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To był sezon pełen dobrej zabawy
To było lato pełne dobrej zabawy i wielu wydarzeń, które pokazały,
że szczecinianie pokochali bulwary.
więcej, str. 11

Nowe oblicze pl. Orła Białego

Blue and grean

Miłość do Szczecina na zdjęciach

Pierwszy w Szczecinie konkurs z opiniamii mieszkańców.

Taki jest Szczecin – mówi Sylwester Ostrowski – kolejny bohater cyklu „Myśli Niepodległe”.

Konkurs fotograficzny Sznlove zachęca do uwieczniania ulubionych miejsc.

Więcej, str. 2

Więcej, str. 3

Więcej, str. 12
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Nowe oblicze iDziennik
zawsze
placu
Orła Białego dostępny
Czy chciałbyś w dowolnej chwili i dowolnym miejscu mieć dostęp do ocen
swojego dziecka? Od dziś jest to możliwe!
Skorzystaj z mobilnej aplikacji iDziennik
i bądź na bieżąco ze szkolnymi postępami pociechy.

Plac Orła Białego
To pierwszy w Szczecinie i jeden z niewielu w Polsce konkurs, podczas którego osoby reprezentujące mieszkańców
będą mogły zobaczyć prace i przedstawić swoją opinię sędziom konkursowym,
jeszcze przed podjęciem decyzji.
Do 14 września, do godz. 15.00 trwa składanie wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie na zagospodarowanie Placu
Orła Białego w Szczecinie. Przedmiotem
konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie, przeznaczonej do realizacji, koncepcji
na zagospodarowanie Placu Orła Białego
w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem
Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul.
Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.
Naszym priorytetem jest by projekt uwzględniał potrzeby mieszkańców, a jednocześnie
był kompromisem i spójną wizją tego miejsca – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca
prezydenta miasta. – Dlatego procedura
konkursu przewiduje włączenie w obszar
dyskusji jak najszerszego grona osób, które
będą pełnić rolę doradczą na etapie wypracowywania werdyktu.
Teren objęty konkursem został podzielona
na 3 obszary:
OBSZAR A – teren Placu Orła Białego
w Szczecinie,
OBSZAR B – ograniczony Placem Żołnierza
Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S.

Wyszyńskiego i ul. Tkacką - tj. obszar analizy
skutków przyjętych rozwiązań projektowych
dla terenu Placu Orła Białego w Szczecinie
wraz koncepcją zmian projektowych w ww.
obszarze,
OBSZAR C – obszar ulicy Tkackiej. Inwestycja, która planowana jest do realizacji
w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego
będzie obejmowała obszar A i C.
Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 31 stycznia 2019 roku. Autor
najlepszej pracy konkursowej może liczyć
na nagrodę pieniężną i zaproszenie do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
na opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru
autorskiego nad realizacją inwestycji.
Nagrody w konkursie:
1) I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto),
2) II NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto),
3) III NAGRODA – 10 000,00 zł brutto
(słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),
4) trzy wyróżnienia po 5 000,00 zł brutto
(słownie: pięć tysięcy złotych brutto),
Partnerem organizacyjnym i merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie
Architektów Polskich – Oddział Szczecin.

Od tego roku szkolnego Gmina Miasto Szczecin udostępniła wszystkim rodzicom uczniów
i uczniom korzystającym z iDziennika w ramach Portalu Edukacyjnego, bezpłatną aplikację mobilną, która umożliwia dostęp do
dziennika elektronicznego poprzez wszelkie
urządzenia przenośne takie jak smartfony
czy tablety.
Przy pomocy urządzeń mobilnych, rodzic
po zalogowaniu się do aplikacji iDziennik
wskazuje dziecko, którego dane będzie przeglądał, w razie potrzeby może „przełączać
się” pomiędzy dziećmi.
Natychmiast po wprowadzeniu informacji
przez szkołę, aplikacja będzie informowała
rodzica o:
l ocenach – rodzic będzie wiedział, jakie
oceny otrzymało dziecko, będzie mógł
przeglądać oceny z dwóch semestrów,
będzie widział oceny: cząstkowe i końcowe, oceny z kilku dzienników: ogólnych
i międzyoddziałowych,
l frekwencji – rodzic zobaczy czy dziecko
systematycznie uczęszcza na wszystkie
lekcje; widoczne będą dwa typy frekwencji zależne od ustawień dziennika: frekwencja godzinowa i frekwencja
dzienna. Rodzic będzie mógł zgłaszać
nieobecność dziecka,
l planie lekcji – rodzic otrzyma informację
o zastępstwach, feriach, wycieczkach.
Zostanie powiadomiony o zmianach
w planie,
l zachowaniu - rodzic zostanie poinformowany o ocenie końcowej z zachowania

oraz uwagach ucznia wpisywanych
w obu semestrach,
Komunikator – pozwoli na wyświetlenie
otrzymanych komunikatów.
Uczeń w podobny sposób jak rodzic, uzyska
informację o swoich ocenach, nieobecnościach, planie lekcji i zachowaniu. Może
również używać komunikatora.
Aplikacja mobilna działa w oparciu o oprogramowanie operacyjne „IOS” oraz „Android”.
Użytkownicy iDziennika mogą pobrać aplikację bezpośrednio ze strony SKLEP GOOGLE
PLAY oraz SKLEP APP STORE.
Aplikacja jest bezpłatna dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Szczecin.

Pomagamy firmom się rozwijać
Czym są poręczenia kredytowe w ramach projektu realizowanego wspólnie
z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju
Regionalnego SA i kto może z nich skorzystać?

(lub pożyczki) mogą mieć charakter inwestycyjny bądź obrotowy nieodnawialny,
mają wpływać na rozwój danej firmy, zaś
nasze poręczenie ma umożliwiać zaciągnięcie takiego kredytu.

Marek Kubik,
Prezes Agencji
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej: Są
skierowane do
przedsiębiorców ze Szczecina i gmin
ościennych, jak
i pozostałych gmin województwa zachodniopomorskiego zatrudniających poniżej
250 pracowników, których obroty roczne
nie przekraczają 50 mln euro lub bilans
roczny kształtuje się poniżej 43 milionów
euro, czyli kwalifikujących się do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyty

Możemy zaproponować firmom zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu na okres
do 84 miesięcy. Istotne jest, że poręczenia
udzielane są przedsiębiorcom całkowicie
bezpłatnie.
Ile do tej pory ARMS udzielił poręczeń?
ARMS zajmuje się udzielaniem poręczeń
od przeszło 16 lat. Korzystając z projektów
unijnych, w tym w ramach SPO WKP, pięciu
projektów Jeremie, jak też ze środków własnych udzieliliśmy do tej pory 787 poręczeń
na kwotę ponad 217 mln zł. Ta niebagatelna
kwota pomogła przedsiębiorcom z metropolii
szczecińskiej, którzy potrzebowali środków
na rozwój swoich firm, a wcześniej nie mieli

do nich dostępu z powodu niewystarczającej
zdolności kredytowej.
Nowa pula środków dostępna jest dopiero
od sierpnia, pierwszy przedsiębiorca będzie
korzystał z finansowania już w najbliższym
czasie. Planujemy przeznaczyć środki dla
50 firm – kto pierwszy ten lepszy.

Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Banku
Spółdzielczego w Policach oraz Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.
Tam podczas rozmowy z doradcą należy
zaproponować chęć skorzystania z poręczenia ARMS. Pozostałą procedurę bank,
bądź też fundusz pożyczkowy przeprowadza
bezpośrednio z ARMS.

Jak uzyskać poręczenie?
Poręczenia dostępne są we współpracujących z nami instytucjach finansowych.
W związku z tym zapraszamy przedsiębiorców do oddziałów: Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego (w Szczecinie
i Choszcznie), oddziałów Banku PKO BP SA
(szczecińskich, pyrzyckiego, goleniowskiego,
gryfińskiego i stargardzkiego), GBS Barlinek oddział w Szczecinie, Szczecińskiego
oddziału BOŚ S.A., Banku Spółdzielczego
w Gryficach, szczecińskiego oddziału Getin Noble Bank S.A., Górnośląskiej Agencji

Firmy, które nie chcą rozstawać się ze swoimi
dotychczasowymi instytucjami, a które nie
znajdują się w gronie naszych partnerów
zapraszamy do zaproponowania takiego
rozwiązania u siebie w banku i przekazanie
kontaktu do nas.
Obecnie trwają już rozmowy z kolejnymi
dwiema instytucjami, które być może w najbliższym czasie zaowocują nawiązaniem
współpracy i pozwolą na udostępnienie
naszej oferty jeszcze szerszemu gronu odbiorców.
www.arms-szczecin.eu
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Blue and Green
– taki jest Szczecin
Saksofonista jazzowy i producent
muzyczny, szef artystyczny festiwalu Szczecin Jazz oraz Ambasador
Szczecina – Sylwester Ostrowski jest
kolejnym bohaterem cyklu „Myśli Niepodległe”.
Jako muzyk zdobył główną nagrodę w konkursie standardów jazzowych Siedlce 2002.
Jako producent – Fryderyka 2007 za płytę
Piotra Wojtasika „Circle”.
Za utworzenie Akademii Sztuki w Szczecinie w 2010 r. otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od 2015 r.
pełni funkcję szefa artystycznego festiwalu
Szczecin Jazz.
Ma na swoim koncie krążki: „When the groove is low” (2011) nagrany z amerykańskimi
jazzmanami Waynem Dockery i Newmanem
T. Bakerem oraz „Just Music” (2014) wydany w Japonii, Hongkongu i Singapurze
a nagrany wspólnie z japońską gwiazdą
Makoto Kuriyą.
W 2015 roku wystąpił wraz z legendą jazzu,
wokalistką Deborah Brown podczas Europejskich Targów Muzycznych Gazety „Co
Jest Grane”.
Sylwester Ostrowski uwielbia Szczecin za
przestrzeń, pełną zieleni, parków i wody.
Miasto kojarzy mu się z kompozycją Milesa
Davisa „Blue in Green”, bo taki właśnie jest
Szczecin błękitny i zielony.
– Udając się na studia do Katowic tak naprawdę nigdy tam nie wyjechałem. Tam
studiowałem, zaliczałem egzaminy, ale
to w Szczecinie robiłem to, co jest moją
pasją, tworzyłem muzykę – mówi. Kon-

certuję po całym świecie, ale to Szczecin jest miastem, w którym mieszkam
i z którego nie wyjadę.
W ramach inicjatywy Codziennie Polskę
tworzyMy muzyk podzielił się także swoimi refleksjami na temat niepodległości:
– Niepodległość oznacza dla mnie możliwość
wyboru rozwoju kariery zawodowej czy ścieżki
życiowej. To jest bardzo ważne, abyśmy mogli
realizować się w tym, co jest naszą pasja, co
kochamy. Im bardziej pracujemy nad własnym
rozwojem, tym bardziej jesteśmy silni i niepodlegli.„Myśli niepodległe” to jeden z elementów akcji „Codziennie Polskę tworzyMy”,

która ma na celu całoroczne, obywatelskie
świętowanie setnej rocznicy odzyskania
niepodległości nie tylko w Szczecinie, ale
i w całym kraju.
„Myślami” nazywamy cykl filmów-wywiadów
nagrywanych w szczecińskiej filharmonii
i publikowanych zawsze 11. dnia każdego kolejnego miesiąca. Ich bohaterami są
osoby znane i związane ze stolicą Pomorza
Zachodniego.
Osoby, które chcą podzielić się refleksjami o niepodległości i opowiedzieć
swoje historie ze Szczecinem w tle.

„Codziennie Polskę tworzymy” to nazwa rocznego programu obchodów
100-lecia niepodległości naszego kraju.
Inicjatywa składa się wiele elementów o zasięgu lokalnym, regionalnym
i ogólnopolskim. Ich naczelnym celem
jest ukazanie Święta Niepodległości
nie tylko w kontekście historycznym,
lecz także w świetle codziennego życia
i pracy każdego z nas na rzecz Ojczyzny,
dziś i w przyszłości. Polska to przecież
ludzie, ich historie i plany.
www.mojaniepodleglosc.pl

Nowekładki

Pierwszestacjedlaelektryków

Udogodnienia dla pieszych i rowerzystów
powstały na Pomorzanach, a są to nowe
kładki przy ulicy Budziszyńskiej.
Konstrukcja większej kładki, o długości
116 metrów, jest jednoprzęsłowa, mniejsza z kładek składa się z dwóch przęseł,
a jej długość to 55 metrów.
Działają już trzy pierwsze stacje do ładowania pojazdów elektrycznych: na ulicy
Felczaka (przy Urzędzie Miasta), w sąsiedztwie siedziby ZDiTM na ulicy Klonowica
oraz na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
na Pogodnie.
Montaż oraz uruchomienie stacji to kolejne z realizowanych przez Miasto Szczecin
działań, związanych z promowaniem
oraz wdrażaniem rozwiązań dotyczą-

cych elektromobilności, wpisujących
się również w założenia strategii Floating
Garden 2050.
W początkowym okresie użytkowania
ze stacji będzie można korzystać nieodpłatnie (czas trwania okresu nieodpłatności
warunkowany jest zachowaniem trwałości
projektu – zakup stacji został dofinansowany
ze środków zewnętrznych – oraz kwestią
stopnia rozpowszechnienia technologii EV

– momentu, w którym dodatkowe zachęty
do stosowania takich pojazdów nie będą
konieczne).
W zamian użytkownicy stacji będą proszeni
o czynny udział w pracach nad dalszym
rozwojem elektromobilności w Szczecinie
(poprzez wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań w dedykowanych kwestionariuszach).

Prace obejmowały rozbiórkę części nośnej
i podpór istniejącej kładki dla pieszych nad
torami PKP przy ul. Budziszyńskiej , budowę
kładki dla pieszych nad ul. Ustowską i nad
torami PKP między ul. Budziszyńską a ul.
Krzewinkową. Powstało też zejście z kładki
dla pieszych nad torami PKP na ul. Przy
Ogrodach, zamontowano również windę.

Z urządzeń korzystać będzie również miejska
flota samochodów elektrycznych.

Kładki zostały oświetlone i wyposażone
w elementy małej architektury oraz zieleń.
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Ecoszczecin

Półrocze podliczone
Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)
SZCZECIN

Odpady
zmieszane
(Mg)

Odpady
opakowaniowe

Odpady
wielkogabarytowe

Odpady
zielone

Odpady
pochodzące
z cmentarzy

Odpady
ogółem

W tym
odebrane
selektywnie

Udział
selektywny

01-06 2018

44550,46

5680,8

2512,58

3081,56

1046,3

56871,70

11274,94

19,83%

01-06 2017

44709,34

5492,07

2365,42

3520,93

1085,7

57173,46

11378,42

19,90%

Alert:
mieszkańcy
zgłaszają

												
W okresie styczeń – czerwiec 2018 r.
z nieruchomości zamieszkałych, szkół
i cmentarzy w Szczecinie odebranych
zostało blisko 57 tys. ton odpadów
komunalnych, więc porównywalnie
z analogicznym okresem w 2017 r.

Jednak najważniejsze są ilości odbieranych
odpadów opakowaniowych, bo to od tego
wskaźnika zależy osiągany przez Gminę
poziom recyklingu, a masa tych odpadów
w porównaniu z 2017 r. jest większa o ok.
200 ton.

20% wszystkich odebranych odpadów
(ok.11,3 tys. ton) stanowiły odpady odebrane selektywnie. Dla porównania, w analogicznym okresie 2017 roku ta wartość
odpadów odebranych selektywnie to było
11,4 tys. ton.

Zwiększyła się też ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych. W pierwszym
półroczu tego roku odebrano 2,5 tys. ton
gabarytów, a w tym samym okresie ubiegłego roku - 2,3 tys. ton.			
				

I tak np. materiałów rozbiórkowo-budowlanych w tym roku w Ekoportach odebrano
984,87 ton, a w pierwszym półroczu 2017
roku – 722,2 tony, odpadów wielkogabarytowych w 2018 roku – 440,86 ton, a w
2017 – 320,10 ton, opakowania ze szkła
– w 2018 roku –18,78, a w analogicznym
okresie 2017 roku – 16,25.

Ilość odebranych odpadów selektywnych
spadła więc nieznacznie, o ok. 100 ton.
Na ten spadek w głównej mierze wpłynęły odpady zielone, których w tym roku,
z powodu panującej suszy, było zdecydowanie mniej.

W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. z 8
Ekoportów w Szczecinie zostało odebranych 2,6 tys. ton odpadów, więc o 300
ton więcej niż analogicznie w 2017 r. Poza
odpadami zielonymi, których ze względu
na panujące warunki atmosferyczne i zni-

Dodając do tych liczb jeszcze elektrośmieci
odebrane z naszych domów, jak lodówki,
pralki czy telewizory, w ilości 750 ton ,
w sumie w pierwszym półroczu odebrano
ponad 60 220 ton, z tego aż 15 672 tony
odpadów gromadzonych selektywnie.

Ekoporty w pierwszym półroczu

kome opady deszczu zostało zebranych
mniej niż w 2017 r. , w przypadku innych
rodzajów odpadów zanotowano zwiększone odbiory.

Pl. Żołnierza Polskiego brudne klosze lamp.

Masa zebranych odpadów w Ekoportach – porównanie za okres styczeń - czerwiec 2018 r.
do analogicznego okresu w 2017 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)
SZCZECIN

Odpady
zielone

Odpady
budowlano
- rozbiórkowe

Odpady
wielkogabarytowe

Odpady
opakowania
ze szkła

Inne

Odpady
ogółem

01-06 2018

900,12

984,87

440,86

18,78

256,67

2601,30

01-06 2017

1037,24

722,2

320,1

16,25

207,64

2303,43

												

Ul. Chorzowska niebezpieczne przejście
dla pieszych. Znak schowany za drzewem
jabłoni, tuz przy przejściu dla pieszych.
Krzaki i jabłoń zasłaniają widoczność obu
stronom. Tuż obok przedszkole. Wielkie
zagrożenie, gdyż kierowcy jeżdżą tu ze
znaczną prędkością.

Gabaryty i rozbiórkowe
Lato jest nie tylko czasem wypoczynku,
ale często także czasem remontów, a co
za tym idzie również wymianą np. mebli.
A co zrobić z tymi wysłużonym?
Wystarczy w odpowiednim czasie
i w odpowiednim miejscu wystawić je
do odbioru lub odwieźć do Ekoportu.
Odpady wielkogabarytowe odbierane
są cztery razy w roku z zabudowy jednorodzinnej i z placówek oświatowych
oraz dwadzieścia cztery razy w roku
z zabudowy wielorodzinnej.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej trzeba zadzownić do firmy i umówić
termin wywozu, a następnie wystawić
przed nieruchomość dzień przed planowanym wywozem. W zabudowie
wielorodzinnej są harmonogramy wywozu, a gabaryty należy wystawić w miejscu gromadzenia odpadów stałych dla
danej nieruchomości.

Co jest, a co nie jest odpadem gabarytowym?
Odpady komunalne, które ze względu
na rozmiar lub wagę nie mieszczą się

Uszkodzona ławka przy ul. Mickiewicza

w pojemnikach na odpady zmieszane są
odpadami wielkogabarytowymi.
Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły,
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele,
dywany, materace, zabawki dużych
rozmiarów, itp. , a nie zaliczamy wszelkiego rodzaju części samochodowych,
odpadów sanitarnych, remontowych,
rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej , zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
Informacje na temat odbioru odpadów
wielkogabarytowych zarówno dla zabu-

dowy jednorodzinnej, oraz wielorodzinnej,
jak i harmonogramy odbiorów dostępne
są na stronie www.ecoszczecin.pl.
Odpady wielkogabarytowe, poza odbiorem bezpośrednio z nieruchomości,
są odbierane również w Ekoportach.
Przypominamy też, że w większości Ekoportów można oddać opady budowlano – rozbiórkowe, w limitowanej ilości
odpowiadającej objętości do 240l, lub
masie nie większej niż 125 kg.
www.ecoszczecin.pl

Z nowej ulepszonej wersji aplikacji Alert
Szczecin 2.0 można korzystać w urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) opartym na
Androidzie, systemie iOs czy Windows
Phone.
Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz
dostęp do Internetu. Można również wykorzystać do tego komputer stacjonarny.
Później już wszystko jest bardzo proste.
Wchodzimy do aplikacji lub na stronę,
wypełniamy podstawowe informacje,
opisujemy problem i wysyłamy do Urzędu Miasta.
www.alertszczecin.pl
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Zielone miasto
Skwer im. Telesfora Badetki zmienił
się nie do poznania, już niedługo metamorfozie poddane zostanie też kąpielisko Dziewoklicz i Syrenie Stawy.

drzew oraz 833 krzewy liściaste i 242 krzewy
iglaste.

Od kilku lat, konsekwentnie rewitalizowane
są miejskie parki i skwery. Park im. Łyczywka,
Park Majowe, Park przy ul. Litewskiej czy
skwer Zdrowie to tylko kilka przykładów.
Ostatnio przebudowany został skwer im.
Telesfora Badetki przy al. Wojska Polskiego.
Powstała tu pierwsza w Szczecinie strefa
gier asfaltowych oraz mnóstwo innych
udogodnień.

Ma być przebudowane do maja przyszłego roku, ale już dziś mówi się, że kąpielisko
na Dziewokliczu będzie najatrakcyjniejszym kąpieliskiem w Szczecinie.

Do parku prowadzi kilka wejść dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wytyczono nowe alejki, również pieszo-rowerowe, a przy nich nowe ławki i kosze
na śmieci.
Na placu zabaw ustawiono wiele atrakcji
dla dzieci, m.in. bujaki i zjeżdżalnie. Jest
także duża piaskownica z gigantyczną
zabawką do wspinania po linach. Mamy
tu również pierwszą w Szczecinie strefę
gier asfaltowych dla dzieci. Na nawierzchni
namalowane są oznaczenia przeznaczone
dla tych, którzy chcieliby pograć w klasy czy
w twistera. Dla osób starszych przeznaczona
jest siłownia pod chmurką. Cały teren jest
oświetlony.
W drugim etapie rewitalizacji (do końca
października) na terenie skweru zasiany
będzie trawnik, posadzonych zostanie 10

Dziewoklicz po nowemu

Powstanie tu nowa plaża, boiska, place
zabaw dla dzieci młodszych i starszych,
siłownia plenerowa. Będzie tez specjalne
miejsce na ognisko z zadaszonymi stołami piknikowymi. Zaplanowano także pole
kempingowe i namiotowe z zapleczem
sanitarno-gospodarczym.
Skwer im. Telesfora Badetko – strefa gier asfaltowych
Wzdłuż nabrzeża, od strony kanału Odyńskiego, wybudowana zostanie promenada,
także budynki socjalno-sanitarne, przeznaczone na działalność gastronomiczną, gospodarcze, dla ratowników oraz 13
wolnostojących budynków murowanych,
parterowych wykończonych drewnianą
elewacją, pokryte dachem dwuspadowym.
Cały teren zostanie oświetlony, poprowadzone zostaną także instalacje sanitarne
i wodociągowe.

Metamorfoza Syrenich Stawów
Aleje spacerowe, altany, pomosty, tablice
dydaktyczne oraz nowe nasadzenia - Rozpoczęła się realizacja projektu „Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności”.
Dziewoklicz – miejsce zabaw dla dzieci
Rewitalizacja 18 hektarów terenu wokół
Syrenich Stawów w Lesie Arkońskim ma
na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ochronę
bioróżnorodności w tym rejonie.
Zmodernizowane zostaną alejki i drogi
leśne, co stworzy doskonałe warunki do
pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych. Przygotowane w ten sposób trasy
utworzą tematyczne szlaki przyrodniczo–
dydaktyczne. Wzdłuż nich staną obiekty
małej architektury, między innymi altany
i ławki oraz tablice z informacjami na temat
otaczającej nas przyrody.
Dziewoklicz dla miłośników kajaków

Uzupełnieniem programu edukacyjnego
będzie ośrodek edukacji przyrodniczej
z zespołem wiat – tzw. „Zielona Klasa”
oraz placem wyposażonym w terenowe
gry edukacyjne i urządzenia do zabawy.
Całość została zaplanowana tak, aby
nie tylko umożliwić spacery mieszkańcom Szczecina, ale przede wszystkim
chronić cenne stanowiska przyrodnicze rodzimych gatunków chronionych
roślin.

Syrenie stawy – zielona klasa

Z okolicy usunięte zostaną rośliny inwazyjne,
które ograniczają różnorodność biologiczną
tego terenu jak: niecierpek gruczołowaty
i drobnokwiatowy, pokrzywa zwyczajna,
śnieguliczka biała, dereń rozłogowy, czeremcha amerykańska.

Nowe alejki prowadzone będą po śladach
istniejących ścieżek i duktów leśnych, aby
w jak najmniejszym stopniu ingerowały
w istniejącą roślinność. Teren zostanie wzbogacony o nowe nasadzenia drzew i krzewów
gatunków rodzimych, umożliwiających
bytowanie ptakom i owadom.
Na drzewach zamontowane zostaną budki
lęgowe dla ptaków i domki dla owadów.
Prace pielęgnacyjne i porządkowe w drzewostanie i zieleni realizowane będą na
podstawie studium przyrodniczego opracowanego dla Syrenich Stawów oraz programu ochrony przyrody dla lasów miejskich
Szczecina, pod nadzorem leśników oraz
inspektorów nadzoru prac dendrologicznych z Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.
Nad inwestycją czuwają także ornitolodzy
oraz chiropterolodzy. Miasto do współpracy
przy projekcie zaprosiło również dendrologów i botaników ze szczecińskich uczelni.
Rewitalizacja tej części Lasku Arkońskiego
możliwa będzie dzięki projektowi, współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej
pn. „Syrenie Stawy” – centrum ochrony
bioróżnorodności w Parku Leśnym Las
Arkoński”.
www.ecoszczecin.pl
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Zapraszamy
do zwiedzania
EcoGeneratora
Wielka stalowa łapa przerzuca kilka ton
odpadów w bunkrze tak dużym jak hala
do koszykówki. Wnętrze rusztu, gdzie
palą się odpady w temperaturze dochodzącej do 1000 st. Celsjusza.
To wszystko możesz zobaczyć na
własne oczy w supernowoczesnej
spalarni opadów komunalnych, która
powstała na Ostrowie Grabowskim
w Szczecinie.
Podczas wizyty w naszym zakładzie
dowiesz się, jak z odpadów wytwarzamy
energię i jakie znaczenie dla ochrony
środowiska i nowoczesnej gospodarki
odpadami mają spalarnie odpadów
komunalnych. Zapisy grupowe przyjmujemy pod adresem: wizyty@ecogenerator.eu
Paula, Aleksandra, Filip i Dominika – studenci z Koła Zapachowej Jakości Powietrza – przy użyciu olfaktometrów
badają stan powietrza przed halą wyładunkową EcoGeneratora

Jak pachnie
EcoGenerator?
To pytanie, które postawili sobie szczecińscy studenci z Koła Zapachowej
Jakości Powietrza.
Skupione miny, przy nosach olfaktometry terenowe (urządzenia
przypominające nieco suszarki do
włosów).
To studenci ZUT sprawdzają powietrze w hali wyładunkowej EcoGeneratora. Nie są to przypadkowe osoby.
Każdy członek olfaktometrycznego
zespołu pomiarowego przechodzi
badania sensoryczne, które wskazują,
czy jego powonienie może zostać
użyte do badań naukowych.

Skąd pomysł, by zbadać, jak pachnie EcoGenerator?
Dr inż. Małgorzata Friedrich: 3 lipca, razem
z członkami SKN Zapachowej Jakości Powietrza, w ramach wycieczki edukacyjnej,
zwiedzaliśmy EcoGenerator. I tu spotkało
nas miłe zaskoczenie: zakład przerabia tysiące ton odpadów, spodziewaliśmy się,
że ich woń będzie odczuwalna szeroko,
a okazało się, że można ją poczuć tylko
wewnątrz budynku procesowego. Doszliśmy do wniosku, że EcoGenerator może

Olfaktometria zajmuje się technikami
pomiarowymi, w których rolę czujnika
pełnią ludzkie nosy. Techniki te są wykorzystywane m.in. do oceny zasięgu
zapachowego oddziaływania zakładów
przemysłowych.

Zapraszamy: we wtorki, środy i czwartki;
godz. 9 i 11. Wizyta trwa ok. 1,5 godziny. EcoGenerator znajduje się przy ul.
Logistycznej 22.
Transport we własnym zakresie. Dojazd
autobusem linii 76.

–Tak, mamy dużo takich doświadczeń,
najczęściej na linii inwestor – społeczność
lokalna. Czasami wynik naszych dociekań
bywa zaskakujący. Np. w jednej z miejscowości były skargi na sąsiadujący z domami
skarżących zakład X. Okazało się, że źródłem
uciążliwości zapachowych był znacznie
dalej położony zakład.
Jak można zmniejszyć emisję odorów
w już działającym zakładzie?
– Np. przez zmianę technologii, hermetyzację urządzeń i zastosowanie metody
końca rury, czyli zamontowanie urządzeń do oczyszczania gazów, ewentualnie zmiana technologii oczyszczania
na wydajniejszą.
Każdy człowiek ma indywidualny próg
wrażliwości zapachowej. Jak udaje się
pogodzić subiektywne odczuwanie
członków zespołu badawczego ze standardami naukowymi, które powinny być
przecież jednakowe i obiektywne?

W Polsce brak jest jeszcze regulacji
prawnych dotyczących ochrony zapachowej jakości powietrza, są już natomiast placówki naukowe, mogące
obiektywnie, zgodnie ze sztuką stosowaną w świecie, ocenić uciążliwość
zapachową dowolnych obiektów przemysłowych.
Jedną z nich jest Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, wchodząca w skład Instytutu Inżynierii
Chemicznej i Procesów Ochrony
Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

być dowodem na to, że obiekty gospodarki komunalnej – wbrew obiegowym
opiniom – nie muszą stanowić uciążliwości
zapachowej dla otoczenia. Postawiliśmy
więc taką hipotezę i teraz ją weryfikujemy
z wykorzystaniem olfaktometrycznych badań terenowych. Zakończenie tych badań
planujemy na jesień.

Obecnie Pracownią kieruje dr inż. Małgorzata Friedrich, założycielka i opiekunka studenckiego Koła Zapachowej
Jakości Powietrza.

Czy naukowcy od zapachów są angażowani do rozstrzygania sporów dotyczących zakładów, które zbyt mocno
oddziałują na otoczenie?

Wiek zwiedzających: od drugiej klasy
szkoły podstawowej wzwyż. Wielkość
grup: do 25 osób.

– Są normy metodyczne, które określają
kto może wąchać, w jakich warunkach,
w jaki sposób. Dzięki temu uzyskujemy
wyniki, które są obiektywne, odtwarzalne, powtarzalne oraz charakteryzują
się określoną dokładnością. Podczas
takich pomiarów członkowie zespołu
nie wyrażają swoich opinii o zapachu,
a jedynie stwierdzają, czy czują zapach
czy nie. A to, czy czujemy zapach, czy
nie, nie zależy od naszych preferencji,
tylko od wrażliwości naszego zmysłu
węchu, która jest uwarunkowana biologicznie. Dlatego członkowie zespołu są
selekcjonowani na podstawie indywidualnej wrażliwości węchowej. Zespół
tworzą osoby o podobnej wrażliwości,
ściśle określonej w normie.
Dziękuję za rozmowę.

Zwiedzający zaglądają do wnętrza rusztu

Już ponad
75 tys. ton….
odpadów komunalnych przetworzył
w energię EcoGenerator od początku
swojej działalności, czyli od grudnia 2017
roku. W tym czasie wygenerował ponad
45 tys. MW energii elektrycznej i 78 tys.
GJ energii cieplnej. Plan na cały tok to
120 tys. ton odpadów.
Zakład przyjmuje odpady ze Szczecina,
Stargardu, Celowego Związku Gmin R-XXI i kilku innych źródeł. W tym roku
z samego Szczecina spodziewamy się ok.
50 tys. ton. W większości są to odpady
posortownicze. Polski rynek zagospodarowania odpadów przechodzi duże
zmiany.
Wiele gmin skarży się na drastyczny
wzrost cen. Uruchomienie EcoGeneratora zabezpiecza Szczecin przed takimi
wstrząsami. Najważniejsze jednak jest
to, że tysiące ton odpadów nie trafia
już na składowiska i nie szkodzi środowisku naturalnemu.
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Pewność wody w kranach
Tegoroczne, afrykańskie wręcz lato
zapamiętamy na długo. W związku
z upałami niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy w naszym mieście nie zabraknie wody. Śpieszymy uspokoić
mieszkańców: wody w szczecińskich
kranach nie zabraknie.
Powodów do zastanawiania się nad tym,
czy w naszych kranach nie zapanuje susza
dostarczyły m.in. informacje z gmin leżących w sąsiedztwie Szczecina. Ich władze
apelowały do mieszkańców o rozważne
korzystanie z wody i wprowadziły pierwsze
ograniczenia w wykorzystaniu wody do
podlewania ogrodów.
Podobne prośby mogą pamiętać nieco starsi
szczecinianie. Komunikaty o konieczności
oszczędzania wody do picia, połączone
z ograniczeniami i „grafikiem” podlewania
ogródków w poszczególnych dzielnicach,
pojawiały się w Szczecinie do połowy lat 70.
ubiegłego wieku. Woda była wówczas tania
i rozliczana ryczałtowo, a potrzeby przemysłu
ogromne. W tamtym czasie Szczecin zużywał
nawet 200 tys. metrów sześc. wody na dobę!
Nic dziwnego, że kiedy przyszło suche lato
problem braku wody narastał i działające
wtedy jej ujęcia przestawały wystarczać.
Rozwiązaniem tych kłopotów było oddanie
do użytku Zakładu Produkcji Wody Miedwie.
Stało się to w roku 1976 i od tej pory ujęcie
miedwiańskie to podstawowe dla Szczecina
źródło zaopatrzenia w wodę do picia. Pochodzi z niego do 85 % wody, którą pijemy.
Dostawa wody do miasta odbywa się
poprzez dwie magistrale wodociągowe,
pierwszą o średnicy 1200 mm i drugą
o średnicy 700 mm. Pierwszy rurociąg
biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany,
skąd woda po powtórnej dezynfekcji
tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie
do pompowni wody w Kijewie, gdzie
woda kierowana jest do zaopatrzenia
prawobrzeżnej części Szczecina.
Ujęcie miedwiańskie to niejedyne źródło
wody dla szczecinian. Miasto może być za-

Pompownia w Żelewie będąca częścią Zakładu Produkcji Wody Miedwie
opatrywane w wodę przez pięć innych zakładów produkcji wody. Są to ZPW: Pomorzany
(ujęcie powierzchniowe) oraz Pilchowo,
Świerczewo, Arkonka i Skolwin (ujęcia podziemne). Jak wspomniano najistotniejszym
dla systemu zaopatrzenia w wodę Szczecina
pozostaje jednak ZPW Miedwie.
Należy jednak wspomnieć, że przez ponad
40 lat od jego budowy zużycie wody przez
szczecinian drastycznie się zmniejszyło.
W najgorętszych dniach tegorocznego lata
ze wszystkich ujęć podawano do miasta ok.
82 tys. metrów sześc. wody na dobę, gdy
„normalne” średnie zużycie jest o ok. 20 tys.
metrów sześc. niższe.
Najwyższe zużycie wody notujemy po
południu i wieczorami, kiedy mieszkańcy
wracają z pracy, wykonują codzienne czynności higieniczne i domowe, zabierają się
do podlewania ogrodów, a w weekendy
piorą i sprzątają. Jak pokazało tegoroczne
lato, mogą to robić bez obaw.

Budujemy model
hydrauliczny

Aby upał nie doskwierał

Montaż przepływomierza wody na pl. Żołnierza
W kilku miejscach w Szczecinie ZWiK
prowadził niedawno prace związane
z realizacją modelu hydraulicznego sieci
wodociągowej.

Lato w mieście bywa uciążliwe, szczególnie tak skwarne jak tegoroczne. Przez cały
okres upałów ZWiK starał się nieco ochłodzić szczecinian. W tym celu w 6 punktach
miasta rozstawione były kurtyny wodne. Montowane były na placach Żołnierza, Rodła,
Lotników a także przy ul. Wyzwolenia i Bohaterów Warszawy. Kurtyna stała tez w pobliżu Bramy Portowej. Dodatkowo, w dniach największych upałów na szczecińskie
ulice wyjeżdżały polewaczki.

Wspomniane prace prowadzone były m.in.
na ul. Krasińskiego, 26. Kwietnia i ostatnio
przy pl. Żołnierza. Model hydrauliczny jest
nowoczesnym narzędziem, które służy do
monitoringu sieci wodociągowej i do optymalnego zarządzania nią. Opracowanie
modelu ma na celu odwzorowanie warunków pracy sieci za pomocą aplikacji
komputerowej.
Zadaniem modelu jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu instalacjami wodociągowymi w zakresie regulacji przepływów

i ciśnień, doboru średnic rurociągów, pracy
pomp, zbiorników.
Służy też szybszemu i precyzyjniejszemu
wykrywaniu awarii i symulacji pracy sieci
w sytuacjach awaryjnych.
Pomaga również określać potrzeby remontowe i planować rozbudowę lub przebudowy sieci w celu przyłączania nowych
odbiorców czy zmiany sposobu zasilania.
Model hydrauliczny jest tworzony na potrzeby ZWiK w ramach projektu „Czysta Odra
w Szczecinie”. Projekt otrzymał wyróżnienie
w konkursie „Lider innowacji Smart City
2018”, zorganizowanym przez Szczeciński
Park Naukowo-Technologiczny.
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Budownictwo

Mieszkania
nad jeziorem Dąbie

Remont
ze wsparciem
miasta
Najemcy mieszkań komunalnych mogą
korzystać z pomocy przy modernizacji
swojego lokalu.
Wykonując łazienkę lub kuchnię, a także zmieniając sposób ogrzewania na
bardziej ekologiczne, mogą liczyć na
wsparcie finansowe wynoszące nawet
11 tys zł.
Na takie działania pozwala Program
Małych Ulepszeń.

Przepiękny widok z okna na jezioro Dąbie,
500 metrów do plaży i kąpieliska, zieleń
i place zabaw – to tylko niektóre atuty
osiedla mieszkaniowego, które powstanie
przy ul. Pokładowej, Masztowej, Drukarskiej w Szczecinie. TBS Prawobrzeże podpisał umowę z firmą Calbud na realizację
pierwszego etapu inwestycji i przekazał
plac budowy.
W sześciu budynkach znajdą się 184
mieszkania, jedno, dwu i trzypokojowe
o pow. od 46 m2 do 65 m2. Mieszkania
będą wykończone pod klucz tj. ściany
pomalowane na biało, glazura, terakota,
wykładzina PCV na podłodze, kuchenka
elektryczna energooszczędna z płytą
ceramiczną w kuchni, łazienka z białym

montażem. Przewidziano także mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania parterowe będą miały dostęp do
ogródków przydomowych, a te powyżej
parteru będą miały balkon.

wynosi ok 64 mln zł i jest finansowana
z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego, wkładu gminy, partycypacji
najemców i środków własnych TBS Prawobrzeże.

Teren wokół budynków będzie kompleksowo zagospodarowany, chodniki,
alejki, ławki, trzy place zabaw dla dzieci
i miejsca parkingowe.

Szacunkowa wysokość partycypacji
w kosztach budowy mieszkania na
osiedlu wynosi ok 1 500 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Ogromnym atutem osiedla z pewnością
jest bliskość jeziora Dąbie, kąpieliska
i plaży miejskiej oddalonej jedynie 500
metrów od mieszkań, zieleń, place zabaw
i przestrzeń.
Zgodnie z umową mieszkania będą gotowe wiosną 2020 r. Koszt inwestycji

Zainteresowani mieszkaniami mogą się
zgłaszać bezpośrednio do siedziby TBS
Prawobrzeże przy ul. Winogronowej
11F, od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-15.30 lub dzwonić pod numer 91
46 136 92 wew.141, 125.
www.tbsp.szczecin.pl

Ideą Programu jest dofinansowywanie
przez gminę ulepszeń dokonywanych
samodzielnie przez najemców lokali komunalnych polegających na:
– wykonaniu WC, łazienki, łazienki z WC
lub kuchni wraz z rozprowadzeniem
odpowiednich instalacji i montażem
urządzeń – w przypadku, gdy dotychczas w mieszkaniu nie było takiego pomieszczenia,
– zastąpieniu źródeł ogrzewania na paliwo stałe ogrzewaniem gazowym,
elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zgodnie z regulaminem dofinansowanie
z Programu waha się w granicach 50%
kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż
7.500 zł brutto.
Dla ulepszeń grupowych ta kwota jest
wyższa i wynosi 9.000 zł brutto.

Wrzosowe Wzgórze rozkwita
Blisko trzysta mieszkań w dziewięciu budynkach powstaje na północy Szczecina. Inwestycja jest prawie na półmetku.
Mieszkania z widokiem na rozlewiska Odry
i jezioro Dąbie buduje Szczecińskie TBS.

W skład kosztów wykonania ulepszeń
mogą wchodzić dodatkowo koszty
wykonania dokumentacji technicznej
oraz dokonania odbiorów technicznych – jednak w kwocie nie większej
niż 3.500 zł brutto.

Osiedle położone jest na Wzgórzach Warszewskich, przy ul. Szosa Polska u zbiegu
z ul. Dojazdową. Nowa inwestycja to 274
mieszkania, powierzchnia pokoi: 35,70 –
44,90 m2(jednopokojowe), 45,90 – 56,90
m2 (dwupokojowe), 56,20 – 74,80 m2 (trzypokojowe).
Cztery lokale na parterze przystosowano
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tradycyjnie już Szczecińskie TBS oferuje
standard wyposażenia „pod klucz” pozwalający zamieszkać od razu, bez konieczności
przeprowadzania prac adaptacyjnych czy
remontowych.
Na podłogach będzie wysokiej jakości wykładzina z PCV, kuchnie zaś wyposażone
zostaną w kuchenki elektryczne, zlewozmywaki, baterie.

Reasumując, najemca wykonujący
remont, wliczając w niego koszty dokumentacji, może liczyć na wsparcie
w wysokości nawet 11 tys zł.

już tynki, posadzki i trwa układanie płytek
w łazienkach oraz osadzanie drzwi.
Kończą się już roboty związane z siecią wodno - kanalizacyjną, trwają prace dot. centralnego ogrzewania. Rozpoczęto roboty związane
z zagospodarowaniem terenu.

Łazienki będą wyposażone w wannę,
umywalkę, armaturę. Podłoga balkonów
pokryta będzie gresem, wejście do klatki
zabezpieczać będzie domofon, a do domu
wzmocnione drzwi zewnętrzne.

Oprócz przepięknych widoków z okien, wokół budynków będzie starannie zagospodarowana wspólna przestrzeń, place zabaw
dla dzieci, boiska, zieleń i mała architektura.

Inwestycja jest prawie na półmetku. Siedem budynków jest już w stanie surowym,
w pozostałych dwóch wylane są fundamenty. W jednym budynku, gdzie prace są
najbardziej zaawansowane, wykonane są

Dodatkowo w jednym z budynków znajdzie się również żłobek dla 60 dzieci. Na
terenie Osiedla wybudowane też zostaną
trzy lokale usługowe o funkcji nieuciążliwej
o pow 60-80m2.

Dodatkowym walorem osiedla jest bliskość
Puszczy Wkrzańskiej czy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wodozbiór”.
Mieszkania są dostępne w systemie partycypacji. Szacunkowa wysokość partycypacji
w kosztach budowy mieszkania na osiedlu
Wrzosowe wzgórze wynosi 1 200 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej.
Zainteresowani mieszkaniami mogą się
zgłaszać bezpośrednio do siedziby Szczecińskiego TBS, (pok. nr 4)
lub pisać na adres:
biuro@stbs.pl
oraz dzwonić pod nr 91 430 91 34.
www.stbs.pl

Dofinansowanie obejmuje także legalizację samowolnie wykonanych wc/łazienek lub kuchni, poprzez zwrot kosztów
wykonania dokumentacji technicznej
niezbędnej do zalegalizowania wykonanego ulepszenia, jednak w kwocie
nie wyższej niż 3.500 zł brutto.
Co ważne najemca, który wykona ulepszenie nie będzie miał z tego tytułu wyższego czynszu.
Wnioski należy składać w siedzibach
zarządców: ZBiLK, Szczecińskie TBS,
TBS „Prawobrzeże”.
Program Małych Ulepszeń funkcjonuje
w Szczecinie od ponad 20 lat. Przez ten
okres w ramach Programu wykonano
ponad 1000 remontów, które dofinansowane zostały kwotą ponad 4 mln zł.
Większość ulepszeń związana jest ze
zmianą systemu ogrzewania mieszkania
z ogrzewania piecami węglowymi na
ogrzewanie gazowe.
www.tbs.szczecin.pl
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Rady Osiedla

Integracja
mieszkańców

Nowy park
w Podjuchach

We wrześniu Rady Osiedla zapraszają na spotkania integracyjne, czyli festyny,
podczas których – jak zawsze – spodziewanych jest wiele atrakcji zarówno dla
drorosłych jak i dzieci.

Oto terminy i miejsca spotkania

1 września (sobota )
		 RO Niebuszewo – Park Brodowski
RO Słoneczne – Staw Rubinowy
		
RO Żydowce – Klucz – Park Wszystkich Dzieci

8 września (sobota)
RO Stołczyn – SP nr 9, ul. Ks. Dąbrówki
RO Dąbie – kąpielisko Dąbie, boisko przy plaży
RO Osów – teren rekreacyjny przy ul. Zawiłej

9 września (niedziela)
		 RO Warszewo – plac za kościołem, ul. Szczecińska 12
		 RO Kijewo – boisko przy ul. Orlej oraz teren przy kościele

15 września (sobota)
		 RO Golęcino – Gocław – Park Liga
Przygotowania do modenizacji alejek

16 września (niedziela)
		 RO Pogodno – Park Kutrzeby

22 września (sobota)
		 RO Bukowo – plac zabaw ul. Okólna
		 RO Zawadzkiego – Klonowica – Psie Pole
Tak bawiono się na festynach w ubiegłym roku.

W Podjuchach, także dzięki staranioniom Rady Osiedla, trwa budowa nowego szczecińskiego parku – Parku
Wolności.
Przygotowywany jest teren, zakończyły
się także rozbiórki zabudowań gospodarczych. Trwają prace polegające na
poprowadzeniu instalacji pod przyszłe
oświetlenie tego miejsca.
Na ogrodzonym placu budowy można
zobaczyć ciężki sprzęt pracujący przy
wyburzeniach, wykopach czy równaniu
terenu.
Wykonywane są wykopy pod przyłącze
energetyczne. Dzięki niemu oświetlone
będą nowe alejki oraz chodniki. Przy alejkach ustawione zostaną ławki, kosze na
śmieci, poidełko czy tablice informacyjne.
Park będzie posiadał mnóstwo atrakcji.
Jedną z nich będzie fontanna o średnicy 5,5 metra. Obmurowana zostanie kamieniami. Dzieci będą mogły korzystać
z nowego placu zabaw. Znajdą się na nim
urządzenia dla maluchów do 6. roku życia.
Będzie także huśtawka dla osób niepełnosprawnych.

Park wzbogacony zostanie o 129 drzew
liściastych i iglastych. Będzie w nim także
ponad 600 krzewów.
Dla osób aktywnych powstanie chodnik-bieżnia o długości 200 metrów z oznakowaniem miejsca START/META,
oznakowaniem długości odcinków co
50 metrów i urządzeniem do pomiaru
czasu typu „STOPER”. Na terenie parku
powstanie również ogrodzony wybieg dla
psów wraz z urządzeniami agility.
Teren Parku Wolności to także miejsce
realizacji zwycięskiego projektu SBO
2018 – „Freedom Szczecin – najlepszy plac zabaw w mieście”. W ramach
inwestycji, na bezpiecznej nawierzchni
wybudowany zostanie linowy plac
zabaw w kształcie statku. Została
podpisana także umowa z wykonawcą na zaprojektowanie infrastruktury
towarzyszącej tego miejsca, która obejmuje budowę miejsc postojowych dla
samochodów osobowych i chodników.
Prace przy budowie parku rozpoczęły
się w połowie lipca. Wykonawca ma 22
tygodnie na ich przeprowadzenie.
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Rozmaitości

Pożegnajmylatonabulwarach
To było lato pełne dobrej zabawy. Na
bulwarach odbyło się dużo ciekawych
imprez. Niestety, wszystko, co dobre
szybko się kończy i nadszedł czas na
pożegnanie lata i zamknięcie tegorocznego sezonu.
Dni Morza, Pyromagic, Bulwarove, Miejska
Strefa Letnia – to tylko część wydarzeń, które
odbyły się podczas tegorocznych wakacji na
naszych nabrzeżach. Wszystkie pokazały, że
szczecinianie pokochali bulwary i uwielbiają spędzać na nich czas. Przy okazji każdej
edycji Bulwarove Łasztownię odwiedzały
całe rodziny z dziećmi.
Już dzisiaj możemy zapewnić, że w przyszłym
roku projekt będzie kontynuowany. Ale przed
nami jeszcze dwie tegoroczne edycje: 8-9
września oraz 15-16.
15-16 września zapraszamy na ostatnią
w tym sezonie edycję Bulwarove i pożegnanie lata. Wtedy po raz kolejny bulwary
odwiedzi szkółka The Little Gym prowadzona
przez Martę Pihan – Kuleszę, wielokrotną
medalistkę MP i uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich. Instruktorzy przeprowadzą darmowe
warsztaty gimnastyczne dla dzieci, w których

„Street Art 2018”

maluchy będą mogły zaprzyjaźnić się z gimnastyką, poćwiczyć wykonanie różnych figur
sportowych i zapoznać się z profesjonalnym
sprzętem.
Event gimnastyczny będzie wydarzeniem
towarzyszącym Bulwarove. Podobnie jak
w poprzednich edycjach na skwerze pojawią
się leżaki, pufy, gry i zabawy dla całych
rodzin. Nie zabraknie także Open Kitchen
i smacznych dań z kuchni całego świata.
15 września, po godz. 17 z Bulwarove
przeniesiemy się na Wyspę Grodzką, gdzie
zakończymy wakacyjny sezon w Miejskiej
Strefie Letniej. Tam też nie zabraknie atrakcji,
muzyki i dobrej zabawy.
Bądźcie razem z nami!
Na Bulwarove zapraszamy w sobotę i niedzielę w godz. 11-17, Open Kitchen trwa
do 22.
Organizatorem Bulwarove jest Miasto
Szczecin oraz spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Partnerem projektu jest inwestor „Czysta Odra
w Szczecinie”.

Sukcesy
szczecińskich
załóg

Murale, rzeźby, a może instalacje
przestrzenne? Aż 11 różnorodnych
propozycji wpłynęło do szczecińskiego magistratu.
Propozycje działań artystycznych, których celem będzie poprawa błędów
infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy
są obecnie rozpatrywane i weryfikowane
przez komisję. Szanse na realizację mają
propozycje, które w sposób trwały będą
poprawiały estetykę i funkcjonalność
wybranych miejsc w Szczecinie.
– Tegoroczny nabór zaowocował bardzo
ciekawymi projektami, które wymagają
weryfikacji – mówi Jarosław Bondar,
architekt Miasta. – Wszystkie propozycje
zostaną rozpatrzone, a najciekawsze
i spełniające wszystkie wymogi zrealizowane.

Szczecińskie żaglowce znalazły się na
podium podczas regat TSR , a nasza reprezentacja wyróżniła się na tle innych
i została doceniona w paradzie.

Projekt „Street Art 2018” to kontynuacja
działań, które zostały zapoczątkowane
i zrealizowane w 2017 roku na terenie
objętym rewitalizacją.
W ramach projektu powstały do tej pory
m.in. rzeźby pt. „Ptaki i ptaszyska” w ramach warsztatów rzeźbiarskich pod
okiem Stanisława Motyki oraz działanie
Mirosławy Jarmołowicz pt. „Miasto dla
sztuki - miasto dla każdego”, której in-

stalacje (zdjęcia natury) stanęły we wnętrzach trzech szczecińskich podwórek.

zaniedbanych witryn sklepowych i oddaniu ich w ręce artystów.

Od 2018 roku działania w ramach Street
Art kontynuuje stowarzyszenie Oswajanie Sztuki, które realizuje projekt „Galeria [OD] Ulicy” polegający na renowacji

W tym roku na projekty estetyzacji
i niwelacji błędów infrastrukturalnych
poprzez działania artystyczne miasto
planuje wydać 500 tys. zł.

Podczas tegorocznego finału The Tall Ships
Races w Harlingen reprezentacja Szczecina
zdobyła tytuł „The best crew in the parade”, Fryderyk Chopin zakończył wyścig na
miejscu 2 w klasie A, a Dar Szczecina zajął 3
pozycję w klasie C. Najszybszym żaglowcem podczas tegorocznych TSR okazał się
rosyjski Mir.
A już za trzy lata , w 2021 roku, Szczecin, po
raz czwarty, będzie gospodarzem The Tall
Ships Races.
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Miłość do miasta na zdjęciach
Wystarczy zrobić zdjęcie przedstawiające
Szczecin, oznaczyć je konkursowym hashtagiem #konkursSznLove, a następnie
opublikować je na Instagramie. Co ważne,
trzeba pamiętać by zdjęcie było dostępne
publicznie. Zdjęcia z konkursowym hashtagiem znajdziemy na stronie www.szczecin.
love i to właśnie w tym miejscu odbywa się
głosowanie na najlepsze z nich. Każdy może
oddać codziennie 10 głosów.
Konkurs podzielono na 4 etapy (sierpień,
wrzesień, październik i listopad). W każdym
z etapów uczestnicy mają szansę na wygranie nagrody za zdjęcie miesiąca – Aparatu
Fuji Instax Mini, która zostanie przyznana na
podstawie głosów internautów.

Trwa konkurs fotograficzny SznLove, zachęcający do uwieczniania ulubionych
miejsc w Szczecinie. Na stronie internetowej konkursu znajdziemy już kilkadziesiąt
zdjęć, na które można głosować.

Zachód słońca na tle Wałów Chrobrego,
Dworzec Główny nocą z Katedrą w tle, czy
fajerwerki na Pyromagic – to tylko niektóre
spośród wielu zdjęć Szczecina, które w ciągu
ostatniego tygodnia znalazły się na konkursowej stronie www.szczecin.love.

Uczestnicy zabawy zaproszeni są do uwieczniania miejsc, które najbardziej kochają w
naszym mieście i do brania przy tym udziału
w konkursie SznLove, a do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody.

Dodatkowo, 6 grudnia 2018 r. spośród
wszystkich uczestników Konkursu Jury
wyłoni dwie osoby, które otrzymają nagrodę główną: kamerę GoPro HERO 5 Black.
Dodatkowo, w ramach konkursu przyznanych zostanie również kilkadziesiąt pakietów,
w skład których wchodzić będą gadżety
Floating Garden 2050.

Różankowe potańcówki
Na życzenie publiczności we wrześniu
Różanka jeszcze będzie roztańczona.
Miłośników potańcówek zapraszamy
w sobotę – 15 i 29 września.
Pozostałe atrakcje 11 edycji Różanego
Ogrodu Sztuki dobiegają końca, przyszedł czas podsumowań. Jak co roku
ogromnym hitem były potańcówki bez
względu rodzaj muzyki, parkiet zawsze
był oblegany. Nie mniej uczestników
zanotowała „Różanka Dzieciom”
– cykl spotkań i warsztatów twórczych
z dziedziny teatru, literatury, plastyki
czy muzyki.
Południowe koncerty plenerowe
w każdą sobotę i niedzielę czy wieczorne występy na Różankowej scenie,
gdzie wystąpili m.in. uczniowie, studenci
oraz artyści szczecińskiej i ogólnopolskiej
sceny muzycznej, cieszyły się tez zawsze
powodzeniem publiczności.
Egzamin zdała także „Różana Czytelnia”
czyli plenerowa strefa wolnych książek,
gdzie każdy mógł zostawić, wziąć lub
poczytać książkę na miejscu.
Do zobaczenia za rok!

29 koncertów południowych, czyli

ponad 30 h muzyki na żywo i setki
utworów wykonanych przez ponad
500 muzyków i artystów z kraju i za
granicy

30 h nieustannego tańca na potańcówkach

147 postaci z polskich bajek … od

malutkich krasnoludków, Marysie, Koziołka Matołka po wielkiego króla Lichtensteinu.

133 animatorów
26 z nich przyjechało z różnych regionów Polski by przybliżać polską sztukę
ludową, folklor, tradycje i historie. Od
Krupii po Koniaków.

114 godzin warsztatów, ponad 20
godzin spektakli, czytanek i koncertów
interaktywnych.

1700

dzieci uczestniczyło
Ponad
w naszych zajęciach.
A towarzyszyła temu niezliczona liczba
uśmiechów, tysiące małych ważnych
pytań i nabytej wiedzy i umiejętności. Nie
zliczyliśmy również rodziców, dziadków
i opiekunów którzy towarzyszyli naszym
głównym bohaterom, czyli dzieciom. Było
ich całe morze:-)

