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„Dokręcanie śruby”Spis Powszechny MUSIC.DESIGN.FORM Festival

Tematem czwartej edycji festiwalu jest MINIMALIZM 
w architekturze, muzyce, ekologii, w sztukach wizualnych.

Więcej, str. 11

Coroczny przegląd EcoGeneratora za nami. Ta, z pozoru 
standardowa procedura, jest dużą operacją logistyczną. 

Więcej, str. 6

Jeszcze tylko do 30 września trwa spis ludności. Naj-
szybciej można to zrobić internetowo, ale nie tylko. 

Więcej, str. 3

Witaj szkoło! 
Więcej str. 2
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„Szczecin – jako największe miasto 
graniczne w Polsce – ma potencjał, aby 
stać się międzynarodowym centrum 
logistycznym” pisali kilka lat temu 
w branżowym raporcie eksperci CBRE. 
Dzisiaj to twierdzenie staje się faktem. 
Świadczą o tym nowe inwestycje 
w najwyższej klasy przestrzeń ma-
gazynową. Takie jak te przy ul. Kniew-
skiej i Lubczyńskiej realizowane przez 
międzynarodowy fundusz Accolade. 
Budowa 73 tys. mkw. nowoczesnych 
hal warta będzie 60 mln zł.

– Jesteśmy dumni, że możemy rosnąć 
w tak strategicznym regionie jak Szcze-
cin. Widząc dynamiczny rozwój biznesu 
najemców w naszym parku w dzielnicy 
Załom–Kasztanowe, chcemy umożliwić im 
dalszą ekspansję w momencie, w którym 
będą na to gotowi – mówi Michał Białas, 
szef polskiego oddziału Accolade. – Ze 
względu na świetne połączenie z Niemca-
mi i Skandynawią oraz położenie obiektu 
bezpośrednio przy połączeniu drogowym, 
kolejowym i lotniczym Polski i Niemiec, 
Szczecin odgrywa niezwykle ważną rolę 
hubu logistycznego Unii Europejskiej. 
Wielofunkcyjne hale przemysłowe blisko 
głównych rynków europejskich przyciągają 
globalne marki, które przyczyniają się do 
wzrostu gospodarczego regionu.

Od 1 września br. szkoły i inne placów-
ki oświatowe będą funkcjonować  na 
zasadach sprzed pandemii. Dla blisko 
45 tysięcy uczniów oraz prawie 12 
tysięcy przedszkolaków ze Szczecina 
oznacza to powrót do lekcyjnych sal 
w towarzystwie rówieśników.  

Co ważne, w publicznych przedszkolach 
miejsca znajdą wszystkie dzieci. Podobnie 
będzie w bursach i internatach, gdzie na 
razie zgłosiło się 1402 uczniów. Ta liczba 
jednak wzrośnie, bo rekrutacja jeszcze się 
nie zakończyła. 

Mimo powrotu do placówek nie można 
zapominać o zagrożeniach jakie niesie za 
sobą koronawirus. Dlatego, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki stworzyło zbiór 
zaleceń i rekomendacji, których celem jest 
bezpieczna oraz higieniczna organizacja 
zajęć w warunkach epidemii w nowym 
roku szkolnym. 
Ponadto placówki zostały wyposażone 
w środki do dezynfekcji, maseczki, ręczniki 
papierowe czy przyłbice.

Rok szkolny 2021/2022 w liczbach:  
Liczba placówek:
•  52 przedszkola, w tym 6 z nich posiada 

fi lie
•  41 samodzielnych szkół podstawowych
•  12 samodzielnych liceów ogólnokształ-

cących
•  3 samodzielne technika
•  6 zespołów szkół ogólnokształcących 

(SP, LO, internat)
•  9 zespołów szkół zawodowych (tech-

nikum, szkoła branżowa, internat)
•  10 placówek kształcenia specjalnego

Zainwestują w Szczecinie 60 mln euro

W parku magazynowym Accolade 
w Załomiu pracuje obecnie około 
4000 osób. W nowych halach, choć 
do ich powstania minie jeszcze tro-
chę czasu, zatrudnienie znajdą kolejni 
pracownicy. To pewne, tym bardziej, 
że Accolade ma już pierwszego na-
jemcę. To fi rma świadcząca usługi 
transportowe dla branży e–commerce, 
a więc – w uproszczeniu – dla sklepów 

internetowych. To ta gałąź gospodarki, 
jako jedna z nielicznych podczas pan-
demii, notowała dynamiczne wzrosty.

– Rozwój e–handlu w ostatnich kilkunastu 
miesiącach widać gołym okiem – mówi 
Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Me-
tropolii Szczecińskiej. – Ocenić to można 
analizując popyt na przestrzeń magazy-
nową, która w Szczecinie wynajmuje się 

Tysiące nauczycieli rozpocznie 
za kilka dni kolejny, zapewne 
niełatwy rok szkolny. 

By docenić pedagogów Miasto 
zwiększyło pulę środków 
znajdujących się w funduszu 
nagród. W ciągu najbliższych 
3 lat Gmina przeznaczy na ten cel 
dodatkowe 26 milionów złotych. 
Wydatek w całości zostanie 
pokryty z dochodów własnych 
Gminy. Szczecińscy nauczyciele 
otrzymają nawet tysiąc złotych 
na rękę w formie jednorazowej 
indywidualnej nagrody. Ten 
pomysł prezydenta Piotra 
Krzystka zyskał poparcie radnych, 
a nagrody mają być wypłacone 
w październiku 2021, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

– Choć rząd nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków, my od lat 
nie oszczędzamy na oświacie. 
Nie mamy jednak wpływu na sys-
tem wynagradzania określony 
Kartą Nauczyciela. Możemy za to 
w formie jednorazowej nagrody 
dowartościować szczecińskich 
nauczycieli i to właśnie chcemy 
zrobić – mówi Piotr Krzystek, pre-
zydent Szczecina.

Co ważne, wprowadzenie nowych 
dodatkowych nagród nie oznacza, 
że te dotychczas przyznawane 
znikną. Coroczna pula nagród, 
która obecnie znajduje się w dys-
pozycji dyrektora danej placówki 
czy też prezydenta Miasta nadal 
będzie funkcjonować. 

Nagrody 
dla 
nauczycieli

Nowy rok szkolny 
– nowe wyzwania

•  5 poradni psychologiczno-pedago-
gicznych

•  3 szkoły i placówki artystyczne
•  4 placówki oświatowo-wychowawcze
•  1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
•   1 bursa szkolna
Razem 147 

Liczba oddziałów/klas:
•  liczba oddziałów przedszkolnych 

w przedszkolach – 338
•  liczba oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych - 143
•  liczba oddziałów klas 1 – 8 w szkołach 

podstawowych - 1 113
•  liczba  oddziałów w liceach ogólno-

kształcących – 288
•  liczba oddziałów w technikach – 207
•  liczba oddziałów w szkołach branżo-

wych - 39

Liczba uczniów/dzieci:
•  w przedszkolach – 8370
•  w oddziałach przedszkolnych w szko-

łach podstawowych – 3294
•  do 139 oddziałów klas pierwszych 

szkół podstawowych idzie 3324 
uczniów 

•  w klasach 1 – 8 szkół podstawowych 
–  26 045

•  w liceach – 8365
•  w technikach – 6185
•  w szkołach branżowych - 943

Liczba nauczycieli – 5594
Liczba pracowników administracji 
i obsługi szkół i placówek - 2634

Uczniom, nauczycielom, pedagogom, 
wszystkim pracownikom oświaty życzymy 
spokojnego roku szkolnego.

błyskawicznie. Wystarczy powiedzieć, 
że mamy najniższy w Polsce odsetek 
pustostanów. Tylko niecały 1% magazynów 
pozostaje w naszym mieście niewynajęty. 
Dla porównania – w Warszawie, na koniec 
2020 roku, było to ponad 9%, a na Górnym 
Śląsku prawie 11%.

Potwierdzają to dane z raportu prze-
prowadzonego przez fi rmę Colliers. 
Jego autorzy pisali: „Najemcy widzą 
potencjał Szczecina i są zainteresowa-
ni wynajmowaniem powierzchni w tym 
regionie. Wśród największych fi rm, któ-
re ulokowały tu swoją działalność znaj-
dują się centrum e–commerce Amazon 
oraz centrum dystrybucyjne Zalando. 
W szczecińskich parkach magazyno-
wych działalność ulokowały takie fi rmy 
jak DHL, Rhenus, Momox, Mycs, IKEA, 
Carlsberg, InPost, AUTODOC Logistics, 
IQ Metal, czy grupa KION”.

Zarówno najemcy, jak i deweloperzy 
doceniają korzystne położenie Szcze-
cina oraz dużą dostępność i różno-
rodność komunikacyjną. Nasz region 
jest strategiczny biznesowo z uwagi 
na bliskość krajów skandynawskich 
i Niemiec. A to tylko jeden z wielu po-
wodów, dzięki którym inwestorzy tak 
chętnie wybierają Szczecin.
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Choć to ciągle jeszcze plac budowy, 
a procedury odbiorowe dopiero się 
rozpoczną, to możliwość przejazdu 
nową jezdnią jest dużym ułatwie-
niem dla kierowców. 

Otoczenie w tej części Szczecina zmie-
niło się diametralnie. Powstało nowe 
torowisko tramwajowe, biegnące do 
zupełnie nowej pętli tramwajowo–auto-
busowej przy hali Netto Arena, a także 
infrastruktura dla pieszych i rowerzy-
stów. 

Dużej zmianie uległ także układ dro-
gowy, a to za sprawą wybudowania 

aż czterech rond, parkingu park&ride, 
a także nowej jezdni z dwoma pasami 
ruchu w obu kierunkach.

 Wykonawca nadal będzie prowadził 
prace porządkowe oraz rozpoczną się 
procesy odbiorowe, próby techniczne 
elementów podstacji i przejazd tech-
niczny tramwaju. Dopiero za kilka ty-
godni rozpocznie się końcowy odbiór 
inwestycji oraz proces uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie. To oznacza, 
że tramwajem po nowym torowisku 
pojedziemy pod koniec roku.

więcej: 
www.wiadomosci.szczecin.eu

To symboliczny moment na każdej 
budowie, który oznacza zakończe-
nie ważnego etapu realizacji inwe-
stycji.

Od momentu podpisania umowy na 
realizację, minęło dokładnie 671 dni. 
Przez ten okres plac budowy zmienił 
się w sposób znaczący. Dwa imponu-
jące budynki już na dobre wpisały się 
w krajobraz naszego miasta. Kubatura 
obu budynków to 175 834 m3, a po-
wierzchnia użytkowa wynosi blisko 
17 tys. m2.
Kolejny etap budowy to montaż wielu 
instalacji i prace wykończeniowe. 

Prace budowlane mają się zakończyć 
w połowie 2022 roku.

Fabryka Wody to nowoczesne centrum 
rekreacyjno–rozrywkowo–edukacyj-
ne, składać się będzie z Aquaparku 
z basenami wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi i zjeżdżalniami. Saunarium ze 
strefą wellness. Edukatorium. Strefy 
sportowej z siłownią i centrum fitness, 
kortami do squasha, ścianką wspinacz-
kową. Strefy rozrywkowej z kręgielnią, 
stołami do bilarda oraz strefy gastro-
nomicznej. 

więcej: 
www.fabrykawody.eu

Nie czekaj aż rachmistrz zapuka 
do Twoich drzwi - znajdź go sam 
albo… spisz się sam! Tylko do koń-
ca września trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Pamiętaj, że #LiczySięKaż-
dy!

Zrób to przez Internet…

Aby wziąć udział Spisie Powszech-
nym wystarczy wejść na stronę in-
ternetową: spis.gov.pl i wypełnić 
specjalny formularz. Jest to całko-
wicie bezpieczne, gdyż każda osoba 
dokonująca samospisu jest uwie-
rzytelniana w systemie teleinforma-
tycznym. Cała procedura zajmuje 
kilkanaście minut i jest najwygod-
niejszą formą udziału w Spisie Po-
wszechnym.

…albo przez infolinię

Równie krótko potrwa spis na infoli-
nii. Wystarczy zadzwonić pod numer  
22 279 99 99. Konsultant wypełni for-
mularz spisowy po przekazaniu mu 
wymaganych informacji. 

Na kłopoty rachmistrzowie

Każdy kto do tej pory nie spisał się 
samodzielnie powinien liczyć się 

Szafera przejezdna – Wiecha 

Ostatnie tygodnie  
Spisu Powszechnego

z osobistą wizytą lub telefonem rach-
mistrza. Co ważne, należy pamiętać, 
że zgodnie z Ustawą o Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021, udzielenie odpo-
wiedzi rachmistrzowi spisowemu 
jest obowiązkowe!

Sam zgłoś się po pomoc

Gminne Biuro Spisowe zorganizowało 
na terenie Szczecina specjalne punkty, 
w których dyżurują rachmistrzowie i urzęd-
nicy. Bez wcześniejszego umawiania się 
na wizytę można przyjść m.in.: do  Galerii 
handlowej Galaxy, Urzędu Miasta i wziąć 

udział w Spisie Powszechnym. Stanowiska 
spisowe będą działać również podczas 
wybranych imprez plenerowych jak np. 
Bulwarove czy Pamiętajcie o Ogrodach.

Szczegółowe informacje na stronie: 
wiadomosci.szczecin.eu/

spispowszechny
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Ze względu na potrzebę dodatkowej 
weryfi kacji projektów pod kątem zieleni 
i zapewnienia maksymalnej ochrony 
drzewom, Miasto zadecydowało o od-
sunięciu w czasie kilku inwestycji. 

Pierwsza z nich to modernizacja ulicy 
Brodzińskiego wraz ze skrzyżowaniem 
ulic Brodzińskiego – Wandy– Wróblew-
skiego. Ma ona obejmować remont ist-
niejącej jezdni, ciągów pieszych, budowę 
zjazdów do posesji oraz przebudowę ka-
nalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. 

Analiza projektu połączona z wizją lokalną 
wykazała, że zaproponowane rozwiązania 
dotyczące przede wszystkim moderniza-
cji chodników, zagrażają rosnącym tam 
drzewom – ponad stu dojrzałym okazom 
lipy drobnolistnej. Chodzi o wypiętrze-
nia korzeni, które podczas przebudowy 
musiałyby zostać obcięte, co mogłoby 
doprowadzić do osłabienia, a nawet ob-
umarcia drzew. W związku z tym chodniki 
należy przeprojektować w taki sposób, aby 
ich wykonanie nie wymagało ingerencji 
w system korzeniowy lip. 

Ze względu na to, że problem wypiętrzania 
chodników przez korzenie drzew wystę-
puje na wielu ulicach Pogodna, konieczne 
jest wypracowanie systemowego roz-
wiązania, które można będzie stosować 
w podobnych przypadkach w innych 
lokalizacjach. W związku z tym przewiduje 
się przesunięcie dalszych działań związa-
nych z realizacją inwestycji na przyszły rok. 

Przypomnijmy – na terenie Szcze-
cina działa 9 Ekoportów – punktów 
selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych, gdzie mieszkańcy – bez 
konieczności ponoszenia dodatko-
wej opłaty – mogą oddać m.in: zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
opony, baterie i akumulatory itp. 

Ekoporty z roku na rok cieszą się coraz 
większą popularnością. Korzysta z nich 
już ponad połowa mieszkańców Szczecina. 

Lokalizacje i godziny otwarcia 
1. ul. Dworska (plac Słowińców), Gumieńce 

– 9.00 –19.00  (czasowo nieczynny)
2. ul. Gdańska, Międzyodrze – 9.00 – 17.00
3. ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), 

Prawobrzeże/Dąbie – 9.00 – 17.00
4. ul. Firlika 31, Drzetowo–Grabowo 

– 9.00 – 19.00
5. ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości), Płonia 

– 9.00 – 17.00
6. ul. Górna 3b, Bukowo – 9.00 – 17.00
7. ul. Leszczynowa, Zdroje –9.00 – 19.00 
8. ul. Arkońska (przy ul. Harcerzy) – 09.00 

–19.00
9.  ul. Taczaka – 9.00-19.00

W trosce o drzewa 
inwestycje wstrzymane 

Ekoporty w pigułce 

Dodatkową weryfi kacją, uwzględniającą 
szczególne zabezpieczenie drzew i maksy-
malne ograniczenie ingerencji w istniejącą 
zieleń, objęty został też projekt rewita-
lizacji parku przy ul. Hożej. To również 
oznacza wstrzymanie tej inwestycji do 
czasu uzgodnienia nowych rozwiązań 
i wprowadzenia korekt do projektu, a co 
za tym idzie – rozpoczęcie procesu inwe-
stycyjnego w przyszłym roku. 

Wstrzymane zostało również dalsze za-
gospodarowanie rekreacyjno – wy-
poczynkowych terenów między ul. 
Kutrzeby i Taczaka. Planowana roz-

budowa parku obejmować ma m.in. bu-
dowę niewielkiego pumptracka, dwóch 
skateparków i  toru sprawnościowego do 
ćwiczenia biegów przełajowych. W inwe-
stycji przewidziano również wykonanie 
ławek parkowych, stolików szachowych, 
stołów do tenisa stołowego oraz oświe-
tlenia parkowego.

Projekt zakłada usunięcie łącznie 25 drzew 
i  blisko 1000 m2 krzewów, które podlegają 
ochronie z tytułu Ustawy o ochronie przyrody. 
Z wykonanej inwentaryzacji drzew wynika, 
że wśród tych przeznaczonych do wycinki 
znajdują się okazy cennych gatunków, m.in. 

dwupniowy dąb szypułkowy, klon pospolity, 
lipa szerokolistna, a także robinie akacjowe, 
wierzby, jabłonie. Dlatego, mając na uwa-
dze wartość drzew w przestrzeni miejskiej, 
podjęto decyzję o wstrzymaniu inwestycji 
i przygotowaniu nowego projektu, zmienia-
jącego jej zakres w sposób ograniczający 
ewentualne kolizje z drzewami.

Nie będzie też wycinek drzew, ale 
w konsekwencji również przebudo-
wy ulicy Przygodnej i jej połączenia 
z ulicą Taczaka.

Miasto postanowiło posłuchać głosu 
mieszkańców Gumieniec i odstąpić 
od realizacji tej inwestycji, która zosta-
ła zaplanowana jako skrót dla dzieci 
dojeżdżających komunikacją miejską 
do szkoły na ul. Jodłowej. Odciążony 
zostałby również ruch na Rondzie Gie-
rosa. Taki krok pozwoli zachować 781 
drzew znajdujących się w pasie drogi.

Jednocześnie Miasto zamierza wy-
słuchać głosu mieszkańców Gumie-
niec również w temacie planowanej 
wkrótce budowy nowego torowiska 
tramwajowego do Mierzyna oraz pętli 
w pobliżu CH Ster, co wiązałoby się 
również z dużą wycinką drzew. 

Chcąc poznać zdanie mieszkańców 
w tej kwestii, we wrześniu odbędą się 
konsultacje społeczne. Od ich wyniku 
będzie zależeć ostateczny los kolejnej 
inwestycji na Osiedlu Gumieńce.

W sobotę wszystkie EKOPORTY 
są otwarte od 9:00 do 15:00. 

Co przyjmują ?
Można tu zostawić: szkło opakowaniowe, 
papier, opakowania z tworzyw sztucznych, 
metal, opakowania wielomateriałowe, 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte kartri-
dże i tonery, zużyte opony, zużyte baterie 
i akumulatory, chemikalia i opakowania po 
chemikaliach, przeterminowane leki i opa-
kowania po lekach, świetlówki i żarówki, 
przepracowane oleje silnikowe, odpady 
poremontowe.  
Przypomnijmy, że Ekoporty nie przyjmują 

odpadów bio i zielonych.

Ogromnym powodzeniem cieszy 
się „Galeria Szpargałek” miesz-

cząca się w Ekoporcie przy ul. 
Arkońskiej i oferująca wszystko 

– od zabawek, mebli poprzez 
wyposażenie mieszkań na 
sprzęcie sportowym skoń-
czywszy. A wybraną rzecz 
możemy zabrać przekazu-
jąc odpowiednią sumę na 
rzecz organizacji pożytku 
publicznego. 
Od czasu pandemii działa 
jednak na ograniczonych 

zasadach, wcześniej trzeba 

umówić się na wizytę pod numerem telefo-
nu: 510–647–839

Nie tylko odpady
Ekoporty pełnią ważną funkcję eduka-
cyjną. Prowadzonych jest wiele zajęć 
dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, 
podczas których dzieci dowiadują się 
m.in. jak segregować odpady, ile cza-
su rozkładają się poszczególne frakcje 
odpadów czy jak funkcjonuje Ekoport.
Niestety ze względu na pandemię w ubie-
głym roku, jak i w tym, ta funkcja była 
bardzo ograniczona. 

Ekologiczne 
Dwa szczecińskie Ekoporty – przy 
ul. Arkońskiej i Taczaka, różnią się 
znacząco od poprzednich. 
Energię elektryczną do obsługi tych Eko-
portów pozyskuje się z baterii słonecznych
umieszczonych na dachu budynków, 
a wodę z opadów deszczu. Gromadzona jest 
w podziemnych pojemnikach, a następnie 
rozprowadzana po całym obiekcie. Kon-
strukcja części budynków przygotowana 
została w taki sposób, by porosły je pnące 
rośliny i  z czasem ukryły budynek tworząc 
zielony dach i ściany.

www.ekoporty.szczecin.pl
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Zakład Usług Komunalnych ma do rozdania ponad 
1500 sadzonek dębów wyhodowanych we wła-
snej szkółce.

By odebrać drzewko trzeba spełnić jeden warunek: 
przynieść ze sobą co najmniej 100 plastikowych nakrę-
tek, które przekazane zostaną dla chorującej na SMA 
maleńkiej Ingi Niedźwieckiej. Jej rodzice i przyjaciele 
od wielu miesięcy zbierają środki na to, by dziewczynkę 
poddać terapii genowej i rehabilitacji. Wciąż brakuje 
ponad 2 milionów złotych, a terapia genowa kosztuje 
aż 9,5 miliona złotych.

Każdy, kto chciałby otrzymać 80-90 centymetrowe 
sadzonki powinien uzbierać co najmniej 100 plasti-
kowych nakrętek. Następnie wysyłamy maila na adres 
wydzial.lasow@zuk.szczecin.pl i umawiamy się na 

odbiór sadzonki. Wszystkie dęby pochodzą z plantacji, 
którą leśnicy miejscy założyli kilka lat temu.  Akcja jest 
skierowana do wszystkich: mieszkańców Szczecina, 
okolicznych miejscowości, spółdzielni i wspólnot miesz-
kaniowych, szkół, czy prywatnych fi rm. Potrwa do 25 
września. Po tym czasie wszystkie nakrętki przekazane 
zostaną rodzicom chorej na SMA rocznej Ingi, którzy 
prowadzą również zbiórkę środków na stronie www.
siepomaga.pl 

To kolejne tysiące drzew, które trafi ą w ręce miesz-
kańców. W maju, podczas pierwszej edycji akcji, 
chętni odbierali sadzonki na Jasnych Błoniach. 
W zamian przynosili ze sobą książki dla dzieci, któ-
rymi później wyposażone zostały dwie biblioteki 
w szczecińskich szkołach. Rozdanych wówczas 
zostało 2000 dębów.

Przy ul. Południowej widać już ściany nowego 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Nowoczesny obiekt stanie na prawie pięciohektarowej 
działce przy ul. Południowej. Będzie to parterowy budynek, 
złożony z pięciu połączonych pawilonów, których łączna 
powierzchnia wyniesie 2 tys. m kw. Dwa pawilony w całości 
przeznaczone będą dla psów, a jeden osobny dla kotów.
W pawilonach znajdą się komfortowe i bezpieczne boksy. 
Dodatkowo, każdy boks dla psów będzie miał wydzielony 
zadaszony, ogrodzony wybieg. 
Pomiędzy pawilonami powstaną także otwarte wybiegi. 
W nowym schronisku będą także  gabinety weterynaryjne 
oraz szpital z salą operacyjną, pomieszczenia do spotkań 
adopcyjnych, sale edukacyjne oraz ogólnodostępny wybieg 
z urządzeniami dla psów. Będzie też miejsce na biuro, po-
mieszczenia socjalne dla pracowników i wolontariuszy oraz 
magazyn. Obiekt  pomieści około 80 psów oraz 60 kotów. 

W najbliższym czasie kontynuowane będą prace murarskie 
i konstrukcyjne obejmujące podciągi i słupy żelbetowe, wy-
konywana będzie również  konstrukcja i pokrycie dachów 
z montażem świetlików. Planowany termin zakończenia 
budowy to listopad 2022 r., a jej koszt to ponad 15 mln zł. 

Dla zwierząt Liść dębu 2.0 

5 kroków do skutecznej segregacji śmieci 
Chcesz żeby śmieci, które segregujesz były przetwarzane i wykorzystywane ponownie? 

Nie chcesz płacić za niepotrzebną logistykę i przewożenie  „powietrza”?

Chcesz mieć pewność, że segregujesz śmieci prawidłowo? 

Zrób pierwszy krok! 
Zapoznaj się z kilkoma zasadami i stosuj je na co dzień. Dzięki temu  wysiłek, który wkładasz 
w segregowanie śmieci, przyniesie wymierne skutki. 

Bo skuteczna segregacja to taka, która: 
– pozwala kierować do recyklingu  jak największą ilość odpadów 
– nie tworzy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów 
– jest jasna i łatwa do zastosowania 

Dowiedź się 
więcej na odwrocie oraz na stronie:
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Ecoszczecin

Fot. Damian Róż Fot. Damian Róż

Ani stojąc przed budynkiem ani też 
z lotu ptaka nie widać, jak ogromną 
instalacją jest EcoGenerator. Dopiero 
wejście do wewnątrz robi wrażenie… 
równie ogromne. 
 
To setki części, tony śrub i kilometry 
kabli, które połączone w jedną całość 
tworzą spójny organizm, natomiast jego 
prawidłowe funkcjonowanie zapewnić 
może tylko profilaktyka i cykliczne 
badania diagnostyczne… jak to już 
w organizmach bywa. Takim testem dla 
EcoGeneratora jest coroczny remont, 
który właśnie dobiegł końca.

Podczas „wiosennego sprawdzianu” 
cała instalacja została wyłączona, 
a do wewnątrz wkroczyli fachowcy. 
Ich zadaniem był przegląd, a także 
oszacowanie zakresu mechanicznego 
i elektrycznego planowanych prac 
oraz określenie, które części powinny 
zostać wymienione. Wszystko to 
miało na celu przygotowanie się do 
przerwy remontowej.

– Najważniejsze dla całego zakładu 
jest utrzymanie pełnej sprawności 
wszystkich urządzeń. Każdy element 

instalacji ma określony swój resurs  
(tj. okres zdolności użytkowej), określa 
on czas po jakim konieczny jest przegląd, 
serwis czy wymiana. Dlatego przed 
przystąpieniem do właściwego remontu 
należy precyzyjnie określić zakres robót 
i starannie je rozplanować na cały czas 
wyłączenia instalacji – mówi Marcin Gałek, 
Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA 
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów.

Do kluczowych urządzeń całej instalacji 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
należą m.in. kotły energetyczne dwóch 
linii, turbozespół z przyległymi urzą-
dzeniami, dwie instalacje oczyszczania 
spalin i instalacja oczyszczania ścieków. 
Poza nimi sprawdzone zostały też insta-
lacje pomocnicze, tj. część elektryczna,  
instalacja przygotowania wody oraz kanał 
dolotowy i zrzutowy wody chłodzącej 
oraz technologicznej.
 
Cały proces trwał blisko miesiąc i był 
podzielony na pięć modułów. Pierwszy 
z nich zazwyczaj obejmuje instalację 
kotłową, drugi instalacje oczyszczania 
spalin i ścieków. W kolejnym etapie 
sprawdzane są wszystkie urządzenia 
związane z tzw. turbozespołem. Dwa 

ostatnie elementy to wszystkie instala-
cje elektryczne i AKPiA oraz instalacja 
przygotowania wody wraz z kanałem 
dolotowym i zrzutowym. 

– Zawsze powstaje harmonogram 
postoju, w którym określone są ramy 
czasowe na wykonanie danego zadania. 
Jego przestrzeganie jest codziennie 
kontrolowane przez specjalistów 
z wydziału utrzymania majątku podczas 
narad z firmami realizującymi remont oraz 
ich podwykonawcami – mówi Marcin 
Gałek, Specjalista ds. elektrycznych 
i AKPiA w Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów. 

Ta z pozoru standardowa procedura 
jest jednocześnie dużą operacją 
logistyczną. Przy sprawdzaniu 
instalacji pracuje blisko stu fachowców 
z różnych firm zewnętrznych, 
s p e c j a l i z u j ą c y c h  s i ę  m . i n . 
w konserwacji i naprawach. Dokładnie 
sprawdzają każdy element konstrukcji, 
dzięki temu EcoGenerator jest 
zabezpieczony przed ewentualnymi 
awariami i może bez zakłóceń 
pracować przez najbliższe miesiące, 
aż do ponownej kontroli. 

– Niezwykle istotne jest zgranie czasowe 
wszystkich planowanych czynności 
względem siebie, tak aby ekipy 
remontowe nie przeszkadzały sobie 
w pracy. A także, aby okres remontu, 
a co za tym idzie wyłączenia instalacji 
nie był zbyt długi – dodaje Marcin Gałek, 
Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA 
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów.

EcoGenerator to niezwykle istotna inwe-
stycja zarówno dla Szczecina jak i całego 
regionu. Dzięki niej ograniczamy zakres 
składowania odpadów oraz dajemy miesz-
kańcom energię pochodzącą z odnawial-
nego źródła energii. Jest ona wytwarzana 
w procesie bezpiecznego spalania odpa-
dów, przez co przyczynia się do ochrony 
klimatu oraz częściowo uniezależnia miasto 
w zakresie pozyskiwania czystej energii. Sys-
tem ten wpisuje się w idee nowoczesnego, 
przyjaznego ludziom i przyrodzie miasta. 
Jego znaczenie jest ogromne, ponieważ 
instalacja zapewnia energię elektryczną 
i cieplną ok. 30 tys. gospodarstwom domo-
wym. Biodegradowalna frakcja odpadów 
komunalnych i przemysłowych jest uważa-
na za biomasę, a zatem odnawialne źródło 
energii. EcoGenerator unieszkodliwia blisko 
150 tys. ton odpadów rocznie.

„Dokręcanie śruby”  
– czyli coroczny przegląd  
EcoGeneratora za nami
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ZWiK realizuje kolejną inwestycję w od-
nawialne źródła energii. Trwa budowa 
niewielkiej instalacji fotowoltaicznej, 
która umieszczona zostanie na dachu 
biurowca Spółki przy ul. Golisza. W pla-
nach są kolejne przedsięwzięcia w OZE.

Energia elektryczna uzyskana dzięki nowej 
instalacji posłuży do zasilania całego budyn-
ku w tym systemu klimatyzacji w pomiesz-
czeniach biurowych. Jej moc oszacowano 
na ok. 49 kW, a roczną produkcja energii ze 
słońca na ok. 45 MW. Nowa fotowoltaika 
pozwoli na pokrycie ok. 25% zapotrzebo-
wania w prąd całego budynku. 

ZWiK jest przedsiębiorstwem, które od 
lat z powodzeniem wdraża rozwiązania 
służące produkcji czystej i ekologicznej 
energii elektrycznej. W ubiegłym roku 
Spółka uruchomiła turbinę prądotwór-
czą, którą zainstalowano w Zakładzie 
Produkcji Wody „Pomorzany”, do na-
pędu i jednocześnie produkcji energii 
elektrycznej urządzenie wykorzystuje 
spadek grawitacyjny wody w magistra-
li miedwiańskiej. Podobnie w 2020 r. 
pracę rozpoczęły dwie niewielkie farmy 
fotowoltaiczne zlokalizowane na terenie 
placówek ZWiK przy ul. Łącznej i Batalio-
nów Chłopskich. W poprzednich latach 
trzy znacznie większe farmy zbudowano 
na terenie Zakładów Produkcji Wody 
„Miedwie” oraz „Pilchowo”. Czystą ener-
gię Spółka produkuje również z biogazu 
powstałego w procesie oczyszczania 

Ecoszczecin

Panele na dachu
ścieków w oczyszczalniach „Pomorzany” 
i „Zdroje”.

Dzięki tym inwestycjom ZWiK jest bez 
wątpienia liderem w regionie zachodnio-
pomorskim pod kątem wielkości energii 
elektrycznej produkowanej z odnawialnych 
źródeł. W roku 2019 produkcja energii z OZE 
wyniosła 6740 MWh, a w roku ubiegłym 
już 6911,7 MWh. W obu tych latach ok. 
20 proc energii elektrycznej potrzebnej do 
prowadzenia działalności ZWiK pozyskiwał 
z własnych źródeł. 

Zastosowane rozwiązania służą racjona-
lizacji kosztów zakupu i zużycia prądu, 
co z kolei od lat pozwala utrzymywać 
opłaty za wodę i odbiór ścieków po-
noszone przez szczecinian na zbliżo-
nym poziomie.

Informacja o taryfach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Szczecinie informuje, że wciąż 
trwa postępowanie w sprawie wniosku 
o zmianę taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowy odbiór ścieków. Oznacza 
to, że dotychczasowe ceny dostawy wody 
i odbioru ścieków w Szczecinie pozostają 
na niezmienionym poziomie. 

Szczegółowy cennik opłat znajduje się na 
stronie internetowej ZWiK pod adresem: 
https://zwik.szczecin.pl/

Codziennie wytwarzamy wiele odpadów, 
które mogą stanowić poważne zagro-
żenie ekologiczne. Rozwiązaniem tego 
problemu może być wprowadzenie 
możliwie szerokiej gospodarki cyrkula-
cyjnej o obiegu zamkniętym, która dąży 
do powtórnego wykorzystania odpadów 
jako wartościowego surowca. Jest duża 
szansa, że z żużli i popiołów powstałych 
ze spalonych osadów pościekowych, 
będziemy odzyskiwać fosfor. Wszystko 
w celu efektywniejszego wykorzystywa-
nia dostępnych zasobów i poprawy stanu 
środowiska naturalnego.

Osad powstały w wyni-
ku oczyszczania ścieków 
w oczyszczalniach „Pomo-
rzany” i „Zdroje” jest podda-
wany procesowi fermentacji, 
a z uzyskanego biogazu 
produkowana jest energia 
elektryczna i cieplna zuży-
wana na potrzeby procesów 
technologicznych. Następ-
nie osad jest odwadniany i  
suszony do ok. 90% suchej 
masy po czym zostaje spa-
lony w dwóch piecach z rusztem mecha-
nicznym w temperaturze 880 – 1000oC. 
W wyniku spalania powstają żużle i popioły, 
a rocznie w szczecińskich oczyszczalniach 
powstaje ok. 1300 – 1500 ton tego odpadu, 
który odbierany jest przez firmę zewnętrzną 
wybraną w przetargu. 

Fosfor, jako jeden z zasadniczych elementów 
niezbędnych dla wzrostu roślin, występuje 
w popiołach paleniskowych głównie w po-
staci rozpuszczalnej w kwasach mineralnych. 

Postać rozpuszczalna w wodzie praktycznie 
nie występuje, dlatego też popiół wyma-
ga odpowiedniego przygotowania aby 
minerał w nim zawarty stał się bezpośred-
nio dostępny dla roślin. Dane uzyskane na 
podstawie serii badań prowadzonych na 
przełomie lat 2020/21 przez firmę zewnętrzną 
wskazują, że zawartość fosforu stanowi ok. 
3 g w 1 kg suchej masy popiołu i żużla.

W chwili obecnej na rynku pojawiła się wy-
specjalizowana firma, która realizuje projekt 
pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawo-

zów mineralnych z wykorzy-
staniem fosforu zawartego 
w termicznie przetworzonych 
odpadach organicznych”. Fir-
ma posiada wszelkie decyzje 
i zezwolenia pozwalające na 
wykorzystanie żużli i popio-
łów na dużą skalę. Na dzień 
dzisiejszy Spółka prowadzi 
rozmowy zmierzające do 
podpisania listu intencyjnego 
i podjęcia współpracy.
 Zapobieganie zanieczysz-
czeniom środowiska natural-
nego poprzez zmniejszanie 

ilości uciążliwych odpadów skłania do 
zainteresowania się tematem odzysku 
składników mineralnych z surowców 
odpadowych. Wysoka zawartość fosforu 
w żużlach i popiołach powstających na 
skutek termicznego przetwarzania osadów 
ściekowych sprawia, że odpad ten staje się 
atrakcyjnym produktem do wytwarzania 
nawozów. Z miejskiej oczyszczalni ścieków 
można produkować nie tylko energię z bio-
gazu ale odzyskiwać również cenne surow-
ce, które wykorzystane zostaną w rolnictwie. 

Społeczna i ekologiczna odpowiedzial-
ność biznesu (CSR) oraz propagowanie 
zasad zrównoważonego rozwoju znajdują 
się w centrum programu rozwoju Spół-
ki. Jesteśmy firmą ekologiczną i dbamy 
o środowisko naturalne, a ule z pszczołami 
miodnymi stały się częścią krajobrazu 
należących do nas pompowni i zakładów 
produkcji wody. Owady „zapylacze” są po-
żytecznym i niezastąpionym elementem 
naszej przyrody ale niestety jest ich coraz 
mniej. Dlatego należy im 
pomóc – jest to oczywiste – 
i w szczecińskich wodocią-
gach od kilku lat znalazły 
one przyjazne warunki do 
życia i pracy. 

Tereny naszych stref ochro-
ny ujęć wody to ekologiczne 
i zielone nieużytki, leżące naj-
częściej na obrzeżach mia-
sta. Nie można prowadzić 
tam jakiejkolwiek działalno-
ści gospodarczej, dlatego 
od paru lat gościmy tam 
pszczele pasieki. Aktualnie w szczecińskim 
Pilchowie, Świerczewie i Warszewie oraz 
na ul. Tczewskiej w Dunikowie mieszka 
łącznie prawie 40 owadzich rodzin, które 
korzystają ze spokoju i czystego środowiska 
naturalnego. W ulach ustawionych tam przez 
pasjonatów pszczelarstwa, dla których jest 
to pozazawodowe hobby, żyją setki tysięcy 
pszczół miodnych. Owady zapylają oko-
liczne rośliny i pozyskują z nich najczęściej 
wielokwiatowy miód, chociaż oczywiście 
wokół naszych placówek jest sporo łąk 

pełnych mniszka lekarskiego, a w okresie 
letnim kwitną tam drzewa akacji i lipy. Jednak 
zasadnicze zbiory miodu już się właściwie 
skończyły, a zdaniem naszych pszczelarzy 
rok był „średni” ponieważ akacje i lipy kwi-
tły krótko i skąpo nektarowały z uwagi na 
upały. Aktualnie rodziny tych pracowitych 
owadów są systematycznie dokarmiane 
przez człowieka, aby zdrowo przezimowały 
i nie zginęły z głodu, ponieważ dni są krótsze 
i chłodniejsze i w naturalnym środowisku 

nie ma wystarczającej ilości 
pokarmu. Są jednak pasieki 
wędrowne…bo obrzeża 
Szczecina mocno się za-
żółciły gdyż właśnie teraz 
przypada okres kwitnienia 
nawłoci. Kwiaty tej przez 
wielu uważanej za chwast 
rośliny są intensywnie żół-
te, bardzo drobne i zebrane 
w koszyczki oraz miododaj-
ne. Duże skupiska tej rośliny 
można spotkać praktycznie 
w każdej części miasta, od 
Warszewa, po Dąbie, Wiel-

gowo, Klucz, Gumieńce, spore siedliska na-
włoci znajdziemy również przy „chociwelce”. 
Na nawłociowym pożytku w Dunikowie 
z aparatem fotograficznym odwiedziliśmy 
pana Wiesława Czernikiewicza, który 
wywiózł tam osiem uli i dokonywał właśnie 
przeglądu swoich podopiecznych. 
Odbieramy również sygnały, że inne podob-
ne nam przedsiębiorstwa wodociągowe np. 
z Wrocławia i Katowic również mają „wła-
snych” pszczelarzy i przeprowadzają mio-
dobranie.

Pszczoły w placówkach ZWiK
Ule modne w firmach wodociągowych

Wykorzystanie odpadów  
na cele użytkowe
ZWiK w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej

„Dokręcanie śruby”  
– czyli coroczny przegląd  
EcoGeneratora za nami
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Ecoszczecin
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Budownictwo

Mieszkanie za remont 
z dofinansowaniem! 
Nawet 40 tys. zł może otrzymać miesz-
kaniec Szczecina, który zdecyduje się 
na wynajęcie mieszkania komunalnego 
w zamian za remont. 

Oferta mieszkania za remont. 

Możliwość wynajęcia mieszkania komu-
nalnego w zamian za remont cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców Szczecina. Od zmiany uchwały 
Rady Miasta (czyli od 2012r.) skorzystało 
z tej możliwości ok. 2000 rodzin. Miasto 
stara się cały czas uatrakcyjnić tę ofertę 
i regularnie wprowadza zmiany, które 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
szczecinian. 

Aktualna propozycja lokali za remont obej-
muje:
•  listę mieszkań w ramach oferty czaso-

wej – udostępniana dwa razy w miesią-
cu,

•  stały wykaz mieszkań, uzupełniany 
lokalami, na które nie wpłynął wniosek. 

Ogłoszenia znajdują się na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 
i na stronie internetowej ZBiLK, w zakładce 
Wynajmij Mieszkanie .

Na czym polega dofi nansowanie w ra-
mach Programu Małych Ulepszeń? 

Od 9 lipca 2021r. na oferty mieszkań 
przeznaczonych do remontu, w których 
nie ma łazienki i ogrzewania gazowe-
go, można otrzymać dofi nansowanie, 
pod warunkiem uzyskania wszystkich 
niezbędnych wymaganych pozwo-

59 wniosków wpłynęło w ramach na-
boru do programu “Dom dla studenta”. 
To wspólny program Miasta Szczecin 
oraz Szczecińskiego TBS. Jest realizo-
wany w Szczecinie od 7 lat. W tym czasie  
przygotowano 22 mieszkania, w których 
znajduje się 120 miejsc dla studentów.

Tegoroczny nabór wniosków do progra-
mu odbył się w dniach 9–13 sierpnia br. 
Do wynajęcia były miejsca w pokojach jed-
no – lub dwuosobowych w mieszkaniach 
położonych w ścisłym śródmieściu, w rejo-
nie ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego, 
Bolesława Śmiałego, Jana Karola Chodkiewi-
cza, Wojska Polskiego, ks. Piotra Ściegienne-
go, Piastów, Jagiellońskiej i Monte Cassino.

Program skierowany jest do studentów 
szczecińskich uczelni wyższych na stałe 
mieszkających poza miastem. Jego podsta-
wowym celem jest stworzenie przyjaznego 
systemu zaspokajania potrzeb mieszkanio-
wych w czasie nauki. Oferta miasta stanowi 
uzupełnienie dla istniejącego systemu – stan-
cji, akademików, mieszkań wynajmowanych 
od osób prywatnych.

Zalety „Domu dla studenta”. 
Mieszkania są kompleksowo wyremonto-
wane, wyposażone oraz dostosowane do 
potrzeb studentów. W pokojach znajdują 
się biurka, łóżka, szafy i komody. Kuchnia 
i łazienka są w pełni wyposażone. Mieszka-
nia znajdują się w ścisłym centrum miasta, 

Dom dla studenta. Kolejna odsłona Programu 

leń. Jest to możliwe dzięki zmianom 
wprowadzonym do Programu Małych 
Ulepszeń. Do tej pory Program obejmo-
wał te osoby, które już były najemcami 
mieszkań z zasobu komunalnego lub 
TBS. Aktualnie z dofi nansowania może 
skorzystać także mieszkaniec, który nie 
jest jeszcze najemcą, ale zdecyduje się 
na wynajęcie mieszkania w zamian za 
remont. 

Dofi nansowaniem objęte są poniż-
sze ulepszenia:
•  wykonanie wc, łazienki lub łazienki 

z wc.
•  przy wykonaniu łazienki – dodatkowo 

zmiana sposobu ogrzewania z paliwa 
stałego na ogrzewanie gazowe, elek-
tryczne lub z sieci miejskiej.

•  legalizacja samowolnie dokonanych 
ulepszeń. 

Na jakie wsparcie można liczyć?
•  90% dofi nansowania kosztów, jednak 

nie więcej niż 25 tys. zł – w przypadku 
wykonania łazienki, wc lub łazienki 
z wc,

•  90% dofi nansowania kosztów, jednak 
nie więcej niż 10 tys. zł – na wykonanie 
ogrzewania gazowego, elektrycznego 
lub z miejskiej sieci ciepłowniczej,

•  do 5 tys. zł – koszty wykonania doku-
mentacji technicznej oraz dokonania 
odbiorów technicznych.

•  dofi nansowanie do 5 tys. zł.– w przy-
padku legalizacji samowolnie wyko-
nanej modernizacji. 

Osoba wykonująca remont w ramach 
Programu (łazienka plus ogrzewanie), 
wliczając w to koszty dokumentacji, może 
liczyć na wsparcie miasta w wysokości 
nawet do 40 tys. zł.

w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich 
uczelni, w pobliżu przystanków komunikacji 
miejskiej. Umowy najmu zawierane będą 
na okres studiów z możliwością wcześniej-
szego ich rozwiązania na koniec każdego 
roku akademickiego. Wysokość czynszu 
w studenckim „M” to ok. 350 złotych na 
osobę (bez mediów), czyli znacznie mniej 
niż na rynku prywatnym.

 „Dom dla studenta“ to jeden z dzie-
sięciu programów mieszkaniowych 
Szczecina. Stanowią one bogatą ofertę 
skierowana do osób z wielu środowisk, 
o różnych potrzebach mieszkaniowych, 
a przede wszystkim o zróżnicowanym 
poziomie dochodów. Miasto dysponując 
mieszkaniami w Szczecińskim TBS oraz 
we własnym zasobie mieszkaniowym 

wynajmuje mieszkania zawodowym 
rodzinom zastępczym, usamodzielnia-
jącym się wychowankom placówek 
wychowawczo–opiekuńczym lub pieczy 
zastępczej, studentom, absolwentom, 
dużym rodzinom oraz seniorom.

Więcej na stronie: 
stbs.pl

Przykład: Mieszkanie w kamienicy przy 
ul 5–go Lipca o pow. użytkowej ok 50 m2

– dwa pokoje i kuchnia. Szacunkowy 
koszt remontu wraz wykonaniem ła-
zienki i ogrzewania gazowego – ok. 84 
tys zł. Korzystając z dofi nansowania 
w ramach Programu Małych Ulepszeń 
można obniżyć koszty remontu nawet 
o połowę!

Jak skorzystać z oferty
– krok po kroku:
1. Wybierz mieszkanie do remontu 

z oferty lub wykazu stałego,
2. Złóż wniosek ze wszystkimi wy-

maganymi dokumentami,
3. Poczekaj na weryfi kację wniosku,
4. Po uzyskaniu lokalu – odbierz skie-

rowanie,
5. Podpisz umowę o prace remonto-

we,
6. Złóż wniosek o refundację z Pro-

gramu Małych Ulepszeń.
7. Wykonaj remont, podczas którego 

dokonasz Ulepszeń. 
 

Ważne! 
Wykonanie remontu nie powoduje pod-
wyższenia czynszu.
 
Szczegółowe informacje na temat za-
sad najmu mieszkań, możliwości dofi -
nansowania, formularze, aktualna oferta 
mieszkań znajduje się na stronie: zbilk.
szczecin.pl 

Informacje można uzyskać również pod 
numerami telefonu: 91 48 86 333 lub 91 
48 86 301

Szczecinskie TBS
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Zakończyła się budowa ostatniej części Parku Wol-
ności w Podjuchach. 

W miejscu starego i zaniedbanego skweru powstała 
zupełnie nowa przestrzeń parkowa, nowe drzewa 
z gatunku surmia Catalpa bignoides, tawuły śnieżne, 
tawuły japońskie oraz berberysy Thunberga, zalożo-
no trawniki. Są nowe alejki, ławki , stojaki rowerowe. 
Wymieniona została także pompa abisyńska na nową, 
ozdobną typu Pankow o charakterze zabytkowym. 
Umieszczone zostały na niej: herb Szczecina, logo Parku 
Wolności oraz tabliczka upamiętniająca VIII wieków 
historii i kultury Podjuch. 

Renowacji poddano także wysepkę znajdującą się 
tuż przy parku. Wyregulowano krawężniki kamien-
ne, dokonano nasadzeń krzewów z gatunku sosna 
górska, trzmielina Fortune’a, berberys Thunbergii, 
tawuła japońska, irga Dammera. Łącznie na wysepce 
posadzono 464 krzewy. 

To już dwudziesta ósma edycja turnieju, najstar-
szej i największej zawodowej imprezy tenisowej 
w Polsce! 

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, od-
będzie się – podobnie jak poprzednie - na ziemnych 
kortach przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczeci-
nie. Turniej główny zostanie rozegrany w dniach  
13-19 września 2021.

Korzenie Pekao Szczecin Open sięgają 1993 roku, 
kiedy to był jeszcze cyklem turnieju satelitarnych 
z pulą nagród 25 tysięcy dolarów. Rangę Challengera 
uzyskał w 1996 roku, a od 2017 roku pula nagród 
została zwiększona do 175 tysięcy dolarów (pula 
nagród + hospitality).
W Szczecinie  gościliśmy już m.in. Nikołaja Dawi-
dienkę, Davida Ferrera, Gaela Monfilsa, Nicolasa 
Almagro i Richarda Gasqueta. Byli też mistrzowie 
z Roland Garros: Juan Carlos Ferrero, Gaston Gaudio, 
Sergi Bruguera, Alex Corretja i Stan Wawrinka, Diego 
Sebastian Schwartzman, Pablo Carreno Busta,  czy 
Marco Cecchinato.

Ostatnia edycja turnieju miała miejsce w 2019 roku, 
który był niezwykle udany. Polscy tenisiści pokazali 
się wówczas z bardzo dobrej strony, a Pekao Szczecin 
Open – już po raz trzeci w historii – otrzymał wyróż-
nienie dla najlepszego turnieju challengerowego 
na świecie.

Sponsorami tytularnymi Pekao Szczecin Open są 
Bank Pekao S.A. oraz Miasto Szczecin.

Blisko 300 tys. zł trafi do dziewiętnaściorga naj-
zdolniejszych młodych naukowców ze Szczecina. 
Stypendia Prezydenta Miasta otrzymali studenci 
i doktoranci, których działalność naukowa wpływa 
na rozwój Szczecina i regionu.

W tegorocznej edycji łącznie wpłynęło 75 wniosków. Osta-
tecznie nagrodzono dziesięcioro studentów i dziewięcioro 
doktorantów. Najwyższa przyznana kwota dla doktoranta 
wynosi 30 000 zł, natomiast dla studenta 10 000 zł.

– Dobry pomysł i wizję mogą mieć zdolni, którzy posiadają 
wiedzę i umiejętności, czyli właśnie Wy. To na takich ludziach 
nam zależy, bo dzięki Wam możemy rozwijać Szczecin – 
powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Wyróżnieni stypendyści kształcą się na szczecińskich 
uczelniach na takich kierunkach jak m.in.: Nanotechnologia, 
Medycyna, Projektowanie ubioru czy Ekonomia. 

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina reali-
zowany jest od 11 lat i wpisuje się w działania związane 
z projektem Akademicki Szczecin realizowanym przez 
Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi. Od 2010 
roku wyróżniono w sumie 263 stypendystów, w tym 151 
doktorantów i 142 studentów

Stypendia dla 
najlepszych 

Tenis powraca 

Prawobrzeże 
pięknieje 

Przypomnijmy, że we wcześniejszych etapach powstał 
Park Wolności obejmujący teren w rejonie ul. Granitowej – 
Karpiej – Niklowej i Marmurowej wraz z zadaniem sbo 2018 
„Freedom Szczecin – najlepszy plac zabaw w mieście”. 

Najnowocześniejszy skatepark w mieście 

Powstał na Prawobrzeżu, tuż przy ulicy Maciejowickiej 
i jest już dostępny dla wyczynowców oraz spacerowi-
czów. Jest tu mnóstwo przeszkód dla miłośników jazdy 
na deskorolkach. Pomiędzy nimi pojawiła się asfaltowa 
ścieżka, która może posłużyć zarówno biegaczom, jak 
i rolkarzom. 

Posadzone zostały także drzewa, założone zostały trawniki. 
Ustawione są ławki, siedziska, kosze na śmieci. Tuż przy 
skateparku powstał parking. Cały teren jest oświetlony.
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Rozmaitości

Tematem czwartej edycji festiwalu jest 
MINIMALIZM, a zainauguruje go perfor-
mance kompozytorski (prapremiera) 
Pawła Mykietyna zatytułowany „Bau-
haus Szczecin”. Wszystkie wydarzenia 
od 22 do 26 września odbywać się będą 
w Filharmonii.

Uczestnicy koncertów, wystaw, warszta-
tów będą mieli okazję do rozmów i dys-
kusji na temat obecności minimalizmu 
w architekturze, ekologii, ekonomii, w sztu-
kach wizualnych, designie, muzyce. 

Prapremierowy performance kompozy-
torski Pawła Mykietyna „Bauhaus Szcze-
cin”, zainspirowany został architekturą 
budynku Filharmonii w Szczecinie. Pa-
weł Mykietyn w swoim premierowym 
dziele chce podjąć wyzwanie przeniesie-
nia idei prostoty i przystępności na pole 
dzieła muzycznego, burząc tym samym 
przyzwyczajenia estetyczne odbiorcy. 
Trwająca około godziny kompozycja to 
gra muzyczną formą, barwą dźwięku, 
przestrzenią architektoniczną oraz interak-
tywnością dzieła muzycznego z odbiorcą. 
Inspirowane ideą Bauhausu dźwięki mogą 
okazać się próbą odszukania w formie 
muzyczno–przestrzennej jej funkcjonalno-
ści, innowacyjności, czy też ekonomizacji 
użytych środków.

Jak minimalizm może zmienić nasze 
życie? Jakie szanse niesie ze sobą? Czy 
nasze wybory, postawy i styl życia idące 
z duchem minimalizmu mogą zmienić 
świat? Wreszcie, czy z pozoru niezwiąza-
ne ze sobą aspekty naszego życia mogą 

Stypendia dla 
najlepszych 

MUSIC.DESIGN.FORM Festival 

wzajemnie na siebie oddziaływać wła-
śnie w nurcie minimalizmu? Na te i wiele 
innych pytań będziemy szukać odpo-
wiedzi podczas polsko–niemieckiej 
konferencji „Sztuka życia – mniej 
znaczy lepiej”.

Na wystawie „Mały wir na środku oce-
anu”, której kuratorem jest Stanisław Ruk-
sza, pokazane zostaną prace wchodzące 
w dialog z założeniami sztuki minimalnej 
(minimal art). 

Interesująco zapowiadają się także festi-
walowe koncerty: 
Extrawelt Live – duet żyjąc i oddychając 
muzyką elektroniczną już od dwudziestu 
lat,, pokazuje bardzo indywidualne podej-
ście do muzyki electro. 

ExQuartet & Patryk Matwiejczuk – 
przedstawi dwie premierowe kompo-
zycje napisane przez skrzypka Łukasza 
Górewicza oraz altowiolistę Grzegorza 
Sadowskiego. 

Pärt I Adams I Sikorski I Nyman – kon-
cert skupiony będzie wokół muzyki mi-
nimalistycznej, repetytywnej w różnych 
jej odsłonach.

AUTYPODY to koncert terapeutyczny 
adresowany do dzieci od lat siedmiu, 
zwracający uwagę na rolę muzykoterapii 
w rozwoju społecznym dzieci z różnymi 
rodzajami dysfunkcji. Scenariusz i muzyka 
to wynik warsztatów z podopiecznymi Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 
Nr 52 w Szczecinie.

W trakcie wszystkich dni festiwalowych 
będzie można skorzystać ze Strefy re-
laksu Clochee, gdzie za pomocą Virtual 
Reality, przeniesiemy się na łono przyrody 
i bez konieczności opuszczania Filharmo-
nii, każdy będzie mógł poczuć się częścią 
natury. 

Odprężające warsztaty z jogi twarzy 
przybliżą minimalistyczne i naturalne 
podejście do piękna oraz zasady dbania 
o swoją skórę.

A we wszystkie festiwalowe wieczory za-
praszamy na pokazy iluminacji budyn-
ku filharmonii.

Więcej: 
www.filharmonia.szczecin.pl
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