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Budżet obywatelski

Przy końcu ulicy Żołnierskiej jest
niewielki teren należący do Gminy Miasto
Szczecin. Podczas wizji lokalnej z udzia
łem radnych osiedla, Straży Miejskiej
i mieszkańców zarysował się niebanalny
pomysł zagospodarowania tego terenu
poprzez stworzenie skweru im. Misia
Wojtka.
Dlaczego skwer imieniem Misia Wojtka?

Od dawna mieszkańcy prosili Radę Osiedla
o stworzenie miejsca wspólnego w tej części
dzielnicy. Gdyby Amerykanie czy Anglicy mieli
choćby najmniejsze i niepozorne zwierzę
w swojej Armii – stworzyliby legendę. W Polsce
w kilku miastach powstają dzięki społecznym
inicjatywom pomniki legendarnego Wojtka.
Przy wsparciu mieszkańców chcemy pójść da
lej.
Zarówno nazwa jak i funkcja skweru do
skonale wpisuje się w charakter jak i logiczne
i spójne nazewnictwo całego osiedla. Wystar
czy przypomnieć: ulica Żołnierska, Osiedle Ge
nerałów, Korpus Nato, ulica gen. Taczaka,
wreszcie ulica gen. Sosabowskiego wraz z upa
miętniającym tę postać obeliskiem.
Kim był miś Wojtek oraz jakie są założenia
projektu można przeczytać na stronie 2.

Znajdź nas na

facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze

2 września br. rozpoczęły się konsulta
cje społeczne w ramach Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2014, w których
każdy może zdecydować, na co zostanie
wydanych 5 milionów złotych.
W związku z tym zachęcamy wszystkich
mieszkańców osiedla do wzięcia udziału w kon
sultacjach społecznych poprzez zgłaszanie
inwestycji i późniejsze głosowanie.
Harmonogram konsultacji
– 2 września  20 września:
składanie przez mieszkańców propozycji
za pomocą formularza zgłoszeniowego,
– 20 września  23 września:
ocena formalna wniosków,
– 23 września  4 października:
weryfikacja propozycji mieszkańców
przez jednostki merytoryczne UM,
– 7 października  18 października:
przygotowanie rekomendowanej „listy
zadań”,
– 21 października  8 listopada:
głosowanie mieszkańców.

Szczegółowe informacje wraz z formularza
mi zgłoszeniowymi dostępne są na stronie in
ternetowej Rady Osiedla KrzekowoBezrzecze
oraz na www.konsultuj.szczecin.pl.

Festyn na Jasnych Błoniach

14 września 2013 r. na Jasnych Bło
niach w Szczecinie odbędzie się festyn pn.
„Pracujemy i bawimy się razem... Straż
Miejska i Rady Osiedla Mieszkańcom”.
Podczas festynu rady osiedla, które zgłosiły
chęć udziału w festynie zaprezentują się
mieszkańcom miasta.
Ponadto przewidziano prezentacje arty
styczne, turniej rad osiedlowych, występ orkie
stry wojskowej oraz kabaretu Czesuaf.
Zapraszamy do udziału w festynie!
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Dzielnicowy na skuterze

wrzesień 2013

Nietypowo, bo na skuterze będzie
można zobaczyć dzielnicowego na ulicach
naszego osiedla.
Skuter, który w 2005 r. podarowała dzielni
cowemu Rada Osiedla przez kilka ostatnich lat
stał w magazynie Policji i nie był wykorzysty
wany. Gdy pojawił się nowy dzielnicowy st.
sierż. Paweł Morawski i dowiedział się o skute
rze, bardzo spodobał mu się pomysł objeżdża
nia nim osiedla. Tym bardziej, że na osiedlu
jest wiele miejsc, w które ciężko dojechać ra
diowozem. Poza tym górę bierze także aspekt
ekonomiczny.
Skuter
przeszedł
pomyślnie
przegląd,
a dzielnicowy przejechał nim już pierwsze kilo
metry.

Pierwszy w Polsce militarny skwer im. Misia Wojtka  żołnierza Armii Andersa
Kim był miś Wojtek?

O zagospodarowanie terenu przy zbie
gu ulicy Żołnierskiej i Żyznej wnioskowali
i prosili poprzez Radę Osiedla mieszkańcy
dzielnicy.
Często jako społecznicy słyszymy, że ta
piękna, intensywnie rozwijająca się dzielnica
Szczecina nie ma „duszy”. Wynika to z braku
placówek oświatowych i kulturalnych, a także
terenów ogólnie dostępnych, niepowtarzal
nych, które nadają charakter.
Jakie są założenia projektu? Pierwszy
w Polsce skwer imieniem Misia Wojtka miałby
na celu spełnienie dwóch ważnych celów spo
łecznych: rekreacja i edukacja. Pierwszy z ce
lów spełniony byłby poprzez urządzenie w tym
miejscu terenu zielonego wraz z elementami
małej architektury, takich jak ławki i sprzęt re
kreacyjny dla najmłodszych. Z kolei funkcja
edukacyjna zrealizowana zostałaby poprzez
wyznaczenie okalającej teren ścieżki edukacyj
nej wraz tablicami poświęconymi patronowi
skweru. Na tablicach znalazłyby się fotografie
archiwalne Misia Wojtka i informacje zredago
wane w języku przystępnym dla dzieci w wieku
od 5 do 10 lat.
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To niezwykły miś, który trafił w ręce pol
skich żołnierzy z 22 Kompanii Zaopatrywania
Artylerii wiosną 1942 roku, kiedy przedostawali
się z Iranu do Palestyny. Trzymiesięcznego
wówczas niedźwiadka odkupili od napotkanego
chłopca, który prawdopodobnie chciał go
sprzedać do cyrku. Żołnierze „zapłacili” za
zwierzę kilkoma puszkami konserw.
Misia karmili początkowo mlekiem wlewa
nym do butelki po wódce. Po kilku miesiącach
okazało się, że Wojtek uwielbia... piwo. Dosta
wał je na ogół za dobre zachowanie. Lubił też
palić papierosy. Te jednak zazwyczaj połykał,
„puszczając dymka”. Miś ufał ludziom – wie
rzył, że jest człowiekiem i żołnierzem.
Razem z polskim wojskiem przeszedł Iran,
Irak, Syrię, Palestynę i Egipt. Kiedy z Afryki
mieli się przedostać do Włoch, na statku Bato
ry, Brytyjczycy nie chcieli się zgodzić na
wpuszczenie misia na pokład. Wtedy w ekspre
sowym tempie wyrobiono mu książeczkę woj
skową. W ten sposób został szeregowym żoł
nierzem i mógł wejść na statek. Niedźwiedź
uwielbiał jeździć z kompanami ciężarówką
i wygłupiać się z nimi – najbardziej lubił zaba
wę w zapasy. Z żołnierzami też jadł i spał
– mimo, iż miał własne miejsce do snu.
W czasie bitwy pod Monte Cassino miś no
sił, wspólnie z żołnierzami, ciężkie skrzynie
z amunicją. Żadnej nie upuścił. Od tamtego
czasu stał się symbolem 22 Kompanii, m.in. na
mundurach i proporczykach żołnierzy zaczęła
się pojawiać odznaka z niedźwiedziem.
Po wojnie żołnierze 22 Kompanii, wspólnie
z Wojtkiem, trafili do Szkocji. Tu niedźwiedź
stał się prawdziwą gwiazdą. Mówiły o nim
wszystkie media. Ponieważ żaden z żołnierzy
nie mógł zabrać go do domu, trafił do zoo
w Edynburgu. Zmarł w 1963 roku.
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Kontrapas na ul. Żniwnej

Kolejne udogodnienie dla rowerzystów
pojawiło się na naszym osiedlu. Po ubie
głorocznej zmianie organizacji ruchu na
ul. Żyznej, przyszedł czas na ul. Żniwną.
Pomiędzy ul. Świtezianki a Sianokosów,
czyli na odcinku na którym obowiązuje ruch
jednokierunkowy wyznaczony został kontrapas
dla rowerzystów, dzięki któremu posiadacze
rowerów mogą poruszać się w obu kierunkach
już na całej długości ul. Żniwnej.
Wydzielony pas ma szerokość 1,5 metra.
W kierunku przeciwnym, tj. od ul. Sianokosów
do ul. Świtezianki ruch rowerzystów odbywa
się na zasadach ogólnych razem z innymi
uczestnikami ruchu.
Zmianie uległy także zasady poruszania się
samochodami. Z uwagi na ruch pieszych po
obu stronach jezdni i jednoczesne przekracza
nie prędkości przez pojazdy (obowiązuje ogra
niczenie do 30 km/h) w celu uspokojenia ruchu
na ul. Żniwnej zamontowane zostały progi
zwalniające.

Upominki za uratowanie psa

Na majowe posiedzenie Rady Osiedla
zaproszone zostały dziewczynki, które
w marcu uratowały psiaka.
Wzorowa postawa Mai Kasztelan, uczennicy
III klasy Gimnazjum nr 10 oraz Igi Kasztelan,
uczennicy V klasy Szkoły Podstawowej nr 48,
przyczyniła się do uratowania życia wystraszo
nego i przemarzniętego psa.
Przewodniczący w imieniu RO wręczył
dziewczynkom upominki i podziękował za ich
postawę. Ojciec dziewczynek – p. Jarosław
Kasztelan otrzymał książkę „Historia Krzekowa
i Bezrzecza”.

Znajdź nas na

facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze
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Szczecinianka  Krzekowianka!

Tegoroczny plebi
scyt na Szczecinian
kę
Roku
wygrała
mieszkanka naszego
osiedla – Pani Dorota
Korczyńska. Serdecz
nie gratulujemy!
Dorota
Korczyńska
jest założycielką Stowarzyszenia „Rodzice dla
Szczecina”, które działa na rzecz podniesienia
jakości oświaty w mieście. Pilnuje, aby władze
miasta przestrzegały prawa, a dzieciom nie
działa się krzywda. Analizuje rozwiązania
prawne w oświacie i działania urzędników,
a gdy trzeba – podejmuje interwencje. Zawsze
chętnie służy pomocą osobom, które zgłaszają
się do Stowarzyszenia ze swoimi problemami
w zakresie oświaty. Doradza również rodzicom
z innych miast w prowadzeniu podobnych ini
cjatyw. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą
6letniej Weroniki. Lubi chodzić z kijkami albo
jeździć na rowerze, odkrywając zakątki i uroki
Krzekowa i Bezrzecza.

Odpady komunalne

Z dniem 1 lipca 2013 r. wszedł w życie
nowy system gospodarowania odpadami.
Według nowych zasad, od 1.07.2013 r.
gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospo
darowania odpadów komunalnych z terenu nie
ruchomości zamieszkałych i realizować go
będzie poprzez zlecenie usługi specjalistycz
nym firmom wybranym w drodze przetargu.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
wnoszenia na rzecz gminy opłaty za gospoda
rowanie odpadami, a gmina rozliczać się bę
dzie z podmiotami świadczącymi usługi.
Miasto Szczecin podzielone zostało na
4 sektory. Osiedle KrzekowoBezrzecze leży
w granicach sektora II, a odbiorem odpadów
komunalnych z naszego osiedla zajmuje się
Sita Jantra Sp. z o.o.
Więcej informacji znaleźć można na naszej
stronie internetowej, na której staramy się na
bieżąco zamieszczać wszystkie nowe informa
cje nt. odpadów komunalnych. Zachęcamy
także do odwiedzania stron internetowych:
ecozmiany.szczecin.pl oraz www.sita.jantra.pl.
Twoja firma w Internecie!
Zapraszamy wszystkich, którzy prowadzą
działalność gospodarczą, do dodania swojej
firmy do „Katalogu firm i usług” dostępnym
na stronie internetowej Rady Osiedla.
Dodaj swoją wizytówkę już dziś i zwiększ
zyski swojej firmy!
 www.krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl
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Mamy nowe boisko

Jeszcze przed wakacjami zakończyła
się budowa nowego boiska na terenie
Centrum SportowoRekreacyjnego przy ul.
Modrej. Oprócz boiska wielofunkcyjnego
do koszykówki, siatkówki i badmintona
obiekt zyskał także nowe oświetlenie.
W ramach inwestycji wybudowano nowe
boisko wielofunkcyjne, wykonano kompletne
oświetlenie istniejącego boiska piłkarskiego
i nowowybudowanego boiska wielofunkcyjne
go, przeniesiono plac zabaw oraz zagospodaro
wano teren poprzez wykonanie chodników
i trawników. Prace wykonała firma „KS” Usługi
Ogólnobudowlane Koza Szymon z Gryfina.

Kącik kulinarny

Chciałbyś podzielić się przepisem na
Twoje ulubione danie? Napisz do nas na:
rada@krzekowobezrzecze.szczecin.pl.
Ciasto „FALA”

Ciasto:
2 szk. mąki pszennej, 1 szk. cukru, 25 dkg
margaryny, 8 łyżek białego wina, 2 łyżki
kakao, 4 jajka, 2,5 łyżeczki proszku do piecze
nia
Masa serowa:
0,5 kg białego mielonego sera, 12,5 dkg masła
roślinnego, 4 jajka, 4 łyżki grysiku, 3/4 szk.
cukru pudru, 1 op. cukru waniliowego, 1 ły
żeczka proszku do pieczenia
Opis przygotowania:
1. Margarynę, cukier, wino, 2 łyżki wody i ka
kao zagotować na wolnym ogniu. Po wystudze
niu zmiksować z mąką zmieszaną z proszkiem
do pieczenia dodając po jednym żółtku. Na ko
niec dodać ubitą na sztywno pianę z białek
i delikatnie wymieszać. Blachę o wym. 25x40
wyłożyć papierem do pieczenia i wylać do niej
ciasto.
2. Masło utrzeć z cukrem pudrem, cukrem wa
niliowym i serem. Dodać 4 żółtka, grysik i pro
szek do pieczenia. Dokładnie wymieszać. Na
koniec dodać białka ubite na sztywno i delikat
nie wymieszać z masą serową.
3. Łyżką nakładać masę serową na ciemne cia
sto, tworząc niepołączone ze sobą kleksy.
W ten sposób powstaną czarno białe fale. Cia
sto piec w temp. 160°C przez ok. 1,5 godz.
4. Do masy serowej można dodać zapach np.
pomarańczowy lub waniliowy. Po upieczeniu
ciasto pozostawić w otwartym piekarniku.
Życzymy smacznego!

Osiedlowi Strażnicy Miejscy

W związku z reorganizacją Straży Miej
skiej w Szczecinie, do każdej Rady Osiedla
został przydzielony dwuosobowy zespół
Strażników Miejskich, mających pełnić
funkcję prewencyjnointerwencyjną na
osiedlu.
Naszymi Strażnikami Osiedlowymi są Marta
Mataj oraz Piotr Lisowski.
Kontakt ze Strażnikami możliwy jest przez
Oddział Zachód Straży Miejskiej, znajdujący się
przy ul. Abramowskiego 19, numer telefonu
(91) 48 60 032.

Informator

Siedziba Rady Osiedla:
ul. Żołnierska 56
71210 Szczecin
(teren spółki Remondis, wej. C, pok. 5)
Telefon/fax:
(91) 4862809 (czynny całą dobę)
Adres do korespondencji:
Rada Osiedla KrzekowoBezrzecze
ul. Łukasińskiego 38c
71217 Szczecin 29
skr. pocztowa 32

Przewodniczący RO:
Janusz Fert
tel. 0 606396096
j.fert@krzekowobezrzecze.szczecin.pl

Zca przewodniczącego RO:
Wojciech Braciszewski
tel. 0 510190518
w.braciszewski@krzekowobezrzecze.szczecin.pl
Strona internetowa i adres email:
www.krzekowobezrzecze.szczecin.pl
rada@krzekowobezrzecze.szczecin.pl
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