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Głośno o Wojtku

Pompa wraca
Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Rady Osiedla gościliśmy wyjątkowo dużą grupę mieszkańców zainteresowanych koncepcją stworzenia u zbiegu
ul. Żołnierskiej i Żyznej edukacyjnego placu zabaw imieniem Misia Wojtka.

Większości mieszkańcom naszego osiedla
pomysł ten się bardzo podoba i jak zaznaczali
z niecierpliwością będą czekać na jego realizację. Swoje obawy przedstawili przedstawiciele
wspólnoty, która bezpośrednio graniczy
z działką przeznaczoną na planowany plac zabaw. Według mieszkańców z Żyznej 44 plac
zabaw według prezentowanej koncepcji mógłby zakłócać ciszę i spokój.
Po burzliwej dyskusji, Rada Osiedla zaproponowała przedstawicielom Wspólnoty włączenie się do prac nad uszczegółowieniem planu
zagospodarowania tego terenu. Ten pomysł
został przyjęty przez wszystkich obecnych
mieszkańców.
Przypomnijmy, że w drugiej połowie kwietnia członkom Rady Osiedla zostały przedstawione 3 koncepcje zagospodarowania skweru,
opracowane przez zespół projektantów z Katedry Projektowania Krajobrazu ZUT pod kierunkiem Pani dr mgr inż. Magdy Czałczyńskiej. Po
przekazaniu uwag została stworzona kolejna
koncepcja, która w czerwcu została opublikowana na naszej stronie internetowej.
Cały czas czekamy na Państwa opinie
i uwagi, które można zgłaszać e-mail’owo na
adres: rada@krzekowo-bezrzecze. szczecin. pl

Znajdź nas na

facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze

Na podstawie stanu zachowania i sposobu
wykonania elementów, można przyjąć, że
pompa powstała w I połowie XIX wieku

Już niedługo teren przy zabytkowej
XIX-wiecznej pompie drewnianej zmieni
swoje oblicze.

Będzie ścieżka, nowe nasadzenia roślin,
a co najważniejsze wróci zakonserwowany zachowany trzon drewniany (który zniknął z tego
miejsca ponad 10 lat temu) oraz tablica informacyjna. Projekt ścieżki i zagospodarowania
skweru przy zabytkowej pompie wykonała nieodpłatnie absolwentka ZUT, mieszkanka Bezrzecza - mgr inż. arch. kraj. Kamila Bojko.
Wielu mieszkańców naszego osiedla sądziło, że zniknął bezpowrotnie, ale tak nie jest
– pompa wróci. Może trwało to zbyt długo, ale
nie zawsze udaje się nam pozyskać odpowiednie środki – jest wiele innych potrzeb.
Zdajemy sobie sprawę, że dla mieszkańców
naszego osiedla najistotniejsze są sprawy im
bliskie (chodniki, oświetlenie itp.), ale faktem
bezsprzecznym jest, iż o zachowanie historii
naszego osiedla musimy zadbać sami.
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Pozarastane chodniki na ul. Sosabowskiego i Brackiej

Kiedy w październiku 2008 r. oddawano do użytku nowo wybudowaną ulicę na
naszym osiedlu, fakt ten cieszył wszystkich, przede wszystkim zmotoryzowanych, ale także mieszkańców osiedla.

Ulica Sosabowskiego, bo o niej mowa, choć
krótka, w pewnym stopniu rozwiązała problemy komunikacyjne, w szczególności w relacji
ul. Taczaka-Szeroka (co nie zmienia faktu, że
jak najszybciej powinno powstać przedłużenie
tej ulicy aż do włączenia w ul. Szafera).
Przy okazji tej inwestycji wyremontowana
została także ul. Bracka, powstały przy niej
miejsca parkingowe, zaś przy ul. Sosabowskie-

go po obu stronach pojawiły się nowe chodniki,
a od strony zachodniej także ścieżka rowerowa. Ta cześć naszego osiedla niewątpliwie zyskała.
Niestety, dzisiejszy obraz nie przypomina
tego z 2008 r. Pozarastane trawą chodniki, łodygi i inne „krzewy ozdobne” dochodzące do
wysokości nawet 1 metra na miejscach postojowych, chaszcze „wychodzące” na chodnik
– tak, wyglądają ulice oddane do użytku zaledwie już po kilku latach. Także górna część
ekranu dźwiękochłonnego zniszczona jakiś czas
temu, nie została do tej pory naprawiona.
Szkoda, że miasto wydając niemałe pieniądze na inwestycje, nie sprawdza później stanu
infrastruktury. Pozarastane chodniki z czasem
zostaną zdeformowane, co z pewnością nie
ułatwi poruszania się po nich, a za ewentualne
późniejsze przełożenie chodników zapłacimy
my, podatnicy. A wystarczyłoby co pewien czas
dokonywać przeglądu istniejącej infrastruktury,
także tej przeznaczonej dla pieszych. Dziwi też
fakt, że mimo kilkukrotnego koszenia trawy
w tym rejonie, pozostawiono chaszcze sięgające nawet 1 metra wzdłuż miejsc parkingowych
przy ul. Brackiej.
Po naszej interwencji, Zarządu Dróg
i Transportu Miejskiego udzielił informacji, że
prace porządkowe na ul. Sosabowskiego zostaną przeprowadzone do końca października br.
w ramach robót publicznych.

Program Szczecin 2020 - podsumowanie spotkania z Prezydentem
W środę, 25 czerwca br. w Szkole niewątpliwie jest nasze osiedle. Prezydentowi
Podstawowej nr 45 odbyło się spotkanie zostały przedstawione problemy komunikacyjz Prezydentem Szczecina Piotrem Krzyst- ne osiedla wraz z nawiązaniem do stworzonej
kiem dotyczące programu rozwoju miasta w 1998 r. przez W. Braciszewskiego mapy za„Szczecin 2020”. Na spotkanie przybyli grożeń komunikacyjnych osiedla, w której to
przedstawiciele rad osiedli, a także miesz- zostały przewidziane problemy z komunikacją,
z którymi mamy do czynienia obecnie (zakorkańcy dzielnicy Zachód.
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją omówioną przez Prezydenta miasta, który przybliżył najbardziej znaczące plany inwestycyjne
w Szczecinie. Ponadto omówione zostały najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych lat dla poszczególnych
osiedli. Dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze są to:
przebudowa ul. Modrej i Koralowej oraz łącznika ul. Żołnierskiej (pomiędzy ul. Szeroką a Żyzną).
Druga cześć spotkania dotyczyła pytań
mieszkańców i odpowiedzi ze strony Prezydenta oraz dyrektorów Biura Strategii Miasta,
WGKiOŚ oraz ZUK’u.
Na temat naszego osiedla głos zabrał m.in.
Wojciech Braciszewski – z-ca przewodniczącego RO Krzekowo-Bezrzecze, który poruszył temat zapomnianej sypialni Szczecina, jaką
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kowana ul. Szeroka, Modra, Koralowa i uliczki
Bezrzecza). Ponadto zostały poruszone kwestie
dot. braku szkoły i prawdziwego boiska na
osiedlu, a także stanu i braku chodników. Temat chodników został także poruszony przez
mieszkańców przybyłych na spotkanie. Ponadto mieszkańcy Bezrzecza odnieśli się do planowanej trasy linii autobusowej nr 86 (która
miałaby kursować ul. Rozmarynową, Kaperską
i Zaściankową), progów zwalniających, ruchu
pojazdów na ul. Rozmarynowej (na której nie
obowiązują ograniczenia tonażowe) oraz zamknięcia ul. Zaściankowej – co może wg Prezydenta nastąpić w przypadku, gdy gmina
Dobra nie rozwiąże problemu komunikacyjnego
na osiedlu przylegającym do szczecińskiej części Bezrzecza (budowa nowej drogi) w ciągu
najbliższych dwóch lat.
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Ruszył „Alert Szczecin”
Od września jaśniej na osiedlu
Dostrzegłeś w swoim sąsiedztwie dzikie wypisko, natknąłeś się na połamane
drzewo, a może potknąłeś się na nierównym chodniku? Zgłoś to i skorzystaj
z aplikacji mobilnej Alert Szczecin. Dzięki
niej wspólnie możemy zadbać o nasze
miasto.
Dlaczego Alert Szczecin? To odpowiedź na
wyrażoną przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych programu Szczecin 2020 wolę współdziałania i współodpowiedzialności za
nasze miasto. Mieszkańcy Szczecina stale monitorują miasto: obserwują, oceniają, niekiedy
zgłaszają swoje uwagi.
W odpowiedzi na ich oczekiwania urząd
stworzył system do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta. Udostępnił on
wszystkim zainteresowanym bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne oraz serwis www, za
pomocą których będzie można przekazać
w sposób prosty i intuicyjny, bez dodatkowych
formalności swoje spostrzeżenia na temat
funkcjonowania miasta w takich obszarach jak:
czystość i porządek (np. dzikie wysypiska
śmieci), usługi publiczne (np. wywóz śmieci),
bezpieczeństwo (np. brak pasów na niebezpiecznych przejściach, spowalniacze prędkości,
doświetlanie niebezpiecznych miejsc), komunikacja miejska, infrastruktura (np. dziury
w drogach, oświetlenie ulic).

Źródło: www. szczecin. pl

www.ecoszczecin.pl/alert

Fot. www. bezrzecze24. pl

W połowie sierpnia br. Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „IREL” zgłosiło
zakończenie prac związanych z realizacją
budowy oświetlenia ulicznego ul. Inspektowej i Wroniej. Tydzień później odbył się
odbiór końcowy nowego oświetlenia, zaś
w dzień rozpoczęcia nauki w szkole,
oświetlenie zostało włączone.
Zgodnie z dokumentacją techniczną powstało 47 punktów świetlnych. Inwestycja zrealizowana została w większości ze środków,
którymi dysponuje Rada Osiedla (budżet na lata 2013 i 2014).
Przypomnijmy, że zamontowane oświetlenie jest najnowocześniejszym oświetleniem ledowym w Szczecinie.

Znajdź nas na

facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze

Z wiceprezydentem Piotrem Myncem przy wierzbach
naszym zdaniem uniemożliwiają właściwą konserwację rowów melioracyjnych. Uporczywie
przypominamy o tym przy każdym wyłożeniu
planu projektantom, którzy są odporni na nasze argumenty.
Zdajemy sobie sprawę, że powodzi, która
dotknęła Krzekowo w 2009 roku zza biurek
przy placu Armii Krajowej nie było widać, dlatego też poprosiliśmy wiceprezydenta Piotra
Mynca nadzorującego prace Biura Planowania
Przestrzennego – o osobiste zapoznanie się
z tym problemem.
Czekamy na decyzję.

Twoja firma w Internecie!
Po raz kolejny Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze złożyła uwagi do Projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Nasz niepokój budzą zapisy w planie, które

Dodaj wizytówkę swojej firmy do „Katalogu
firm i usług” dostępnym na stronie internetowej Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
i zwiększ zyski swojej firmy!
www. krzekowo-bezrzecze. szczeci n. pl
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Informator
Siedziba Rady Osiedla:
ul. Żołnierska 56
71-210 Szczecin
(wejście C, pok. 5)

Telefon/fax:

(91) 486-28-09
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BISTRO BASIA

PYSZNE OBIADY DOMOWE
Godziny otwarcia

Pon-Pt: 9: 00-20: 00
Sob: 9: 00-18: 00
Niedz: 10: 00-16: 00

Adres do korespondencji:

Krzekowo, rondo ks. Prymy, ul. Szeroka 38

Przewodniczący RO:

zaprasza na:
Śniadania – 5 zł
Danie dnia (zupa i drugie danie) – 12 zł
Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka – 11 zł
Placek po węgiersku – 11zł
Pierogi – 11 zł
Golonka – 15 zł
oraz inne przysmaki kuchni polskiej

Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
ul. Łukasińskiego 38c
71-217 Szczecin 29
skr. pocztowa 32
Janusz Fert
tel. 0 606-396-096
j.fert@krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl

Z-ca przewodniczącego RO:
Wojciech Braciszewski
tel. 0 510-190-518

w. braciszewski@krzekowo-bezrzecze. szczecin. pl

Strona internetowa, e-mail i Facebook:

www.krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl
rada@krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl
facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze

BISTRO Basia

Codziennie inne danie dnia
na bieżąco przygotowywane!
Obsługa imprez okolicznościowych !
Usługi cateringowe!

Informacja i składanie zamówień

720 873 086
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