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Osiedlowa choinka

grudzień 2013

Wte piękne i jedyne
w roku chwile,
chcemy złożyć
najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych
i radosnych dni,
bogatego Gwiazdora
i szczęśliwego
Nowego Roku.
Rada Osiedla
Krzekowo-Bezrzecze
Obelisk gen. Sosabowskiego

Jak co roku, Rada Osiedla Krzekowo
-Bezrzecze serdecznie zaprasza mieszkańców osiedla, a w szczególności dzieci, na
wspólne dekorowanie osiedlowej choinki,
które odbędzie się w niedzielę, 8 grudnia
2013 r. w godz. 11:00-14:00.

Wiele miesięcy upłynęło na uzgodnieniach z Katedrą Projektowania Krajobrazu
ZUT dotyczących wizualizacji oraz wykonania samego projektu zagospodarowania
całego terenu.

Następnym krokiem było uzupełnianie doDrzewko, podobnie jak w latach ubiegłych, kumentacji, która została złożona w Wydziale
stanie przy skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Żoł- Urbanistyki i Budownictwa UM.
nierskiej (plac przed kościołem).
dokończenie na str. 2 
W tym roku odbędzie się także konkurs na
najładniejszą ozdobę choinkową wykonaną
własnoręcznie. Prace należy przynieść w czasie
Znajdź nas na
trwania imprezy. Więcej informacji na str. 3
facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze
oraz na www. krzekowo-bezrzecze. szczecin. pl.
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Wtorek, 1 9 listopada 201 3 r. - trwają
prace związane z przesunięciem
oraz podwyższeniem obelisku
upamiętniającego gen. Sosabowskiego

Spotkanie z projektantami
W dniu 10 października br. na działce
16/11 przy skrzyżowaniu ul. Żołnierskiej
i Żyznej odbyło się spotkanie, w którym
udział wzięli: zarząd Rady Osiedla oraz
zespół projektantów z Katedry Projektowania Krajobrazu ZUT pod kierunkiem Pani dr mgr inż. Magdy Czałczyńskiej.
Podczas spotkania omówiono założenia wykonania wizualizacji, a następnie projektu
Skweru Militarno-edukacyjnego im. Misia Wojtka oraz zakres przygotowania (oczyszczenia)
w/w działki do realizacji zadania.

Festyn na Jasnych Błoniach

grudzień 2013

 dokończenie ze str. 1

Przez kilka tygodni trwały przygotowania
związane z przesunięciem oraz podwyższeniem
obelisku upamiętniającego gen. Sosabowskiego – dowódcy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej.
Kamień został przymocowany do nowej
podstawy usytuowanej w nowym miejscu
– zgodnie z projektem przygotowanym przez
Katedrę Projektowania Krajobrazu ZUT.
W „operacji” ustawiania obelisku udział wzięli
projektanci: Andrea Lubarska, Katarzyna Kucier i Sebastian Mazurek.
Następnym etapem prac jest zagospodarowanie 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.

Taniej za odpady
Podczas ostatniej sesji radni zaakceptowali propozycje prezydenta Szczecina
udoskonalające obecnie funkcjonujący
system gospodarowania odpadami.
Najważniejszą zmianą jest obniżenie w roku 2014 stawek opłat za gospodarowanie odpadami. To efekt niższego kosztu usług
świadczonych przez firmy. W zabudowie jednorodzinnej ryczałt miesięczny za gosp. domowe
wynosić będzie 50 zł przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 80 zł przy nieselektywnym, zaś w zabudowie wielorodzinnej
odpowiednio 4 zł/m 3 zużytej wody i 5 zł/m 3 .
Pozostałe zmiany dotyczą: zapłaty w zabudowie jednorodzinnej, odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, zwiększenia
częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości wielorodzinnych czy
odbioru odpadów gromadzonych selektywnie
w nieruchomościach wielorodzinnych.
Wszystkie zmiany uchwalone przez radnych
wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku pod
warunkiem akceptacji przez wojewodę zachodniopomorskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową.
Opracowanie: Urząd Miasta Szczecin

Twoja firma w Internecie!
Zapraszamy wszystkich,

którzy prowadzą

W sobotę, 14 września br. na Jasnych działalność gospodarczą, do dodania swojej
Błoniach odbył się festyn pn. „Pracujemy firmy do „Katalogu firm i usług” dostępnym
i bawimy się razem”.
na stronie internetowej Rady Osiedla.

Organizatorami festynu była Straż Miejska, Dodaj swoją wizytówkę już dziś i zwiększ
rady osiedlowe oraz Dom Kultury Słowianin. zyski swojej firmy!
Zdjęcia z festynu dostępne są na naszej stro www. krzekowo-bezrzecze. szczeci n. pl
nie internetowej.
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Konkurs na ozdobę choinkową

Znajdź nas na

grudzień 2013

facebook.com/OsiedleKrzekowoBezrzecze

Budżet obywatelski 201 4
W listopadzie zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego na rok 2014.
W wyniku głosowania mieszkańców
w przyszłym roku powstanie Szczeciński
Rower Miejski, a Staw Brodowski i jego
okolica zmieni swoje oblicze.
Na zdjęciach zwycięzcy zeszłorocznego
konkursu na najładniejszą ozdobę
choinkową: po lewej - Jaś (przedszkole),
po prawej - Amelia (szkoła podstawowa)

Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
ogłasza konkurs na najładniejszą ozdobę
choinkową wykonaną własnoręcznie.

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić
jedną, samodzielnie wykonaną ozdobę choinkową, przygotowaną w dowolnie wybranej
technice.
Ozdobę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przynieść 8 grudnia br. w godz.
11: 00-14: 00 w czasie trwania imprezy „Wspólne dekorowanie osiedlowej choinki”.
Konkurs adresowany jest do dzieci w dwóch
kategoriach wiekowych: przedszkole oraz
szkoła podstawowa.
Głosowanie odbędzie się w dniach 9.12
- 15.12.2013 r. za pośrednictwem strony internetowej Rady Osiedla: www. krzekowobezrzecze. szczecin. pl, na której dostępny jest
także regulamin konkursu. Wyniki zostaną podane 16 grudnia br.
Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe, jak również wyróżnienia.

Przez blisko 3 tygodnie mieszkańcy miasta
mogli oddawać swoje głosy na wcześniej zgłoszone projekty. Z pośród 194 pozytywnie zaopiniowanych przez Urząd Miasta propozycji,
najwięcej głosów uzyskały:
– Projekt nr 4. Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego – 2728 głosów;
– Projekt nr 1. Modernizacja, (rewaloryzacja)
Stawu Brodowskiego wraz z okolicznymi terenami przyległymi do niego – 2193 głosów.
Projekty, które bezpośrednio dotyczyły
osiedla Krzekowo-Bezrzecze uzyskały następującą liczbę głosów:
– Projekt nr 43. Pełne zagospodarowanie ul.
Szerokiej poprzez budowę chodników, wjazdów i ścieżki rowerowej – 325 głosów;
– Projekt nr 51. Budowa dwukierunkowej
ścieżki rowerowej wraz z modernizacją
wjazdów i zagospodarowaniem pasa zieleni
przy ul. Szerokiej – 277 głosów;
– Projekt nr 98. Budowa chodnika i remont
nawierzchni w ciągu ul. Żniwnej od ul.
Szerokiej do ul. Sianokosów – 82 głosy;
– Projekt nr 190. Położenie asfaltu, budowa
chodnika oraz oświetlenia ulicznego - ul.
Modra – 221 głosów.
W listopadzie także został uchwalony budżet miasta na przyszły rok. Niestety, żadna ze
zgłoszonych przez RO Krzekowo-Bezrzecze inwestycji, nie znalazła się w budżecie miasta.

KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ 2013

Karta zgłoszenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię dziecka: ..................................................................
Wiek dziecka: ..................................................................
Kategoria wiekowa: □ przedszkole □ szkoła podstawowa
Nazwisko opiekuna: .........................................................
Numer telefonu: ..............................................................
Adres e-mail: ..................................................................
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„Krokusowa rewolucja”, czyli krokusy w kształcie spadochronu
We wtorek, 29 października 2013 r.
w pasie zieleni pomiędzy jezdniami
ul. Gen. Sosabowskiego zostały posadzone krokusy. Ze względu na patrona ulicy,
który był twórcą I Samodzielnej Brygady
Spadochronowej, krokusy zostały posadzone w kształcie spadochronu.

Udział w „krokusowej rewolucji” na naszym
osiedlu wzięli: przedstawiciele Rady Osiedla
Krzekowo-Bezrzecze, młodzież z Gimnazjum nr
27 im. Gen. Sosabowskiego oraz dzielnicowy
osiedla.
Wszystkim, którzy pomagali przy sadzeniu
krokusów, dziękujemy.

Kącik kulinarny
Chciałbyś podzielić się przepisem na · 1 szk. cukru
Twoje ulubione danie? Napisz do nas na: · 3 jaja całe
· 1 budyń śmietankowy (proszek)
rada@krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl.
· 0,5 szk. oleju
Sernik pływający
· 0,5 litra mleka
Ciasto:
Zagnieść ciasto, a następnie wykleić dno
· 3 szk. mąki

· 60 dkg twarogu śmietankowego

i brzegi blachy. Wszystkie składniki masy serowej (oprócz mleka) wymieszać robotem, na
koniec dodać 0,5 l surowego mleka. Wszystko
wlać na ciasto i piec ok. 45 min. 3 białka ubić
z 0,5 szk. cukru na sztywno, dodać 1 łyżkę
mąki ziemniaczanej, wyłożyć na ciasto i piec
jeszcze 15 min. do zrumienienia piany.

Informator
Siedziba Rady Osiedla:

Przewodniczący RO:

Telefon/fax:

Z-ca przewodniczącego RO:

·
·
·
·

3 żółtka
1 szk. cukru
1 kostka margaryny
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Masa serowa:

ul. Żołnierska 56
71-210 Szczecin
(teren spółki Remondis, wej. C, pok. 5)
(91) 486-28-09 (czynny całą dobę)

Adres do korespondencji:

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

Basia

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

Gazetkę osiedlową „Zaścianek” znajdziesz także w:
Sklep
spożywczo
przemysłowy
ul. Szeroka 38
Godziny otwarcia: pon - pt: 6 - 1 9, sob: 6 - 1 8, nd: 1 0 - 1 5

ul. Łukasińskiego 39D
71 -21 5 Szczecin
tel. (91 ) 433 08 41
www.marilyn.szczecin.pl
Godziny otwarcia: pon - pt: 9.oo - 20.oo, sob: 1 0.oo - 1 5.oo

Redakcja: Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze · Tekst i fot.: Janusz Fert, Mariusz Wierzchowski,
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