu – skweru im. Misia Wojtka u zbiegu
kiej. Ze środków miasta przekazywanych ul. Żyznej i Żołnierskiej.
Nie obyło się także bez podniosłych chwil.
radom osiedli, w tym roku wyremontowany zostanie chodnik po stronie kościoła. Jest też Jubileusze zawarcia związku małżeńskiego obchodzili: w czerwcu 2012 r. Państwo Helena
szansa na chodnik na ul. Żniwnej.
Zmian doczekali się także rowerzyści. W lu- i Ryszard Gutowscy (złote gody), w kwietniu
tym 2012 r. umożliwiono przejazd rowerem 2014 r. Państwo Genowefa i Sylwester Kwiatw obu kierunkach na całej długości ul. Żyznej, kowscy (60-ta rocznica ślubu), a w styczniu br.
a w następnym roku na jednokierunkowym od- 75-lecie małżeństwa przeżywali Państwo Olga
cinku ul. Żniwnej pojawił się kontrapas. Jednak i Franciszek Szajnerowie.
W październiku 2012 r. na wniosek Rady
najważniejszą inwestycją rowerową, o którą
ciągle zabiegamy, jest budowa ścieżki dla ro- Osiedla, Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę
werów wzdłuż ul. Szerokiej. W ubiegłorocznej w sprawie nadania nazwy dla ronda u zbiegu
edycji SBO, projekt dot. ścieżki zajął V miejsce ul. Łukasińskiego i Topolowej (Mierzyn) „rondo
(dzielnica „Zachód”) i zdobył 1244 głosów. Tak Powstańców Warszawskich”. Podczas odsłonięduża liczba oddanych głosów, upewniła nas cia tablicy, swoją obecnością zaszczyciła nas
w naszych działaniach. W dn. 30 marca br. grupa powstańców – znanych i szanowanych
w tej sprawie odbyło się spotkanie z z-cą pre- szczecinian. Chwile wzruszeń i łez, które można było ujrzeć na twarzach powstańców
zydenta Bogdanem Jaroszewiczem.
Przez cały okres kadencji wnioskowaliśmy – warte były włożonego wysiłku i czasu poo dodatkowe środki, tak aby choć w niewielkim święconego na przygotowanie uroczystości.
W tym miejscu chcielibyśmy Państwu
stopniu było widać zmiany na osiedlu. W grudniu ub.r. powstał chodnik na skwerze przy za- – mieszkańcom Krzekowa i Bezrzecza – serbytkowej pompie. Niebawem skwer zyska decznie podziękować za wszystkie dobre słowa,
także nowe nasadzenia, a dzięki środkom wsparcie i zaangażowanie w sprawy osiedla. To
z Komisji Inicjatyw Społecznych, obok obecnej w wielu przypadkach, Państwo wskazywali nam
problemy i sposoby ich rozwiązania. Wiemy, że
repliki, pojawi się oryginalny trzon pompy.
Mimo corocznych cięć w budżecie miasta na pozostało jeszcze wiele do zrobienia, i dlatego
rozbudowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego zachęcamy Państwa do aktywnego udziału
przy ul. Modrej, w czerwcu 2013 r. zostało od- w zbliżających się wyborach do rad osiedli
dane do użytku nowe wielofunkcyjne boisko do w Szczecinie, które odbędą się 26 kwietnia br.
Słowa podziękowania należą się także młokoszykówki, siatkówki i badmintona. Obiekt
dzieży i wychowawcom z Gimnazjum nr 27 im.
zyskał także nowe oświetlenie.
W marcu 2013 r. na naszym osiedlu gościli- Gen. Stanisława Sosabowskiego w Szczecinie,
śmy Prezydenta Miasta Szczecin – Piotra którzy uczestniczyli we wszystkich uroczystoKrzystka. Wynikiem spotkań Prezydenta ze ściach związanych z patronem ich szkoły,
wszystkim radami osiedli było przygotowanie a którego imię nosi ulica na naszym osiedlu.
programu uwzględniającego najpilniejsze inwe- Uczniów nie zabrakło podczas rocznic urodzin
stycje na każdym z osiedli. Na Krzekowie i śmierci dowódcy I Samodzielnej Brygady
i Bezrzeczu są to: przebudowa ul. Modrej oraz Spadochronowej, przy obchodach rocznicy bitwy pod Arnheim czy podczas sadzenia krokubudowa łącznika ul. Żołnierskiej.
Nie sposób policzyć wszystkich odbytych sów na ul. Sosabowskiego w ramach „krokusospotkań, wykonanych telefonów i wysłanych wej rewolucji”, która ogarnęła całe miasto.
Jeszcze raz dziękujemy za minioną kadenpism. Wszystko po to, aby na naszym osiedlu
żyło się lepiej i bezpieczniej. Podjęliśmy działa- cję i zachęcamy do udziału w wyborach! Rania mające na celu stworzenie wspólnej dla zem możemy więcej!
Podsumowanie kadencji w pełnej wersji dostępne jest na: www. krzekowo-bezrzecze. szczecin. pl
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