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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem wyjątkowym,

spędzonym w gronie osób najbliższych,
wolnym od pośpiechu, trosk i zmartwień.

A Nowy 2022 rok
wniósł w nasze życie dużo optymizmu

oraz umożliwił spełnienie
wszystkich planów i marzeń.

Fot. Aleksandra Patrzykąt
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Aktualności

W ferworze świątecznych przygoto-
wań pamiętajmy o upominkach dla 
najbliższych. Zanim jednak wpadnie-
my w wir zakupów, zastanówmy się, 
czy aby na pewno kolejna para skarpet 
albo zestaw kosmetyków z marke-
tu są dobrym pomysłem. Dla tych, 
którzy nadal szukają inspiracji, przy-
gotowaliśmy krótki przewodnik po 
szczecińskich prezentach. Wszystkie 
nasze, lokalne, wykonane z sercem 
i posiadające certyfikat marki „Zro-
bione w Szczecinie”.

Szczecińskie gadżety
Rozgrzewająca herbata najlepiej sma-
kuje z pięknego kubka. Takie znajdzie-
cie w sklepach Szczeciński Town Shop 
i u Betty Szczecińskiej. Wspomniane firmy 
specjalizują się w produkcji i sprzedaży 
oryginalnych gadżetów o lokalnym charak-
terze. W szerokiej ofercie, z którą zapoznać 
się możecie chociażby podczas Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego, obok kubków 
znajdują się m.in. plakaty, poduszki, torby, 
breloki, notesy, kalendarze, koszulki i bluzy. 

Aromatyczne kawy
W kubkach ze szczecińskimi motywami 
równie dobrze smakuje kawa. Miłośnicy 
małej czarnej z pewnością docenią mie-
szanki z naszych lokalnych palarni – Ko-
rona 1912, która jest najstarszą działającą 
palarnią kawy w Polsce i Qualia Caffe.

– Jeśli ktoś szuka sprawdzonego, ale 
wyjątkowego prezentu świątecznego, 
to kawa z rzemieślniczej palarni będzie 
zawsze dobrą opcją – mówi Magda-

lena Bretes z Qualia Caffe. – W Qualii 
przygotowaliśmy dla Was świeżo palo-
ne, skomponowane z najlepszych ga-
tunkowo ziaren, aromatyczne kawy ze 
szczecińskim (lub świątecznym) akcen-
tem, wypalane przez obecnego Mistrza  
Polski Roasting.

Obie palarnie można było odwiedzić 
na szczecińskim jarmarku świątecz-
nym – firmy prowadzą także sprzedaż 
w Internecie.

Słodkości
Kolejny „fakt” – w święta słodkie nie 
tuczy:) Tym bardziej zachęcamy do 
spróbowania łakoci z certyfikatem mar-
ki „Zrobione w Szczecinie”. Gwiazdka 
może być ku temu znakomitą okazją.

Zachęcamy do zasmakowania w prze-
pysznych bezach od Szczecińskiej 
Bezy czy kuszącym brownie – jednym 
z wielu Cudów Celestyny. Słodkie wi-
tryny kuszą też w punktach sprzedaży 
nieco większych firm uhonorowanych 
marką „Zrobione w Szczecinie” – m.in. 
w Asprodzie czy Cukierni Woźniak.

Nieśmiertelne planszówki
Ten, kto nie grał jeszcze z rodziną czy przyja-
ciółmi w Kupca Szczecińskiego, koniecznie 
musi to nadrobić. Kupiec to ekonomiczna 
gra planszowa osadzona w realiach przed-
wojennego Szczecina. Jeśli myślicie, że to 
jedyna lokalna gra, to jesteście w błędzie. 
Firma Petersen, twórca Kupca, w swojej 
ofercie ma także grę „Kim jest Krzysztof 
Jarzyna, czyli… co Ty wiesz o Szczecinie?”. 

400 pytań, które zweryfikują, czy jesteście 
prawdziwymi paprykarzami.
Gier szukajcie na Szczecińskim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym lub w Internecie.

Naturalne kosmetyki
Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać 
tych dwóch, szczecińskich firm kosme-
tycznych, których produkty przypadły do 
gustu wielu osobom z całej Polski. Mowa 
o Clochee i Ministerstwie Dobrego Mydła.
Serum, kremy, maski, toniki, emulsje, ma-
sła, musy, oleje, hydrolaty, peelingi i glinki. 
Cały wachlarz kosmetyków, które łączy 
wysoka jakość, naturalny skład i certyfikat 
„Zrobione w Szczecinie”. Idealny prezent 
nie tylko dla kobiet.

Szczeciński album
Książki to dla wielu świąteczny pewniak. 
Jeśli jednak brak Wam pomysłu na od-
powiedni tytuł, z całego serca polecamy 
„Kamienicę w lesie. Instagramowe 
wędrówki szczecinianki” Moniki Szyma-
nik. Pięknie wydany album z 278 zdjęciami 
(zrobionymi komórką!) i krótkimi, choć tre-
ściwymi opisami, to pozycja obowiązkowa 
na pólkach szczecińskich bibliofilów.

– Album o stareńkim Szczecinie może być 
doskonałym książkowym prezentem dla 
całej rodziny – mówi Monika Szymanik, 
autorka „Kamienicy w lesie”. – Kamienice 
z subiektywnym opisem mieszkanki pozwolą 
odkrywać każdemu nasze miasto na nowo.

Znajdź więcej inspiracji wśród produk-
tów i usług laureatów konkursu „Zrobione 
w Szczecinie” – zrobione.szczecin.eu.

Radni przyjęli przyszłoroczny bu-
dżet Miasta. Uchwalone zostały 
również zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Szczecin 
oraz Wieloletni Program Rozwoju 
Szczecina na lata 2022–2026.

Dalszy rozwój miasta i zmiany na lep-
sze dla mieszkańców – to główne 
założenie przyszłorocznego budżetu 
Miasta. Mimo trudnych okoliczności, 
niekorzystnych decyzji rządu dla sa-
morządów i galopującej inflacji budżet 
Szczecina na 2022 rok zakłada utrzyma-
nie równowagi pomiędzy wydatkami 
bieżącymi a inwestycyjnymi.

– Wiemy, że rozwój Szczecina jest 
szalenie ważny dla przyszłości. To 
jest tworzenie nowych miejsc pracy, 
nowych przestrzeni sprzyjających 
ludziom, dlatego nie możemy tego 
teraz zaniechać. Z drugiej strony mu-
simy realizować oczekiwania miesz-
kańców. I taki jest ten budżet: trudny 
i ambitny, ale realny do wykonania. 
Dlatego Szczecin idzie dalej i mam 
nadzieję, że będziemy dobrym przy-
kładem dla innych samorządów, że 
nawet w trudnej sytuacji można sobie 
poradzić. – powiedział Piotr Krzystek, 
prezydent Szczecina.

Prezent last minute?  
Koniecznie „Zrobiony w Szczecinie”!

Budżet Miasta na 2022 rok 
uchwalony 

Na bilansowanie dochodów i wy-
datków projektu budżetu znaczący 
wpływ miały decyzje władz central-
nych, a w konsekwencji spadek do-
chodów z PIT o 129 mln zł. Kolejnym 
problemem były rosnące bieżące 
koszty funkcjonowania miasta spo-
wodowane między innymi podwyż-
kami: cen paliw, energii, żywności 
oraz presją płacową. Zbilansowanie 
budżetu było możliwe poprzez regu-

lacje (najczęściej inflacyjne) np. opłat 
za usługi komunalne oraz podatków 
lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjo-
nowania miasta. Te ostatnie pozwoliły 
zaoszczędzić ponad 31 mln zł. Celem 
nadrzędnym pozostało zapewnienie 
stabilnego funkcjonowania miasta  
– wywiązywanie się z zadań obowiąz-
kowych wobec mieszkańców, przy 
jednoczesnym utrzymaniu progra-
mu inwestycyjnego.

Prace nad budżetem trwały do 
ostatniej chwili i decyzje o kolej-
nych oszczędnościach pojawiały 
się sukcesywnie. Dzięki temu udało 
się wygospodarować dodatkowe 
pieniądze (3 mln zł) na podwyżki 
płac pracowników sfery socjalnej. 
Środki te trafią przede wszystkim 
do osób pracujących bezpośrednio 
z podopiecznymi, realizującymi za-
dania wychowawcze i asystenckie. 
Chodzi m.in.: o pracowników zatrud-
nionych w jednostkach takich jak 
Domy Pomocy Społecznej, Zespół 
Żłobków Miejskich, Centrum Opieki 
nad Dzieckiem czy w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Rodzinie.

Poza tym decyzją prezydenta Mia-
sta, milion złotych, który miał być 
przeznaczony na organizację gali 
Fryderyków (nagród muzycznych) 
zostanie rozdysponowany wśród 
przedstawicieli szczecińskiej kultury. 
Dzięki temu możliwa będzie realizacja 
wielu artystycznych inicjatyw lokal-
nych twórców.

Szczegółowe informacje znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Szczecin. 
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Aktualności

Trwają prace w kolejnych częściach 
miasta, w wielu miejscach wprowa-
dzono czasowe organizacje ruchu. 

CENTRUM

Tu wykonywane  są prace związane z prze-
budową układu drogowego i torowego:
– wzdłuż al. Wyzwolenia od placu Żoł-

nierza Polskiego do placu Rodła
– wzdłuż ul. Piłsudskiego od placu Rodła 

do Matejki
– na odcinku al. Wyzwolenia od placu  

Rodła do placu Witosa oraz na odcinku 
ul. Piłsudskiego pomiędzy ulicą Mazur-
ską i placem Rodła

– W dalszym ciągu pozostanie zamknięta 
ul. Piłsudskiego pomiędzy placem Rodła 
i Matejki. Zamknięty pozostanie także 
południowy przejazd na placu Rodła.

Wstrzymany został ruch tramwajów  
w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku pomię-
dzy placem Rodła i Rondem Giedroycia 
i w ciągu ul. Piłsudskiego pomiędzy pla-
cem Rodła i placem Szarych Szeregów, 
zamknięte kolejne odcinki ulic, wyłączone 
sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach 
plac Rodła i Wyzwolenia – Borysza (wjazd 
do Galaxy)

KOLUMBA

W tej części miasta wykonywane będą 
prace związane z przebudową układu dro-
gowego:

Trwają szczepienia dzieci w wieku 
5–11 lat przeciwko COVID–19. 

Od początku pandemii w Polsce 
koronawirusem zakaziło się blisko 
28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 
lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży 
między 11. a 20. rokiem życia. Tylko 
w ciągu dwóch tygodni listopada do 
szpitali z ciężkim przebiegiem choroby 
trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek 
to jedynie 6 lat.

Kwalifikację do szczepienia dzieci 
5–11 lat wykonuje lekarz. Trzeba 
również wypełnić kwestionariusz. 
Można go pobrać ze strony, 
wydrukować, wypełnić w domu 
i zabrać ze sobą do punktu szczepień.
Szczepienie przeciw COVID–19 
u  d z i e c i  w  w i e k u  5 – 1 1  l a t 
wykonywane jest  wyłącznie 

przy użyciu szczepionki Pfizer 
w dostosowanej do wieku dawce 
– 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml 
z ampułki 10 dawkowej), w dwóch 
dawkach w odstępie co najmniej 
21 dni.
 
W przypadku dzieci z ciężkimi 
z a b u r z e n i a m i  o d p o r n o ś c i 
możliwe jest podanie trzech 
dawek szczepionki: dwóch dawek 
w odstępie co najmniej 21 dni oraz 
dawki dodatkowej (uzupełniającej), 
podawanej w odstępie co najmniej 28 
dni po ukończeniu dwudawkowego 
szczepienia. Skierowanie na dawkę 
dodatkową, 28 dni po pełnym 
szczepieniu, wystawia lekarz.
 

Więcej informacji:  
gov.pl/szczepimysie

Bonifikata dla przedsiębiorców  
przedłużona.

90% zniżki dla restauratorów 
prowadzących ogródki gastronomiczne. 
Z inicjatywy prezydenta Piotra Krzystka 
do połowy przyszłego roku wydłużono 
preferencyjne stawki, jakie przedsiębiorcy 
opłacają w związku z zajęciem pasa 
drogowego. 

W związku z trudną sytuacją, w której 
znalazły się podmioty działające w branży 
gastronomicznej, podjęto decyzję 
o stworzeniu warunków umożliwiających 
choćby częściowe odrobienie strat 
finansowych. Rozwiązanie zaproponowane 
przez samorząd,  daje szansę na przetrwanie 
trudnego okresu pandemii. 
Pierwsze tego typu ulgi dla gastronomików 
zaczęły obowiązywać w połowie ubiegłego 
roku. 

Przebudowa torowisk nabiera rozpędu 

Koronawirus SBO 2022
Pierwsze wyniki

– wzdłuż ul. Smolańskiej od wjazdu na 
teren sklepu NETTO do zjazdu na dro-
gę wewnętrzną,

– wzdłuż ul. Nabrzeże Wieleckie od ul. 
Wyszyńskiego do ul. Nowej i Kolum-
ba.

– Wzdłuż ul. Dworcowej od ul. Nabrzeże 
Wieleckie do ul. Św. Ducha

– dla jadących od ul. Kolumba do ul. Ener-
getyków trasą Nowa – Dworcowa – Bra-
ma Portowa – Energetyków

SZAFERA

Po nowym torowisku w kierunku pętli na 
Szafera pojadą dwie linie tramwajowe:

 – Tramwaje linii 1 będą kursować na tra-
sie Osiedle Zawadzkiego – al. Wojska 
Polskiego – al. Piastów – Pomorzany.

 – Tramwaje linii 3 będą kursować na trasie 
Osiedle Zawadzkiego – Arkońska – Koł-
łątaja. 

Więcej informacji: 
www.wiadomosci.szczecin.eu 

Zakończyło się głosowanie na projekty 
Szczecińskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Trwa przeliczanie głosów 
oddanych w formie papierowej.

W tym roku tylko przez Internet zagłosowało 
23300 osób, oddając 110414 głosów. Z tego 
najwięcej bo 45563 przypadło projektom 
ogólnomiejskim. Wśród projektów lokalnych 
najwięcej głosów tj. 8201 oddano na projekty 
obszaru „Bukowo – Warszewo”. 

– Za nami kolejny trudny, choćby ze wzglę-
dów pandemicznych, rok – mówi Magdalena 
Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywa-
telskiego. – Dziękujemy wszystkim projek-
todawcom i mieszkańcom, którzy wsparli 
projekty swoimi głosami, za ich zaangażowa-
nie i aktywność. Mamy nadzieję, że na liście 
zwycięskich projektów każdy mieszkaniec 
znajdzie coś dla siebie.

W tym roku mieszkańcy mogli wybierać 
spośród 114 projektów, które znalazły się 
na liście do glosowania (23 ogólnomiejskie, 
91 lokalnych). 

Więcej informacji o Szczecińskim Budżecie 
Obywatelskim: www.sbo.szczecin.eu

Login: maku; Czas: 2021-12-24 10:23:36; Adres: 192.168.10.43



4 SZCZECINwsz    Grudzień   2021 www.wiadomosci.szczecin.eu

Aleja platanów na Jasnych Bło-
niach to nie tylko bezcenny po-
mnik przyrody, ale także jeden 
z symboli Szczecina i ulubione 
miejsce spacerów mieszkańców, 
dlatego Miasto dokłada wszel-
kich starań, aby zachować drzewa 
w jak najlepszej kondycji.

W grudniu rozpoczął się kolejny cykl  
pielęgnacji, liczącej 212 drzew, po-
mnikowej alei platanów klonolistnych. 
Obejmuje coroczne, wykonywane 
w okresie zimowym, tzw. cięcia na krót-
kopędy, które zapobiegają rozwojowi 
antraknozy, czyli choroby grzybowej 
wywołanej przez Apiognomonia veneta.

W bieżącym cyklu pielęgnacyj-
nym, oprócz opisanych cięć, do-
datkowo zostaną przeprowadzone 
cięcia sanitarne drzew, u których 
stwierdzono wzmożony posusz 
w koronach.

Zakres  prac pie lęgnacyjnych 
został określony w ekspertyzie 
dendrologicznej wykonanej przez 
członków Polskiego Towarzystwa 
Dendrologicznego (dr hab. inż. 
Marcina Kubusa, prof. ZUT den-
drologa; dr hab. inż. Grzegorza 
Nowaka, prof. ZUT dendrologa; 
mgr inż. arch. kraj. Tomasza Szew-
czyka) we wrześniu br.

To już drugie w tym roku cięcie przeciwko 
antraknozie, realizowane w ramach dofi -
nansowania z WFOŚiGW. Na przyszły rok 
natomiast zaplanowano przeprowadzenie 
mikoryzacji najbardziej osłabionych eg-
zemplarzy. Jest to metoda naturalnego 
wzmacniania drzew, szczególnie tych po-
rażonych chorobami grzybowymi. 

Aleja platanów klonolistnych obejmuje 212 
okazów, a całość założenia jest chroniona 
jako pomnik przyrody. Łączna powierzch-
nia pokrycia koron drzew wynosi około 30 
200 m2, a ich wiek to około 100 lat. Szczecin 
może pochwalić się najliczniejszą popu-
lacją platanów w Polsce – ponad 1000 
okazów rosnących na terenie miasta. 

Platany pod 
szczególną opieką 

Alert 

Odbiór choinek 
Do końca marca 2022 roku fi rmy 
wywozowe odbierają choinki po-
zostawione przy pojemnikach na 
odpady komunalne.

Choinki będą odbierane w terminach 
odbioru bioodpadów z brązowych po-
jemników, czyli raz w tygodniu w za-
budowie wielorodzinnej i raz na dwa 
tygodnie w zabudowie jednorodzinnej.

Muszą być pozbawione wszystkich 
lampek, ozdób i folii stretchowej. Odbiór 
odbywa się z punktów wywozowych, 
czyli miejsc, w których usytuowane są 
pojemniki na bioodpady. To oznacza, że 
choinkę wystarczy ustawić koło brązo-
wego pojemnika na śmieci organiczne, 
najlepiej w przeddzień lub w dniu ich 
odbioru od godziny 6.00. 

 W ostatnich tygodniach duża część 
zgłoszeń dotyczyła oczyszczania 
ulic, chodników z opadłych liści. 
Tak było m.in przy ulicy Zegadło-
wicza, gdzie liście przykryły ścież-
kę rowerową.

Silne wichury spowodowały więcej 
zgłoszeń powalonych i uszkodzonych 
drzew, trzeba było m.in. udrożnić żółty 
szlak Puszczy Wkrzańskiej.

Niestety nadal bardzo często zgłaszane 
są dzikie wysypiska śmieci, ostatnio 
fi rma sprzątająca oczyściła m. in. teren 
zielony przy ul. Goleniowskiej.

Uszkodzone drzewa w Puszczy 
Wkrzańskiej

Ścieżka rowerowa przykryta liśćmi

Dzikie wysypisko śmieci

Z aplikacji Alert Szczecin 2.0 można 
korzystać w urządzeniu mobilnym (te-
lefon, tablet) opartym na Androidzie, 
systemie iOs czy Windows Phone. Wy-
starczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również 
wykorzystać do tego komputer stacjo-
narny. Później już wszystko jest bardzo 
proste. Wchodzimy do aplikacji lub na 
stronę, wypełniamy podstawowe infor-
macje, opisujemy problem i wysyłamy 
do Urzędu Miasta.

więcej: www.alertszczecin.pl

UWAGA! 
Usługa ta świadczona jest wyłącznie dla mieszkańców posiadających zareje-
strowane brązowe pojemniki.
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We wszystkich rejonach miasta – 
również w centrum – przybędzie 
ponad pół tysiąca nowych, ponad 
4–metrowych okazów.

Posadzone drzewa zobaczymy m.in. 
w parku Warszewo Podbórz (brzozy 
pożyteczne 16 sztuk), w ogrodzie sen-
sorycznym przy ulicy Mewiej (wiśnie 
pikowane Kanzan – 12 sztuk), w pa-
sie drogowym przy ulicy Litewskiej 
(17 klonów czerwonych), na zieleńcu 
przy ulicy Budziszyńskiej (29 szt. drzew 
z rodzaju wiśnia, śliwa, klon, buk). Po-
sadzono także przy ulicy Europejskiej, 
czy przy ulicy Sikorskiego. 

Zaplanowane są również nasadzenia 
w pasie drogowym przy ulicach: Struga 
(32 dęby, głogi i jesiony), Jasnej (10 
sztuk jarzębów), Kolorowych Domów 
(7 klonów) oraz w wielu innych loka-
lizacjach.

Posadzone zostaną też począwszy 
od placu Matki Teresy z Kalkuty, po-
przez Park Żeromskiego, ulicę Pił-
sudskiego, 3 maja, plac Batorego, 
ulicę Narutowicza, Aleję Piastów, ulicę 
Wyszyńskiego, Nabrzeże Wieleckie 

Wielkie sadzenie drzew 

Pamiętaj o segregowaniu śmieci 

i dziesiątki innych miejsc. Zasięg tych 
prac obejmuje także mnóstwo miejsc 
na Prawobrzeżu.

Każde z drzew ma co najmniej 4 
metry wysokości I jest objęte 3–let-
nią gwarancją pielęgnacyjną, która 

uwzględnia: odchwaszczanie mis 
przy drzewach, naprawy lub wymia-
ny obudów, podlewanie według 
potrzeb, usuwanie odrostów, zwal-
czanie chorób i szkodników, cięcia 
sanitarne, wymiany uszkodzonego, 
chorego lub suchego materiału 
i wszelkie inne zabiegi umożliwia-
jące zachowanie drzewa w dobrej 
kondycji. 

Jeśli w czasie okresu gwarancyjne-
go drzewo zostanie wymienione na 
nowe, okres 3 – letniej gwarancji 
liczony będzie od momentu wymia-
ny drzewa.

Dodatkowo na każdym drzewie za-
montowana zostanie tabliczka zna-
mionowa na plastikowej opasce, na 
wysokości minimum 2,5 m. Na ta-
bliczce podany będzie kolejny numer 
drzewa oraz rok nasadzenia.

Więcej informacji: 
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Ecoszczecin

Twój domowy piec to nie superno-
woczesna elektrociepłownia taka jak 
EcoGenerator. Paląc w nim śmieci ła-
miesz prawo, trujesz siebie, sąsiadów 
i środowisko. Przekształcanie odpadów 
w energię cieplną i elektryczną to nasza 
specjalność. Mamy do tego najnowo-
cześniejszy sprzęt i specjalistów. 
 
Spalanie śmieci w domowych piecach jest 
zakazane. Niestety nadal wiele osób nie  
respektuje tego przepisu. W naszym mieście 
do walki z ekotrucicielami wytypowano 119 
strażników miejskich, którzy mają upoważ-
nienia do kontroli w mieszkaniach i domach. 
Od kilku lat strażników wspierają operatorzy 
drona antysmogowego. 

– Z roku na rok rośnie ilość interwencji 
związanych z kontrolowaniem palenia 
w piecach – zauważa st. insp. Joanna 
Wojtach ze straży miejskiej. – Rok przed 
pandemią był rekordowo obfity w te inter-
wencje – prawie 3tys. 100 kontroli. Jedna 
na około 10, 15, 20 kontroli kończy się 
ujawnieniem nieprawidłowości i nało-
żeniem mandatu. 

Nie skracaj sobie życia

Dym oraz toksyczne substancje powsta-
łe podczas spalania niedozwolonych 
materiałów mogą powodować m.in. 
zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, 
rozwój lub poważne zaostrzenia astmy 
oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc. 

– Zawarte w dymie powstającym przy 
paleniu odpadkami substancje, sprzyjają 
rozwojowi raka, zwłaszcza raka płuca, 
a w drugiej kolejności raka pęcherza 
moczowego, jako konsekwencja usu-
wania toksyn z moczem – ostrzega lek. 
med. Iwona Witkiewicz, specjalista 
chorób płuc ze szpitala w Zdunowie. – 
Smog spowodowany spalaniem śmieci, 
przyczynia się też m.in. do zaostrzenia 
choroby wieńcowej, zawałów, zabu-
rzeń rytmu serca, wzrostu ciśnienia 
tętniczego. Szacuje się, że średnio 
w Polsce szkodliwe produkty spala-
nia śmieci skracają życie przeciętnego 
Polaka o 1,5 roku. 

EcoGenerator – jedyny taki 
w Polsce 

– Trudno porównywać działalność zakładu 
termicznego unieszkodliwiania odpadów 
do spalania odpadów w domowym piecu. 
Widząc rozmiar naszego zakładu można 
sobie wyobrazić, że ponad połowa tej in-
stalacji to urządzenia przeznaczone tylko 
do oczyszczania spalin, ścieków i instala-
cje monitorujące, a w tym odrębna stacja 
monitoringu spalin – mówi mgr inż. Marek 
Banaszek, kierownik Wydziału Nadzoru 
i Ochrony Środowiska w szczecińskim 
Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. 
– U nas pod ciągłym nadzorem jest nie 
tylko sam proces spalania – kontrola od-
powiedniej temperatury, ilości tlenu itp., 
ale także parametry spalin oraz ścieków 
technologicznych, które są wytwarzane. 

Wartości emitowanych z EcoGeneratora do 
środowiska substancji nie przekraczają do-
puszczalnych restrykcyjnych norm zarówno 
polskich jak i unijnych, co więcej, instalacje 
spełniają je z dużym zapasem. Dlaczego? 
Bo zastosowana w EcoGeneratorze tzw. 

Nie rób tego w domu! 
Tylko my spalamy odpady 
legalnie i bezpiecznie 

Filetowy kolor instalacji oznacza, że to tu odbywa się tzw. mokre oczyszczanie spalin. 

Opary z komina EcoGeneratora widać tylko wtedy, kiedy są określone  
warunki atmosferyczne na poziomie wylotu. 

mokra technologia oczyszczania spalin 
należy obecnie do najskuteczniejszych. 
Spaliny są pozbawione szkodliwych ga-
zów i pyłów w takim stopniu, że środo-
wisku i ludziom zupełnie nic nie zagraża. 
Ścieki technologiczne, które powstają 
podczas oczyszczania spalin, trafiają  
natomiast do własnej oczyszczalni ście-
ków przemysłowych, w którą wyposażony 
jest EcoGenerator. Poza tym są regularnie 
badane przez zewnętrzne akredytowane 
laboratorium. 

Jak to działa? 

Spaliny powstałe podczas spalania odpa-
dów w EcoGeneratorze przechodzą przez 
elektrofiltry, gdzie wychwytywany jest pył. 
To bardzo ważne z punktu widzenia ochro-
ny środowiska, gdyż właśnie pył jest nośni-
kiem ciężkich metali takich jak rtęć, ołów. 
Odpylone spaliny są kierowane do płuczek, 
gdzie są oczyszczone z kwaśnych zanie-
czyszczeń nieorganicznych. W kolejnym 
etapie oczyszczania, spaliny przechodzą 
przez reduktory metali ciężkich, substancji 
organicznych, dioksyn i furanów. Na koniec 
odpady powstające w wyniku oczyszczania 
spalin, są przekazywane do utylizacji wy-
specjalizowanym i upoważnionym firmom. 

– Obecnie jesteśmy jedyną spalarnią 
w Polsce, która ma tak rozbudowany sys-
tem oczyszczania spalin. Władze miasta 
już na początku inwestycji zdecydowały, 
że jakość ochrony środowiska zakładu ma 
być odpowiednio wysoka. W niedługim 
czasie będziemy w pełni przygotowani do 
wdrożenia dyrektywy Komisji Europejskiej, 
tzw. Konkluzji BAT czyli Best Available 
Techniques – Najlepsze Dostępne Tech-
niki, która ma obowiązywać dopiero od 
grudnia 2023 roku – kończy Marek Ba-
naszek.

– Można powiedzieć, że komin naszej spalar-
ni produkuje chmury – mówi z uśmiechem 
mgr inż. Michał Wilkowski, kierownik zmia-
ny. – Opary, które widać z komina to głównie 
tlen, dwutlenek węgla, azot i para wodna, 
czyli wszystko to, co występuje w powietrzu 
naturalnie. 
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Korzystanie z aplikacji  
e–BOK umożliwia:

• aktualizowanie stanu wodomierza, 
• podgląd i wydruk wszystkich wy-

stawionych faktur (co jest ważne 
np. w kontekście rozliczeń za wy-
wóz śmieci),

• wgląd do umowy na dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków,

• podgląd korespondencji pomiędzy 
ZWiK a klientem 

• przekazanie informacji dot. ilości zu-
życia wody w danym okresie rozli-
czeniowym,

• pisanie pism i wypełnianie wniosków 
w formie elektronicznej,

• sprawdzanie aktualnego salda klien-
ta,

• sprawdzenie terminu ważności wo-
domierza,

• zapoznanie się z wykresem prezen-
tującym zużycie wody w zadanym 
okresie czasu.

Już blisko 5 tysięcy indywidualnych 
użytkowników korzysta z Elektronicz-
nego Biura Obsługi Klienta Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Możliwość załatwienia spraw on–line to 
w obecnej sytuacji najwygodniejszy i naj-
bezpieczniejszy sposób kontaktu Spółki 
z klientem. Bez wychodzenia z domu, 
w sposób aktywny i samodzielny użyt-
kownicy aplikacji e–BOK od ręki uzyskają 
potrzebne im informacje lub skontak-
tują się z pracownikiem wodociągów. 
Elektroniczną obsługę klientów ZWiK 
wprowadził w 2008 roku. Do tej pory tę 
formę załatwiania spraw wybrało blisko 
5 tysięcy indywidualnych użytkowników 
i z każdym dniem mobilnych klientów 
ZWiK jest coraz więcej. Z przekazywa-
nych przez użytkowników sygnałów 
wynika, że doceniają szybkość i prostotę 
działania aplikacji oraz zakres informacji, 
które dzięki niej mogą uzyskać. Korzysta-
jąc z e–BOK, użytkownik może kontrolo-
wać faktury, sprawdzić stan konta, śledzić 
ilość zużycia wody, przeglądać umowę 
na świadczenie usług lub podpisać 
nową. Spis wszystkich funkcjonalności 
aplikacji znajduje się w oddzielnej ramce.

ZWiK zachęca do korzystania ze zdalnej 
formy obsługi klienta. Co należy zrobić, 
aby w pełni korzystać ze wszystkich 
usług związanych z funkcjonowaniem 
e–BOK? Przede wszystkim trzeba być 
klientem ZWiK i mieć podpisaną umo-

Ecoszczecin

Zostań klientem  
elektronicznym 

Ulica Włościańska na Pomorzanach przez 
ponad tydzień była całkowicie zamknięta 
dla ruchu samochodowego. W tym czasie 
ZWiK wymienił stary i awaryjny wodociąg. 
Prace nie mogły czekać ze względu na 
zaplanowaną modernizację głównych 
ulic w tej dzielnicy Szczecina.

Kilkudziesięcioletni 
wodociąg na Wło-
ściańskiej był bar-
dzo awaryjny. Co 
roku ekipy ZWiK 
kilkukrotnie mu-
siały go naprawiać. 
Było to kłopotliwe 
dla mieszkańców, 
którzy byli pozba-
wieni wody a tak-
że dla kierowców, 
gdyż na ul. Wło-
ściańskiej jest 
spory ruch samo-
chodów.
Kolejna awaria 
przyczyniła się do podjęcia decyzji o wy-
mianie kłopotliwego rurociągu. ZWiK zlecił 
specjalistyczne roboty i wymienił spory 
odcinek „rury” w tej wąskiej i pochyłej ulicy. 
Korzystając z bezwykopowej metody cra-
cingu statycznego rozbito stary przewód, 
równocześnie wprowadzając pod ziemię 
kolejne odcinki nowego. Łącznie pod 
ziemią na głębokości 1,4 metra ułożono 
prawie 250 mb polietylenowego wodo-

ciągu o średnicy 150 mm. Prace trwały 
ponad tydzień, a utrudniały ją niesprzy-
jające, zimowe warunki atmosferyczne 
oraz niespodziewanie napotkana kolizja 
z gazociągiem. 

Decyzję o opisanej modernizacji sieci 
wodociągowej 
przyspieszyła 
także zaplano-
wana i rozpo-
czynająca się 
wkrótce prze-
budowa głów-
nych ciągów 
komunikacyj-
nych na Pomo-
rzanach tj. ulicy 
Kolumba oraz 
alei Powstańców 
Wielkopolskich. 
Ul. Włościańska 
jest ważnym 
łącznikiem mię-
dzy górnymi 

a dolnymi Pomorzanami, więc w trakcie 
wspomnianych prac można spodziewać 
się wzmożonego ruchu w tym miejscu. 
Każda awaria wodociągu wyłączyłaby 
z użytkowania ul. Włościańską i spowo-
dowała dodatkowe utrudnienia. 

ZWiK zakłada, że nowy polietylenowy wo-
dociąg będzie pracował bezawaryjnie 
przez kilkanaście najbliższych lat.

Biuro Obsługi Klienta ZWiK znajdujące się na prawobrzeżu Szczecina przy ul. Leszczynowej 
przyjmuje interesantów wyłącznie do 23.12.2021. Po tej dacie lokal zostaje zamknięty.
 
Od dnia 27.12.2021 Biuro Obsługi Klienta ZWiK czynne będzie wyłącznie w siedzibie 
Spółki przy ul. Golisza 10 wg poniższego harmonogramu:
• poniedziałek – piątek w godzinach 7.00.–15.00.
• I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 7.00.–16.00. 

Pilne prace  
na Włościańskiej

Bez BOK na prawobrzeżu

wę na dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków. Następnie należy wypełnić 
formularz rejestracyjny w systemie, po-
dając m.in. kod klienta, numer ostatniej 
faktury, adres e–mail i hasło przyszłego 
logowania. 

Kolejne kroki to:
1. Potwierdzenie rejestracji poprzez klik-

nięcie na link wysłany e–mailem.
2. Aktywacja konta przez operatora 

w ZWiK.
3. Odebranie e–maila z informacją o uak-

tywnieniu konta w e–BOK i zalogowa-
nie się do systemu.

Po przejściu opisanej procedury użyt-
kownik aplikacji uzyskuje całodobowy 
dostęp do informacji o rozliczeniach ze 
ZWIK i gwarancję, że każda nowa fak-
tura pojawi się w systemie w dniu jej 
wystawienia. 

Pamiętać jednak należy, że w przypadku, 
gdy mieszkaniec za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków rozlicza się 
z zarządcą lub spółdzielnią (nie ma bez-
pośredniej umowy ze ZWiK) nie będzie 
mieć możliwości dostępu do e–BOK. 

Szczegóły procedury rejestracyjnej wraz 
z aktualnym Regulaminem korzystania 
z e–BOK znajdują się na stronie www.
zwik.szczecin.pl.
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Budownictwo

Kolejna kamienica wypiękniała
Frontowa kamienica przy ul Bole-
sława Śmiałego 35 doczekała się 
kapitalnego remontu. Odnowiono 
elewację wraz ze zdobieniami i wyre-
montowano balkony. Trwają również 
przygotowania do modernizacji ko-
lejnego budynku, po drugiej stronie 
tej ulicy.

Remont kamienicy przy ul. Bolesława 
Śmiałego 35 wykonała oraz sfinanso-
wała wspólnota mieszkaniowa, którą 
zarządza Szczecińskie TBS. Spółka ma 
również swoje udziały w tej nierucho-
mości. 

W ramach modernizacji odnowiono 
elewację frontową budynku wraz 
z ozdobami, docieplono elewację tyl-

ną i wyremontowano balkony. Zakres 
prac obejmował także wykonanie izo-
lacji przeciwwilgociowej oraz wymianę 
okien w piwnicy. Kamienica zyskała 
piękny kolor.

Trwają przygotowania do remontu ko-
lejnej kamienicy w tym rejonie. Aktual-
nie Szczecińskie TBS szuka wykonawcy 
remontu kamienicy przy ul. Bolesława 
Śmiałego 20. Zakres remontu ma obej-
mować także odnowienie elewacji fron-
towej, remont z dociepleniem elewacji 
tylnych, wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowych ścian fundamentowych, 
remont loggii i dachu. 

Więcej informacji na temat przetargu 
na stronie: stbs.pl

Fot. Szczecińskie TBS

Szczecin zajął trzecie miejsce wśród 
miast wojewódzkich w ogólnopolskim 
rankingu przygotowanym przez Pismo 
Samorządu Terytorialnego “Wspól-
nota”. Autorzy rankingu brali pod 
uwagę liczbę mieszkań komunalnych 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 
zbudowanych w latach 2000–2020.

Ranking został przygotowany przez 
zespół pod kierunkiem prof. Pawła  
Swianiewicza. W badaniu zasób komu-
nalny oznacza zarówno mieszkania ko-
munalne, jak i społeczne czynszowe oraz 
zbudowane w ramach TBS.

Jak zauważają autorzy rankingu na 
znacznym obszarze naszego kraju przez 
ostatnie 20 lat nie zbudowano ani jedne-
go mieszkania gminnego. Takich gmin 
jest prawie 1700 w Polsce. Najczęściej 
zdarza się to na terenach wiejskich. 
Z kolei na przeciwległym biegunie są 
64 samorządy, w których wskaźnik zbu-
dowanych mieszkań gminnych na 1000 
mieszkańców przekracza 10. Są wśród 
nich cztery miasta wojewódzkie, w tym 
Szczecin, który zajął wysoką trzecią po-
zycję ze wskaźnikiem 10,84. Przed nami 
są tylko Zielona Góra i Toruń.

Mieszkania komunalne. Szczecin na podium!

Wysoka pozycja w tym rankingu jest dla 
Szczecina i dla osób zajmujących się sferą 
mieszkaniową ważnym wyróżnieniem, 
które obrazuje podejmowany wysiłek, ale 
też daje impuls do kolejnych działań. 

Od lat Szczecin stara się prowadzić kon-
sekwentną politykę mieszkaniową. Dzia-
łając w przestrzeni prawa i wsłuchując się 
w głosy mieszkańców, stara się dostoso-
wywać lokalne zasady gospodarowania 

mieszkaniami komunalnymi do aktual-
nych realiów. Z jednej strony prowadzi 
racjonalne zarządzanie istniejącym już 
zasobem mieszkaniowym, z drugiej, wy-
korzystując różne mechanizmy finanso-
wania, buduje nowe osiedla i mieszkania 
komunalne. Inwestycje mieszkaniowe są 
prowadzone przede wszystkim w opar-
ciu o potencjał Szczecińskiego TBS, 
a do najważniejszych należy zaliczyć 
m.in. budynki przy ulicach: Zakopiań-

skiej, Pelikana, Światowida, Bł. Królowej 
Jadwigi, a także osiedla mieszkaniowe 
Wrzosowe Wzgórze, Nad Odrą, Pokła-
dowej i Sowińskiego.

Poza tym, na uwagę zasługuje też fakt, że 
w ostatnich latach Szczecin uruchomił 
kilkanaście programów mieszkaniowych 
wśród których są m.in.: Dom Dużej Rodzi-
ny, Dom dla Seniora, Dom na Start, Dom 
dla Studenta czy Dom dla Absolwenta. 
Programy te wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców z różnych warstw 
społecznych, o różnych poziomach do-
chodu. 

Dodatkowo Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych wynajmuje mieszkania 
gminne w ramach bardzo szerokiej 
dziś oferty skierowanej do szczecinian. 
Zawiera ona m.in. wyremontowane 
mieszkania komunalne, lokale o czyn-
szu tbsowskim w ramach oferty „Non 
stop” oraz mieszkania w zamian remont, 
które cieszą się niesłabnącym zaintere-
sowaniem. 
Wszystkie oferty mieszkaniowe Szcze-
cina są „skrojone” na miarę potrzeb 
i możliwości poszczególnych grup 
mieszkańców. 

ul. Królowej Jadwigi 45
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Rozmaitości

W Tramwajach Szczecińskich 
pracuje 255 motorniczych. Są też 
dyspozytorzy, manewrowi– usta-
wiacze, piloci tramwajowi, bry-
gady torowe, sieciowe i zaplecze 
techniczne. Kilkaset osób, które 
dbają, aby mieszkańcy Szczeci-
na mogli każdego dnia sprawnie 
i bezpiecznie przemieszczać się 
po mieście. 

Motorniczowie są na pierwszej linii fron-
tu i właśnie z okazji ich niedawnego 
święta przypominamy, że perspektywa 
prowadzącego pojazd jest zupełnie 
inna niż pasażera. Wzajemne zrozu-
mienie i życzliwość sprawią, że podróż 
będzie przyjemniejsza.
 
Perspektywa Motorniczego:

Wstaję kiedy jest ciemno, wracam, 
kiedy jest ciemno. Spotykam setki 
ludzi. Czasami jestem zmęczony, ale 
lubię to co robię. Kolejny dzień, jak 
każdy inny.
 
7:43: Pętla Pomorzany, Linia 12 wracam 
z toalety i od razu pytanie pasażera, który 
tramwaj jedzie szybciej?
Motorniczy: Oba tak samo szybko! (he 
he he )
Pasażer: No, a który odjeżdża pierwszy?
Motorniczy – Pierwszy wagon zawsze 
jest pierwszy (he he he )
Pasażer: O której odjazd?
Motorniczy w myślach: Widzi Pani tam 
taką tablicę za kilka milionów? A tam obok 
na słupku papierowy rozkład jazdy jesz-
cze wisi.
Motorniczy na głos: za 3 minuty

Pierwsza ładowarka autobusowa 

Różne punkty widzenia ...

 W przestrzeni miejskiej pojawiła się 
pierwsza z trzech ładowarek panto-
grafowych do ładowania elektrycz-
nych autobusów. Urządzenie stoi na 
ulicy Owocowej.

Za dostawę trzech sztuk, fabrycznie 
nowych szybkich ładowarek pan-
tografowych odpowiada firma Eko-
energetyka Polska S.A. Urządzenia 
(każde o mocy 400 kW) zlokalizowa-

ne będą przy ul. Owocowej, Kołłątaja 
oraz Kolumba. Wraz z ładowarkami 
montowane są nowe abonenckie sta-
cje transformatorowe. Dostarczany 
jest również system telemetryczny.  

Urządzenie na ul. Owocowej nie zosta-
ło jeszcze przekazane do użytkowania. 
Nadzór nad realizacją zadania spra-
wuje spółka Szczecińskie Inwestycje 
Miejskie Sp. z o. o.

Ruszam i widzę – stoi naprzeciw mnie 
tramwaj przy przystanku i nagle zza niego 
wychodzą trzy osoby ze słuchawkami – 
dzwonek – ostre hamowanie awaryjne 
i zbiórka u motorniczego.
Z przedziału słuchać głosy, że ziemniaki 
wiozę. No tak, ale gdyby nie hamowanie 
to purre z ziemniaków to by było, tylko 
pod tramwajem.

Kolejny przystanek – dzwonek, już 
zaczyna się robić opóźnienie, ale ktoś 
trzyma drzwi zanim Pani dojdzie do 
tramwaju i grzecznie wejdzie – w tym 
momencie rozkład jazdy trafia do kosza 
i pytanie jak bardzo będę opóźniony.

Jedziemy dalej – stoimy chwilę, bo pogo-
towie torowe spawa szyny. Ale nasze ekipy 
są sprawne, zatem to jedynie 30 sekund.
Chwilę później słyszę pukanie do drzwi, 
niczym dzięcioł – oznacza to jedno 
z dwóch – albo bilet albo trasa. Dziś bilet.
Pasażer: Zwariowaliście! (….hałas z wnę-
trza i nic nie słychać…) ….. za gotówkę.
Motorniczy: Proszę poczekać chwilę, doja-
dę do przystanku, nie słyszę co Pan mówi.
Pasażer: Nie da się nic zrobić w tym 
tramwaju, nie mam karty, niech mi Pan 
da bilet za gotówkę.
Motorniczy: Niestety, sprzedaż tylko, 
gdy jest awaria biletomatu.
 
Mówiąc to wysiadam, bo jestem na Pla-
cu Kościuszki, a tam codzienny walking 
z kijem (zwrotnica). Po drodze słyszę 
jeszcze przekleństwa związane z bra-
kiem karty i pytanie innej osoby czy jadę 
na Plac Rodła…
Rozkład? W koszu – w praktyce już 4 
minuty temu tu byłem, ale jeszcze do-
biegają i machają bym poczekał!
Itd. itd.itd …..

Dojeżdżam do lasu Arkońskiego. Wjeż-
dżam na pętlę i już słyszę sygnał do 
odjazdu, ale motorniczy też człowiek, 
czasami musi iść do toalety. Biegnę za-
tem, by szybko wrócić, ale i tak już słyszę, 
że przecież powinienem odjechać 3 
minuty temu…

Od godziny 4:00 jeżdżę tramwajem, 
dopiero 8:00, zaraz może na przerwę 
i kawę, a do 15 jeszcze sporo kółek 
i sytuacji.
 
Perspektywa pasażera jest zupeł-
nie inna.

1. Motorniczy powinien wiedzieć 
wszystko, być wręcz chodzącą in-
formacją.

2. Każde hamowanie jest winą pro-
wadzącego i jego nieuwagi, a nie 
sytuacji na drodze.

3. Opóźnienia są winą motorniczego. 
To on pozwala na powolne wcho-
dzenie do tramwaju i zbyt szybką 
zmianę świateł.

4. Motorniczy nie może mieć przerwy, 
ani chwili dla siebie.

5. Motorniczy musi mieć zawsze dobry 
dzień, być uśmiechnięty i pomocny, 
nawet jeśli pasażer jest opryskliwy 
i niemiły.

6. Motorniczy musi sprzedawać bilety 
zawsze. Nawet, jeśli regulamin sta-
nowi inaczej.

7. Motorniczy to bandyta, bo specjalnie 
zamyka drzwi przed nosem.

8. Motorniczy jest nieprofesjonalny, 
bo nie jedzie zgodnie z rozkładem 
tylko na czeka na wszystkich dobie-
gających.

9. Motorniczy powinien liczyć pasa-
żerów i sprawdzać maseczki.

10. Motorniczy powinien uspakajać 
i uciszać pasażerów.

Apelujemy i powtarzamy: tylko wzajem-
ne zrozumienie i życzliwość sprawią, 
że podróż będzie przyjemniejsza.
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Rozmaitości

Nowoczesny, doskonale wyposa-
żony i przede wszystkim przyjazny 
najmłodszym mieszkańcom Szcze-
cina. Tak w skrócie można opisać 
najnowszy miejski żłobek przy ul. 
Kusocińskiego 2.

Miasto systematycznie zwiększa liczbę 
miejsc dostępnych w miejskich żłob-
kach. W Bajkowej krainie, bowiem taką 
nazwę otrzymała najnowsza placówka, 
opiekę znajdzie 88 dzieci w wieku od 
1 do 3 lat. Przestronne i nowocześnie 
wyposażone sale, gwarantują dzieciom 
doskonałą przestrzeń do prawidłowego 
rozwoju i zabawy.

Placówka zapewnia bezpieczne i hi-
gieniczne warunki pobytu dzieci, miłą 
i ciepłą atmosferę, opiekę pielęgniarską  
oraz wykwalifikowaną kadrę opie-
kuńczo–pedagogiczną. W „Bajkowej 
Krainie” najmłodsi mogą skorzystać 
z różnorodnych zajęć wychowawczych 
oraz edukacyjnych: rytmiki, języka an-
gielskiego oraz zajęć logopedycznych.

Żłobek nr 10 został zlokalizowany przy 
ulicy Kusocińskiego 2. Wybór lokali-
zacji nowej placówki został poprzedzo-
ny przeprowadzeniem szczegółowych 
analiz. Wykazały one m.in. to, że jest to 
obszar intensywnie rozwijających się 

osiedli, a co za tym idzie istnieje tam 
duże zapotrzebowanie na tego typu 
miejsca. 
Dodatkowo, o wyborze właśnie tego 
miejsca świadczył również fakt, iż pla-
cówka powstała w dobrze skomuni-
kowanej, centralnej części miasta, co 
znacząco ułatwia dotarcie do niej.

Łączny koszt utworzenia nowej placów-
ki wyniósł 5 219 398 złotych, z czego 2 
579 398 złotych to środki pochodzące 
ze środków własnych Gminy, natomiast 
2 640 000 złotych to dotacja pozyskana 
z budżetu państwa w ramach rządowe-
go konkursu „Maluch+ 2021”.

Pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szcze-
cina stanął na Łasztowni .

Jest to efekt jednego ze zwycięskich 
pomysłów zrealizowanych w ramach 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskie-
go, a zgłoszony przez znanego blogera, 
Pawła Krzycha. Autorkami projektu rzeźby 
są Ewa Bone i Ewa Kozubal, absolwentki 
poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Przypomnijmy, że Krzysztof Jarzyna ze 
Szczecina to bohater filmu „Poranek Ko-
jota”, kultowej komedii w reżyserii Olafa 
Lubaszenki, a w rolę Krzysztofa Jarzyny – 
„szefa wszystkich szefów” wcielił się aktor 
Edward Linde–Lubaszenko. 

Pomnik nie ma twarzy – są tylko ciemne 
okulary. Dzięki temu, robiąc sobie pamiąt-
kowe zdjęcie, wszyscy mogą wstawiać 
swoją twarz ustawiając się z tyłu pomnika. 
Każdy więc może się stać szefem wszyst-
kich szefów i wcielić się w rolę Krzyszto-
fa Jarzyny.

Od 10 stycznia można zgłaszać kandy-
datury do Międzynarodowych Nagród 
Żeglarskich Szczecina. 

Komu zostanie przyznany tytuł Żeglarza 
Roku? Jakie wydarzenie otrzyma miano 
Wydarzenia Roku i kto zasłuży na naj-
ważniejsze wyróżnienie czyli Nagrodę 
imienia Ludomira Mączki? 
Odpowiedzi na te pytania poznamy 
w marcu, ale od 10 stycznia można 

będzie zgłaszać swoich faworytów i ich 
dokonania za 2021 rok.

Nagrody zostaną wręczone  
w 9 kategoriach:
• Nagroda imienia kapitana Ludomira 

Mączki
• Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka
• Żeglarz Roku
• Regatowiec Roku – Nagroda imienia 

kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego

• Popularyzator żeglarstwa – Nagroda 
imienia Kazimierza Haski

• Nagroda Kota Umbriagi
• Wydarzenie Żeglarskie
• Trener Roku – Nagroda imienia Teodora 

Czarneckiego
• Żeglarska Nagroda Specjalna im.  

Aleksandra Doby.

Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy 
Szczecina, województwa zachodniopomor-

skiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku 
Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, 
także mieszkańcy całej Polski. Oprócz tego 
kandydatów zgłaszać mogą również: człon-
kowie kapituły oraz instytucje publiczne, 
związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje 
i kluby żeglarskie. Spośród nadesłanych 
kandydatur wyłonieni zostaną nominowani 
do poszczególnych wyróżnień.

Szczegóły: 
www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

Nagrody Żeglarskie 

„Szef  wszystkich  
szefów” Bajkowa kraina 
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