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Aktualności

Ruszył program, który ma za zadnie po-
łączyć lokalną przedsiębiorczość siatką 
wzajemnych korzyści. To Szczecińska Kar-
ta Przedsiębiorcy, którą realizuje Agencja 
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. 

Katalog usług, ulg, bonusów, rabatów, dar-
mowe i dofinansowane szkolenia, dedy-
kowane oferty, wsparcie miasta i PUP oraz 
innych firm, możliwość znalezienia kontra-
hentów – z takiej puli każdy przedsiębiorca 
może swobodnie skorzystać po przystą-

2018 rok przeszedł do historii. Działo się 
wiele, czego wyrazem niech będzie pod-
sumowanie minionego roku w liczbach. 

W 2018 roku zameldowanych na pobyt 
stały i czasowy w Szczecinie było 373 761 
osób. Urodziło się 6204 dzieci. Najczęściej 
wybieranym imieniem dla dziewczynek 
było Hanna – takie imię nadano 132 dziew-
czynkom, a dla chłopców Jakub – 107 
chłopców otrzymało to imię. W ostatnim 
roku zawarto również 2320 związków 
małżeńskich, sporą popularnością cieszy-
ło się zawieranie związków małżeńskich 
poza Urzędem Stanu Cywilnego. Z takiej 
formy skorzystało aż 150 par. Jednocze-
śnie w 2018 roku pożegnaliśmy na zawsze 
5950 mieszkańców Szczecina.

W 2018 roku w naszym mieście zarejestro-
wanych było aż 297 909 samochodów, 
z czego 32 314 zarejestrowano tylko na 
przestrzeni ostatnich 12 miesięcy! Dodat-
kowo, miejscy urzędnicy wydali 48 236 
dowodów rejestracyjnych oraz zamówili 
10 141 sztuk praw jazdy, z czego udało 
się wydać 9893 sztuk tego dokumentu. 
Pracownicy Biura Obsługi Interesantów 
szczecińskiego magistratu wydali również 
49 320 dowodów osobistych. Złożono 
także 3952 wniosków o wpisanie do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej.

Wśród mieszkańców Szczecina sporym za-
interesowaniem cieszyły się Szczecińskie 
Karty Rodzinne (wydano 4867), Szcze-
cińskie Karty Seniora (2812). Wydano 
także 105 Kart Dużej Rodziny. 
W 2018 roku po raz pierwszy szczecinianie 
skorzystali (823 osoby) z nowego świad-
czenia „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”. 

Miniony rok to także pierwszy etap wpro-
wadzania rządowej reformy systemu oświa-
ty. 1 września 2018 naukę w szczecińskich 
szkołach rozpoczęło 39 609 uczniów 
– 25 328 w szkołach podstawowych; 
3 064 w szkołach gimnazjalnych; 11 
217 w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Dodatkowo tego samego dnia do 102 
placówek wychowania przedszkolnego 
poszło 11 229 młodych mieszkańców 
naszego miasta – 7631 w przedszkolach 

Od kilku miesięcy w Szczecinie 
trwają prace związane z urucho-
mieniem miejskiego programu 
polityki zdrowotnej pn. Leczenie 
niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców 
Szczecina na lata 2019-2021. 

Celem miejskiego programu leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego jest przede wszyst-
kim udzielenie pomocy parom, dla 
których jedyną możliwością posia-
dania potomstwa jest skorzystanie 
właśnie z tej metody. 

Dzięki jego wprowadzeniu możliwe 
będzie obniżenie liczby par bez-
dzietnych w Szczecinie, zapewnie-
nie najlepszego standardu leczenia 
niepłodności oraz poprawę trendów 
demograficznych poprzez zastoso-
wanie metody o najwyższej skutecz-
ności, udokumentowanej badaniami 
naukowymi. 

Z programu będzie mogło skorzystać 
ok. 100 par, mieszkających na terenie 
Szczecina co najmniej od 1 stycznia 
2017 r.  

Przewiduje się, że całkowity koszt 
realizacji zadania w latach 2019-
2021 wyniesie 850 000 zł brutto 
i będzie finansowany w ramach 
budżetu Miasta.

W grudniu 2018 roku do Urzędu Mia-
sta Szczecin wpłynęła pozytywna 
opinia Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji dla progra-
mu zaproponowanego przez miasto, 
teraz ogłoszony został konkurs na 
realizatora programu, a do obowiąz-
ków wybranego oferenta należeć 
będzie  m.in. 

–  dokonywanie kwalifikacji par 
do programu,

–  zapewnienie dostępności do świad-
czeń finansowanych w ramach Pro-
gramu,

– zapewnienie pacjentom możliwości 
rejestracji telefonicznej i elektro-
nicznej oraz kontaktu telefonicz-
nego z personelem medycznym 
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny 
na dobę w przypadku potrzeb pa-
cjenta. 

Termin składania ofert w konkursie 
upływa 31 stycznia 2019 r. (czwar-
tek) o godz. 15.30.

www.wiadomosci.szczecin.eu

Miniony  rok  w  liczbach In vitro  
coraz bliżej

i 3598 w oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych.

Podczas sezonu letniego 2018 (od 15 
czerwca do końca sierpnia) kąpieliska 
w Dąbiu, na Dziewokliczu oraz na Głę-
bokim odwiedziło łącznie 114 425 osób. 

Ogromną popularnością w tym okresie 
cieszyła się również „Szczecińska Majorka” 
czyli kąpielisko Arkonka. Od czerwca do 
września 2018 r. przyszło na nią ok. 210 
000 osób! 

Miniony rok w Szczecinie to także 15 sesji 
Rady Miasta VII kadencji oraz 2 sesje nowo 
wybranej w październiku 2018 Rady Miasta 
VIII kadencji. 31 radnych podjęło łącznie 
326 uchwał (w obu wspomnianych wyżej 
kadencjach). 

Dodatkowo w 2018 roku radni VII kadencji 
zajęli 1 stanowisko (w sprawie rocznicy 
wydarzeń marcowych 1968 r.) oraz za-
dali łącznie 522 zapytania i interpelacje. 
Natomiast radni wybrani na VIII kadencję 

Rady Miasta Szczecin przez 2 miesiące 
urzędowania w 2018 roku złożyli łącznie 88 
zapytań i interpelacji. Dodatkowo w 2018 
roku wydano 541 zarządzeń Prezydenta 
Miasta Szczecin.

2018 rok w Szczecinie był również pełen 
różnorodnych wydarzeń. 316 z nich zostało 
objętych Mecenatem Miasta lub Patronatem 
Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin. 

Dodatkowo organizatorzy rozmaitych wy-
darzeń 438 razy zwracali się do Urzędu 
Miasta Szczecin z wnioskiem o udziele-
nie licencji na używanie znaków Gminy 
Miasta Szczecin. Jedną z największych 
plenerowych były Dni Morza, przez które 
przewinęło się ponad 200 000 osób. 

Swoistym podsumowaniem 2018 roku 
w Szczecinie była miejska impreza sylwe-
strowa, którą umilały występy uczestników 
programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. 
Tej nocy na szczecińskich Jasnych Bło-
niach bawiło się ok. 12-15 tys. uczest-
ników. 

pieniu do programu. To nie lada gratka 
zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy 
prowadzą małe firmy lub dopiero startują 
z działalnością gospodarczą. 

– Pracujemy z lokalnym biznesem od lat, wie-
my, że firmy lubią sobie pomagać i współdzia-
łać, często pytają o takie możliwości wspólnej 
kooperacji. Karta ma im pomóc w dotarciu do 
ich ofert, a także we wzajemnej pomocy – tłu-
maczy Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju 
Metropolii Szczecińskiej. 

Do programu mogą przystąpić także duże 
firmy, które działają na lokalnym rynku od lat. 
Karta pozwoli im wesprzeć młodszych stażem, 
tych, którzy przygodę z własną firmą dopiero 
zaczynają. Co firmy te mogą uzyskać w zamian 
oprócz ważnego faktu, że pomagają innym? 
Darmową promocję swojej firmy oraz inne 
ulgi w ramach programu. W tym momencie 
w programie bierze udział kilkadziesiąt firm 
ze Szczecina oferując m. in. darmowe porady 
prawne, rabaty na konsultacje specjalistyczne, 
usługi projektowe, rachunkowe, marketingo-
we, zakup oraz serwis urządzeń biurowych, 
czy też kursy językowe. 

Zarejestruj się i korzystaj! 
www.skp-szczecin.eu

Chętnie porozmawiamy o tym, co możesz 
wnieść do naszego programu! 

Zapraszamy do kontaktu!
Agencja Rozwoju Metropolii 

Szczecińskiej
ul. Niemierzyńska 17A , 71-441 Szczecin

e-mail: sekretariat@arms-szczecin.eu
tel.:  91 333 97 71

Wspieraj z nami  lokalną przedsiębiorczość!
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Rada Miasta zaakceptowała projekt 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Szczecina na najbliż-
sze cztery lata i tym samym wyraziła 
zgodę na zabezpieczenie w budżecie 
dodatkowych środków na realiza-
cję największej sportowej inwestycji 
w Szczecinie. 

To ostatni krok do podpisania umowy 
z generalnym wykonawcą. Konsor-
cjum Doraco PBG zaoferowało, że 
wybuduje stadion wraz z Centrum 
Szkolenia Dzieci i Młodzieży za 364,4 
mln zł. 

Była to jedyna oferta w drugim 
postępowaniu przetargowym na 
realizację tej inwestycji (niższa 

Większością głosów radni Rady Miasta 
Szczecin, opowiedzieli się za powo-
łaniem Spółki Szczecińskie Inwesty-
cje Miejskie.

Do zadań Spółki należeć będzie prowa-
dzenie obsługi inwestorskiej wykony-
wanej na rzecz Gminy Miasto Szczecin, 
przygotowywanie, prowadzenie i nadzo-
rowanie inwestycji, aplikowanie o środki 
zewnętrzne i rozliczanie tych środków. 

Spółka zajmie się również czynnościami 
administracyjnymi, takimi jak ustalanie 
stanów prawnych nieruchomości, także 
obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną 
inwestycji. 

Jej utworzenie to także możliwość za-
trudnienia wysokiej klasy specjalistów 
na warunkach rynkowych.

– Realizacja inwestycji to proces wymaga-
jący dużej wiedzy merytorycznej, doświad-
czenia i sprawnego zarządzania. Przed 
nami wiele ważnych projektów, dlatego 
zależy nam na jak największej efektywno-
ści. Powołanie spółki to nasza odpowiedź 
na oczekiwania ze strony mieszkańców, 
którzy chcą sprawnie i terminowo realizo-
wanych inwestycji. – mówi Michał Przepie-
ra zastępca prezydenta Szczecina.

Spółka przejmować będzie stopniowo 
zadania wykonywane obecnie przez Wy-
dział Inwestycji Miejskich i inne komórki 
organizacyjne Urzędu Miasta.

Gratka dla kajakarzy 
i nie tylko

Wprawdzie pogoda na razie nie zachę-
ca do wypoczynku na wodzie, ale jak 
tylko nadejdą cieplejsze dni  mamy 
nowe propozycje dla miłośników ka-
jaków. 

Zakończyła się budowa (współfinansowana 
ze środków UE) zespołu przyrodniczo-rekre-
acyjnego „Przylądek Czterech Szkieletów” 
na terenie Sadlińskich Łęgów w Dąbiu. 

Zakątek Jeziorna – w rejonie ul. Jeziornej, 
ok. 200 m od ujścia strugi Chełszcząca do 
jeziora Dąbie. Przeznaczony zarówno dla 
kajakarzy jak i użytkowników ścieżek ro-
werowo – rolkowych. 

Zakątek Płońska Kępa – przy cyplu Płońska 
Kępa. Przeznaczony dla użytkowników ma-
łych jednostek pływających – głównie dla 
kajakarzy. Jest tu m.in. pomost cumowniczy 
usytuowany prostopadle do nurtu wody, 
zadaszony stół z siedziskami, oznakowanie 
nawigacyjno-informacyjne. Niedostępny 
od strony lądowej!

Zakątek Sadlińskie Łęgi – najdalej na 
północ wysuniętego cypla Sadlińskie 
Łęgi.  Wyposażony podobnie w pomost 
cumowniczy, także rekreacyjny czy zada-
szony stół z siedziskami. Niedostępny od 
strony lądowej!

Zakątek Trzebuskie Łęgi – nieopodal gra-
nicy administracyjnej Szczecina z gminą 
Goleniów. Przeznaczony zarówno dla kaja-
karzy jak i użytkowników ścieżek rowerowo 
– rolkowych. 

Zakątek Chełszcząca – w rejonie wału prze-
ciwpowodziowego, ok. 200m ma północ od 
ujścia do jeziora Dąbie strugi Chełszcząca. 
Dla kajakarzy  i rowerzystów.

Sprawniej  
i efektywniej 

O krok od budowy stadionu 
o niemal 25 mln zł w porównaniu do 
oferty z pierwszego przetargu).
Inwestycja będzie obejmować budowę 
i wyposażenie Centrum Szkolenia Dzie-
ci i Młodzieży, tj. budynku wraz z kom-
pleksem sześciu boisk (w tym dwóch 
z nawierzchnią hybrydową i jednego za-
budowanego tzw. „balonem”), budowę 
czterech trybun Stadionu Miejskiego oraz 
infrastruktury wokół, tj. parkingów, dróg 
dojazdowych i chodników.

Po dopełnieniu przez oferenta niezbęd-
nych formalności przetarg zostanie roz-
strzygnięty. 

Wykonawca będzie miał na realizację 
inwestycji 36 miesięcy od momentu pod-
pisania umowy.
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Kolejnym krokiem 
w stronę czystego 
powietrza i ekolo-
gicznego miasta są 
elektryczne auto-
busy. 

Miasto zdecydowało 
się na zakup 11 jed-

noczłonowych autobusów elektrycz-
nych od konsorcjum URSUS BUS.

Niskopodłogowe, jednoczłonowe autobu-
sy z napędem elektrycznym pomieszczą 
minimum 75 osób, wyposażone będą 
w system odzyskiwania energii podczas 
hamowania. Kabina pasażerska wyposa-
żona będzie m.in. w dwie dwuportowe 
ładowarki USB, wydzielone i oznakowane 
miejsce dla psa przewodnika.

A zasłużony staruszek Volvo idzie 
na emeryturę.

Przejechał 1 630 000 kilometrów, teraz 
idzie na zasłużoną emeryturę. Wypro-
dukowane w 1994 roku autobusy Volvo 
przypłynęły do Polski promem. Do Szcze-
cina trafiło 40 takich pojazdów.

Data pierwszej rejestracji autobusu, który 
pożegnaliśmy to 17.08.1995 r. Od tego 
dnia pojazd o numerze bocznym 1571 
przewiózł miliony pasażerów.

Wymiary zasłużonego staruszka to: 
18,0 m długości, 2,50 m szerokości 
i 3,10 m wysokości. Liczba miejsc: 
132. Miejsca siedzące: 42 – chociaż  
jego pojemność bywała większa. Typ 
silnika: THD 102KB.

Autobus trafi do Muzeum Techniki i Ko-
munikacji.

www.wiadomosci.szczecin.eu

Do końca lutego odbierane będą z na-
szych domów świąteczne choinki, 
a do końca marca (raz w miesiącu) 
odpady zielone. 

Odbiór choinek odbywa się raz w tygo-
dniu w zabudowie jednorodzinnej oraz 
dwa razy w tygodniu w zabudowie 
wielorodzinnej, po wcześniejszym zgło-
szeniu telefonicznym do Urzędu Miasta 
(91 435 1199) 
lub mailowo na adres: 
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl. 

Choinki wystawione do odbioru (tam 
skąd odbierane są odpady komunal-
ne) traktowane są jako frakcja odpadów 
biodegradowalnych, zatem muszą być 
pozbawione wszelkich lampek, ozdób.

Harmonogram odbioru choinek  
w roku 2019

SEKTOR I
zabudowa wielorodzinna
wtorek, piątek

SEKTOR I
zabudowa jednorodzinna – wtorek 

SEKTOR  II
zabudowa jednorodzinna – wtorek

SEKTOR II
zabudowa wielorodzinna
wtorek, piątek
 
SEKTOR III
zabudowa jednorodzinna – piątek

SEKTOR III
zabudowa wielorodzinna
poniedziałek, wtorek
 
SEKTOR IV 
zabudowa jednorodzinna – środa

SEKTOR IV
zabudowa wielorodzinna
wtorek, piątek

Choinki odbierane są także z placó-
wek oświatowych, a częstotliwość 
odbioru uzależniona jest od rodza-
ju zabudowy:

– placówki oświatowe w zabudowie 
wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

– placówki oświatowe w zabudowie 
jednorodzinnej – raz w tygodniu.

 
Przygotowane do odbioru choinki można 
też zgłaszać bezpośrednio do firm wy-
wozowych.

Zielone raz w miesiącu 

Przypominamy, że odpady zielone wy-
wożone są raz w miesiącu (do kwietnia), 
po uprzednim zgłoszeniu do 15- tego 
dnia każdego miesiąca (1 grudnia – 31 
marca), dzwoniąc pod numer 91 435 
1199, wysyłając maila na adres:gospo-

darka_odpadami@um.szczecin.pl lub 
za pomocą formularza na www.ecosz-
czecin.pl

Właściciele, którzy zgłoszą swoją nieru-
chomość do odbioru odpadów zielonych 
powinni udostępnić  swój pojemnik/i, 
w poniższych terminach:

• 26 lutego 2019,
• 26 marca 2019.

Zarządcy oraz właściciele nieruchomości 
w zabudowie wielorodzinnej również 
mogą skorzystać, od grudnia do koń-
ca marca, z usługi odbioru odpadów 
zielonych z częstotliwością jeden raz 
w miesiącu. 

Zgłoszenia powinny być kierowane 
bezpośrednio do firm, które obsługują 
konkretne sektory miasta.

Odbiór choinek Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Prowizorycznie załatane dziury w jezdni 
na ulicy Rostockiej. 

Uszkodzona bramka przy wejściu na 
teren Syrenich Stawów.

Uszkodzone oznakowanie przystanku 
przy ul. Piastów przy placu Kościuszki

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, ta-
blet) opartym na Androidzie, systemie 
iOs czy Windows Phone. 

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również 
wykorzystać do tego komputer sta-
cjonarny. 

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

Miasto wybrało  elektryczne  Ursusy 
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Hit 2018 – galeria „Szpargałek” 
Jedną z ciekawszych nowości, która 
pojawiła się w 2018 roku w Szczecinie 
była charytatywna Galeria „Szparga-
łek”w Ekoporcie przy ul. Arkońskiej.

Przez 20 edycji funkcjonowania lubianego 
przez szczecinian (i nie tylko!) Szpargałka 
udało się zebrać i przekazać potrzebu-
jącym organizacjom 63 723 zł.

W 2019 roku Galeria „Szpargałek” 
otwiera swe podwoje, we środę, 30 
stycznia. 

Kamila Sadkowska, Ola Kuczyńska, 
Karol Gałecki… to właśnie ich można 
spotkać podczas każdej edycji Galerii 
Szpargałek. Ich praca przy organizacji 
„handlowej środy” nie ogranicza się tyl-
ko do jednego dnia. Już następnego, 
po zamknięciu galerii starają się o to, by 
dwa tygodnie później na półkach było 
jak najwięcej sprawnych i wartościowych 
przedmiotów. 

– Dzięki Galerii „Szpargałek” miesz-
kańcy przekazali na potrzebujące 
organizacje ponad 62 tysiące złotych. 
Jesteście zaskoczeni popularnością 
tego miejsca?

– Kamila Sadkowska: Bardzo. Gdy 
w lutym 2018 roku po raz pierwszy 
otwieraliśmy drzwi galerii wiedzieliśmy, 
że wprowadzamy coś zupełnie nowe-
go – nie tylko w naszym mieście, ale i w 
Polsce. Podejrzewaliśmy, że pierwsze 
edycje mogą cieszyć się dużą popular-
nością. Podają nas w całej Polsce jako 
przykład, pokazują w ogólnopolskich 
audycjach. Cieszy nas, że nasza praca 
jest zauważana. Mamy dużo satysfakcji, 
że dzięki niej mieszkańcy mogą pomóc 
potrzebującym organizacjom. Dla fundacji 
czy stowarzyszeń każda złotówka jest na 
wagę złota. Korzystają na tym nie tylko 
dorośli, ale również dzieci.

– Skąd bierzecie eksponaty do galerii?

Kamila: Wszystko od ludzi. W Szczecinie 
mamy obecnie 8 Ekoportów. Mieszkańcy 
przynoszą do nich przedmioty, wśród 

Dbałość o jakość powietrza w mie-
ście to jeden z priorytetów w dzia-
łaniach służb miejskich. Strażnicy 
miejscy podejmują wiele spo-
sobów docierania z informacją 

których znajduje się mnóstwo skarbów. 
Jednym nie są już potrzebne, innym mogą 
sprawić mnóstwo radości. To nie jest tak, 
że wygrzebujemy je z koszy na śmieci – 
choć wiele osób tak myśli. 

W Ekoporcie jest segregacja. Mieszkańcy 
niepotrzebne meble, naczynia itp. zosta-
wiają najczęściej przy kontenerach. Pra-
cownicy wszystkich Ekoportów zabierają 
je wówczas do magazynu. Mamy spe-
cjalny samochód, który później przywozi 
je na Arkońską. Wśród rzeczy znajdują 
się prawdziwe perełki, które trafiają na 
półki galerii.

Co najbardziej zaskakującego usta-
wialiście na półkach galerii?

– Kamila: Trudno powiedzieć, bo mie-
liśmy już niemal wszystko. Drugie życie 
daliśmy już ponad 16 tysiącom przed-
miotów. Były meble, komplety naczyń, 
zabawki, książki, sprzęt sportowy. To 
wszystko cieszy się dużym wzięciem. Są 
też przedmioty kolekcjonerskie, pamiątki 
z różnych stron świata – takie, których nie 
kupimy w sklepie. Ostatnio na półkach 
można było znaleźć maski przeciwgazo-
we, nawet takie z wycieraczkami.

– Wspomagacie również Muzeum 
Techniki i Komunikacji w Szczecinie. 

– Karol Gałecki: Zgadza się, do Muzeum 
Techniki i Komunikacji przekazaliśmy m.in. 
komputer zbudowany dla węgierskich 

nauczycieli Videoton TV-Computer 64k, 
Radioodbiornik TSH-111, taksometr, tele-
wizor Vela, gramofon, radiotelefon, maszy-
nę liczącą, maszynę do szycia, mikrofon 
stereofoniczny czy komputer Macintosh 
i sporo innych rzeczy.  Było także pierwsze 
polskie radio samochodowe z początku 
lat 70. Kompletny rarytas, zapakowane 
z kartą gwarancyjną i instrukcją. U nas nic 
się nie marnuje, nawet bańki lekarskie, 
które dla muzeum wydały się bardzo wy-
jątkowe.

– W każdą „ szpargałkową” środę 
przychodzą do  Was  tłumy. Jak zacho-
wują się „poszukiwacze skarbów”?

– Ola: Zazwyczaj dobrze. Oczywiście jest 
tłok, każdy chce być pierwszy. Ludzie 
wiedzą, co będzie w galerii, bo wszystkie 
rzeczy można znaleźć wcześniej na stronie 
Ekoportów. Każdej robimy zdjęcie, przy-
dzielamy jej punkty (1 punkt jest równy 
złotówce, a przedmioty kosztują mak-
symalnie 25 punktów, czyli 25 złotych) 
i wrzucamy na stronę. 

Zdarzyło się jednak, że sytuacja trochę 
wymknęła się spod kontroli. To jedyne 
takie zdarzenie. Dwie panie pokłóciły 
się o… kury. Były to szklane, otwierane 
pojemniki. Ponad 30-letnie. Cieszyły się 
ogromną popularnością i doszło do sporej 
awantury. Udało się ją ostatecznie zaże-
gnać, jednak było gorąco.

– Obecnie ze Szpargałkiem współpra-
cuje 13 organizacji pożytku publicz-
nego. To na nie można, w zamian za 
wybrane przedmioty, wpłacać pie-
niądze. Lista jest zamknięta?

– Karol: Bardzo chętnie podejmiemy i po-
dejmujemy współpracę z kolejnymi orga-
nizacjami. Wystarczy, że do nas się zgłoszą 
i dopełnimy wszystkich formalności. 

Przypominam, że w Szpargałku nie ma 
obrotu gotówką. Jako Zakład Usług Ko-
munalnych, z prowadzenia tej charyta-
tywnej galerii, nie otrzymujemy nawet 
złotówki. Robimy to wyłącznie z myślą 
o potrzebujących. 

do mieszkańców o szkodliwości 
palenia śmieci w instalacjach 

grzewczych. Ostatnio sprzymie-
rzeńcem do walki z truciciela-
mi powietrza jest także dron 

kontrolujący jakość emito-
wanych spalin z kominów.

Kontrole palenia w piecach 
prowadzone są przez strażni-
ków miejskich przede wszyst-

kim na podstawie zgłoszeń od 
mieszkańców czy radnych z Rad 

Osiedlowych. Mimo, iż sygnały z ulicy 
Dworskiej wpływały do strażników 

kilka dni wcześniej, kontrole nie 
wykazywały palenia zabronio-

nymi substancjami. Do cza-
su…

Dyżurny SM odebrał od 
mieszkańca alarmujące 

zgłoszenie o niepokojącym 
dymie z komina, który najpraw-

dopodobniej pochodzi ze spala-
nia śmieci. Reakcja strażników była 
natychmiastowa, mimo opieszałości 
właściciela posesji w udostępnieniu 
funkcjonariuszom pomieszczenia, 
w którym znajduje się piec.

W nim w najlepsze paliły się płyty paź-
dzierzowe, a wokół paleniska przy-
gotowane były do „utylizacji” śmieci. 
Za niefrasobliwość w traktowaniu 
przepisów zabraniających spalanie 
w piecach odpadów i śmieci byto-
wych właściciel został ukarany man-
datem karnym.

Kolejny sygnał dotarł do straży 
z dwóch źródeł. Kilka dni przed in-
terwencją nad dzielnicą Świerczewo 
prowadzone były loty drona – po-
wierzchniowe, tzw. rozpoznawcze.  
Analiza powietrza we wskazanym 
miejscu wykazała znaczne przekro-
czenie norm zanieczyszczenia. 

Jednocześnie strażnicy odebrali zgło-
szenie o prawdopodobnym paleniu 
odpadami na jednej z ulic Świercze-
wa. Wizyta na posesji okazała się  
strzałem w dziesiątkę.

– Zebrany i przygotowany materiał 
do palenia w piecyku typu koza nie 
pozostawiał wątpliwości, iż pomiary 
wykonane wcześniej przy użyciu dro-
na uzasadniają kontrole pieca – mówi 
st. insp. Joanna Wojtach, rzecznik 

straży miejskiej Szczecin. – Jako opał 
służyły deski podłogowe, lakierowa-
ne i bejcowane, wcześniej zerwane 
z podłóg.

Zgodnie z przepisami na sprawcę 
wykroczenia, tj. termicznego prze-
kształcania odpadów został nałożony 
mandat karny.

A przypomnijmy za spalanie odpadów 
grozi mandat w wysokości do 500 zł 
lub grzywna do 5 tys. zł, gdy sprawa 
trafi do sądu.
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Nowocześniejsza  oczyszczalnia 

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków 
Zdroje.  To jedna z inwestycji realizowa-
nych w ramach programu  „Czysta Odra 
w Szczecinie”.

Modernizacja oczyszczalni w Zdrojach 
polega na przebudowie oraz rozbudowie 
istniejących instalacji do oczyszczania ście-
ków. Inwestycja przyczyni się do poprawy 
ich funkcjonowania oraz efektywniejszego 
wykorzystania istniejącego systemu. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii 
będzie można podłączyć do sieci kolejne 
kanalizowane osiedla w prawobrzeżnej 
części Szczecina.

Obecnie najbardziej zaawansowana jest bu-
dowa nowego osadnika wtórnego. Wykona-

ne zostały żelbetowe ściany osadnika, który 
będzie elementem systemu biologicznego 
oczyszczania ścieków. W nim osad czynny 
oddzielony będzie od ścieków a następnie 
skierowany do zamkniętej komory fermen-
tacyjnej. 
W ramach inwestycji powstanie nowa, 
druga już w oczyszczalni Zdroje komora 
fermentacyjna. Pozwoli to na zwiększenie 
produkcji biogazu. Dzięki temu będzie 
możliwość produkcji większej ilości ener-
gii elektrycznej i obniżenie kosztów funk-
cjonowania oczyszczalni. Obecnie ZWiK 
z ekologicznych źródeł energii (biogaz, 
farmy fotowoltaiczne) pokrywa ok. 17 proc. 
zapotrzebowania na prąd. 
Oprócz tego w ramach modernizacji 
oczyszczalni trwa realizacja maszynow-

Wiele razy ZWiK informował o tym, że 
nie wszystko może trafiać do kanali-
zacji. Pracownicy Spółki często muszą 
usuwać zatory lub awarie pompowni 
spowodowane tym, że w sieci kanaliza-
cyjnej znalazły się rzeczy, których tam 
być nie powinno.

Kosz na śmieci powinien być obowiąz-
kowym elementem wyposażenia każdej 
toalety i łazienki. To tutaj powinny trafiać 
wszelkie śmieci, które niestety lądują 
w kanalizacji. Lista niepożądanych rzeczy 
znajdowanych w przepompowniach czy 
oczyszczalniach jest bardzo długa. Znaj-
dują się na niej worki foliowe i reklamówki, 
rękawiczki jednorazowe, resztki materiałów 
higienicznych oraz najbardziej uciążliwe ze 

wszystkich – chusteczki dla niemowląt i pa-
tyczki do uszu. Do sieci trafia gruz, cement, 
lakiery i inne chemikalia, a nawet puszki 
po napojach czy fragmenty mebli. Zdecy-
dowana większość tych niepożądanych 
śmieci dostaje się do kanalizacji muszli 
klozetowych bądź zlewów kuchennych, 
inne większe odpady, wrzucane są po 
odsunięciu włazu bezpośrednio do studni 
kanalizacyjnych. 

Dlaczego nie wolno wrzucać wszystkiego 
do naszych umywalek, zlewozmywaków 
i muszli klozetowych? Odpowiedź jest pro-
sta. Sieć kanalizacyjna, zarówno wewnętrz-
na w naszych domach, jak i zewnętrzna 
staje się niedrożna i zatyka się. Może to 
się stać przyczyną poważnej awarii, której 

Nie należy wrzucać do sieci kanali-
zacyjnej:

l waty,  podpasek, włosów, nawilżanych 
chusteczek, patyczków do czyszczenia 
uszu, części garderoby, w tym rajstop, 
szmat, bandaży, pieluch, 

l materiałów nierozpuszczalnych w wo-
dzie tj. ręczników papierowych, gazet, 
niedopałków papierosów,

l igieł i jednorazowych maszynek do 
golenia– które stanowią źródło niebez-
pieczeństwa dla pracowników sieci ka-
nalizacyjnej,

l substancji chemicznych tj. kwasów 
i zasad, farb, lakierów, impregnatów, 
środków ochrony roślin oraz lekarstw, 
gdyż mogą być one niebezpieczne dla 
mikroorganizmów odpowiadających za 
oczyszczanie ścieków w oczyszczalni,

l gruzu, zaprawy cementowej i innych 
materiałów budowlanych, 

l tłuszczów, zużytych olejów (w tym 
silnikowych), które oblepiając ściany 
przewodów stopniowo zmniejszają 
ich średnicę, prowadząc do zatorów,

l substancji palnych i wybuchowych, 
a w szczególności benzyn, nafty, oleju 
opałowego, karbidu,

l ścieków zawierających chorobotwórcze 
drobnoustroje pochodzących ze szpi-
tali, stacji krwiodawstwa oraz zakładów 
leczniczych dla zwierząt. 

Dzięki nowej komorze fermentacji w oczyszczalni powstawać będzie więcej biogazu. Budowa osadnika wtórnego.

Pracownicy warsztatów ZWiK często naprawiają pompy uszkodzone przez 
przedmioty, które nie powinny trafiać do sieci sanitarnej.

Śmieci do kubłów,  
nie do kanalizacji 

usunięcie bywa kłopotliwe i bardzo kosz-
towne. Powstały zator może sprawić, że 
ścieki cofną się i zaleją mieszkanie, ogród 
lub ulicę powodując duże straty materialne 
i zanieczyszczenie środowiska. 

Śmieci w kanalizacji są także częstą przy-
czyną usterek pomp tłoczących ścieki do 
oczyszczalni. ZWiK eksploatuje kilkaset 
strefowych pompowni ścieków usytuowa-
nych na obszarze całego miasta. 

Wszystkie nierozpuszczalne w wodzie 
odpady np. tekstylia czy środki higieniczne 
przemieszczając się w kanalizacji, zamie-
niają się we włókna, które nawijają się na 
wszelkie elementy obrotowe. Patyczki do 
uszu i chusteczki blokują dławice pomp 
i zatrzymują kolejne zanieczyszczenia. 
W efekcie, najpierw spada sprawność 
pompy, urządzenie grzeje się, zużywa 
więcej energii elektrycznej, wreszcie wy-
łącza się bezpiecznik i urządzenie przestaje 
pracować. 

Jeszcze inne zagrożenie stanowią rozpusz-
czalniki, lakiery, farby i pozostałe produkty 
chemiczne, które wylewamy do kanalizacji. 
Gdy dotrą do oczyszczalni, mogą zakłócić 
procesy biologicznego oczyszczanie ścieków.

Podsumowując, sieć kanalizacyjna to 
nie śmietnik, pamiętajmy o tym!

ni komór fermentacyjnych. Dostarczono 
też system napowietrzania komór biolo-
gicznych. Istotną częścią inwestycji bę-
dzie budowa nowej stacji zrzutu osadów 
z czyszczenia kanalizacji. Trafią one do 
szczelnych zbiorników i zostaną poddane 
procesowi oczyszczania. Pozwoli to na 
likwidację obecnych poletek osadowych 
i w konsekwencji ograniczenie zapachów 
towarzyszących pracy oczyszczalni. 

Oczyszczalnia Zdroje uruchomiona została 
w roku 1973. Gruntowną modernizację 
i przebudowę przeszła w roku 2008, w ra-
mach programu „Poprawa jakości wody 
w Szczecinie”. 
Obecne prace prowadzone są w związku 
z realizacją kolejnego projektu inwestycyj-

nego pn. „Czysta Odra w Szczecinie”. Jest 
on podzielony na dwa etapy i obejmuje 
w sumie realizację 26 kontraktów. Łączna 
ich wartość to ponad 210 mln zł. 

Program współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej. Jego realizacja 
pozwoli w jeszcze większym stopniu do-
stosować gospodarkę sanitarną Szczecina 
do obowiązujących wymogów UE. 

Ukończenie poszczególnych inwestycji 
znacznie poprawi system zaopatrzenia 
w wodę. Umożliwi też redukcję zanieczysz-
czeń odprowadzanych do Odry i Morza 
Bałtyckiego oraz obniży poziom skażenia 
gleby, wód podziemnych i powierzch-
niowych.
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Czy zdarzyło ci się kiedyś 
odkręcić kurek z ciepłą 
wodą i poparzyć zbyt 
gorącym strumieniem? 
Albo długo czekać aż 
najpierw zleci zimna 
struga? Takie sytuacje 
mają miejsce, jeśli 
ogrzewasz wodę piecem 
gazowym lub węglowym.

Im szybciej zamienisz swoją papierową fakturę na 
elektroniczną tym więcej drzew pozostanie w naszych 
lasach. Jeśli więc jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zwlekaj. 

Ciepła woda

e-faktura

jak czekolada

chroni drzewa

Jeśli korzystasz z ciepła systemo-

wego SEC-u to po odkręceniu 

kranu niemal od razu korzystasz 

z wody o idealnej temperaturze. 

Unikasz długiego czekania aż 

najpierw zleci zimna, jak i ryzyka 

poparzenia. Tym samym nie tracisz 

niepotrzebnie wody i energii. 

Nie musisz też martwić się, że 

przepłacasz za ciepło. Ciepło 

systemowe charakteryzuje 

się najbardziej stabilną ceną 

spośród wszystkich nośników 

energii. Jego konkurencyjną 

cenę gwarantuje nie tylko rynek, 

ale i Prezes Urzędu Regulacji 

Zamień swoją papierową  

fakturę na elektroniczną  

i zyskaj szybki i łatwy dostęp  

do swoich rozliczeń z SEC-em.

Faktura w formie elektronicznej 

zawiera te same dane, co faktura 

papierowa. Jest dostępna od razu 

po wystawieniu, a informacja 

o tym  wysyłana jest na podany 

przy aktywacji adres e-mail.

E-faktura ma dokładnie taką 

samą moc prawną jak dokument 

papierowy, jej uruchomienie 

nic nie kosztuje i dostępna jest 

dla wszystkich klientów SEC.

Wejdź na stronę  

www.sec.com.pl, wypełnij  

formularz i aktywuj e-fakturę,  

a od następnego okresu  

rozliczeniowego będziesz  

już mógł korzystać z tej  

wygodnej formy rozliczeń. •

Energetyki, zatwierdzający taryfy.

Brak dodatkowych instalacji 

w mieszkaniu oznacza dla ciebie 

i twojej rodziny większe bezpie-

czeństwo korzystania z ciepła. 

Eliminujesz ryzyko wybuchu, 

pożaru czy zatrucia czadem. W ten 

sposób zyskujesz spokój i pełny 

komfort użytkowania ciepłej wody.

Ciepła woda z SEC-u nie dopływa 

aż do samych kranów w mieszka-

niach tylko ogrzewa tę, która pły-

nie z twojego kranu. Nie miesza się 

także z wodą z instalacji wewnętrz-

nej budynku. Cały proces ogrzewa-

nia zachodzi w specjalnym 

urządzeniu znajdującym się 

każdym budynku przyłączonym 

do sieci ciepłowniczej nazywa-

nym wymiennik ciepła. Proces 

zachodzący w wymienniku jest 

podobny do tzw. kąpieli wodnej 

często stosowanej w kuchni do 

roztapiania czekolady. W naczy-

niu z gorąca wodą umieszcza się 

naczynie z czekoladą. Czekolada 

nie dotyka bezpośrednio gorącej 

wody, ale przez to, że naczynie 

poddane jest działaniu wysokiej 

temperatury, czekolada zaczyna 

się ogrzewać i roztapiać. W po-

dobny sposób, w wymienniku 

ciepła, woda z instalacji budynku 

jest ogrzewana przez wodę 

z systemu ciepłowniczego.

A co dzieje się z wodą z systemu 

ciepłowniczego po oddaniu 

ciepła w wymienniku? Schło-

dzona wraca rurociągami do 

ciepłowni lub elektrociepłowni. 

Tam zostaje ponownie ogrzana 

i cały proces powtarza się.

Ogrzewanie wody ciepłem 

systemowym jest dużo bardziej 

ekologiczne niż ogrzewanie wody 

indywidualnymi piecami. Produk-

cja ciepła odbywa się z zachowa-

niem ścisłych norm środowisko-

wych, eliminuje problem niskiej 

emisji i nie przyczynia się do 

powstawania smogu. Nie martwisz 

się o opał, przeglądy instalacji 

ani o to, gdzie znaleźć fachowca 

w przypadku awarii ogrzewania.

Korzystając z ciepła systemo-

wego SEC-u, masz pewność, że 

wszystko działa jak należy. Bo nad 

niezawodnością systemu ciepłow-

niczego czuwają przez cały czas 

wykwalifikowane służby technicz-

ne a ich pracę dodatkowo wspo-

magają nowoczesne urządzenia.•
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Budownictwo

Centrum Aktywności Lokalnej Krzemień 
Podjuchy to według miesięcznika Ar-
chitektura Murator jedna z jedenastu 
najbardziej oczekiwanych inwestycji 
w 2019 roku w Polsce.

CAL Krzemień Podjuchy znalazł się wśród 
takich projektów jak m.in.: Nowa Rotunda 
w Warszawie, Apartamentowiec Drzy-
mały 27 w Poznaniu czy Zespół biurowy 
Nowy Targ we Wrocławiu.

Szczeciński obiekt zaprojektowała wro-
cławska pracownia Grid Architekci. CAL 
powstaje według opracowania wyłonione-
go w konkursie, który zorganizowało TBS 
Prawobrzeże przy udziale szczecińskiego 
oddziału SARP. Jak piszą autorzy zwycię-
skiej pracy w miesięczniku Architektura 
Murator: Punktem wyjścia było stworze-
nie budynku, który oprócz niezbędnego 
rozkładu pomieszczeń, ich prawidłowych 
funkcjonalnych zależności, wygeneruje 
wartość dodaną świadczącą o publicznym 
i egalitarnym charakterze tej przestrzeni. 

Architekci zaproponowali dwukondygna-
cyjny budynek z położonym centralnie 
holem. Ma on pełnić funkcję dodatkowego 
miejsca wydarzeń i oddzielać poszczególne 
przestrzenie pod względem akustycznym. 

Inwestycja już trwa. Do tej pory wykonano 
stan surowy na poziomie parteru i przyłącza 
sanitarne oraz cieplne. Obecnie trwają robo-

Pierwszy etap budowy osiedla Wrzosowe 
Wzgórze jest na ukończeniu. Większość 
mieszkań jest wynajęta. Inwestycję re-
alizuje szczecińskie TBS, które już zapo-
wiada realizację kolejnych etapów tego 
osiedla. 

Osiedle Wrzosowe Wzgórze położone jest 
przy ul. Szosa Polska u zbiegu z ul. Dojazdo-
wą z widokiem na rozlewiska Odry i jezioro 
Dąbie. Obecna inwestycja obejmuje bu-
dowę 274 mieszkań, w których dominują 
lokale dwupokojowe. 

W większości budynków trwają już prace 
wykończeniowe takie jak:  malowanie, ukła-
danie glazury i terakoty oraz wykładzin PCV 
w mieszkaniach. Wykonywane jest także 
zagospodarowanie terenu,  powstają drogi 
osiedlowe, chodniki oraz parkingi.

Cztery lokale w parterach budynków przy-
stosowano do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Tradycyjnie już Szczecińskie 
TBS oferuje standard wyposażenia „pod 
klucz” pozwalający zamieszkać od razu, 
bez konieczności przeprowadzania prac 
adaptacyjnych czy remontowych.

Oprócz przepięknych widoków z okien, 
wokół budynków będzie starannie zago-
spodarowana wspólna przestrzeń, place 
zabaw dla dzieci, boisko,  zieleń i mała ar-
chitektura. Walorem osiedla jest bliskość 
Puszczy Wkrzańskiej czy zespołu przyrod-
niczo-krajobrazowego „Wodozbiór”.

Nie słabnie zainteresowanie mieszka-
niem komunalnym za remont. W obec-
nie trwającym naborze miasto zwiększa 
pulę lokali do 400.  Prawie wszyscy, 
których wnioski przeszły pozytyw-
na ocenę, mogą w ten sposób otrzy-
mać mieszkanie.

W listopadowym naborze na lokal za 
remont do Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w ciągu niecałych dwóch 
tygodni wpłynęło nieco ponad 600 
wniosków. Z czego 468 spełniało kry-
teria i przeszło pozytywną weryfikację. 

Wnioski są teraz poddawane ocenie 
punktowej. Liczba punktów zależy mię-
dzy innymi: od okresu zamieszkiwania 
w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdro-
wia czy warunków w jakich się obec-
nie mieszka.

W marcu udostępniona zostanie lista 
lokali do remontu z terminem ich oglą-
dania wraz ze szczegółowym kosztory-
sem i informacjami przeznaczonymi dla 
osób ujętych w ostatecznym wykazie. 

W poprzednich edycjach programu 
lista ta liczyła ok. 200 mieszkań. Tym 
razem, w związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem miasto podjęło de-
cyzję o zwiększeniu tej liczby do 400. 

Oznacza to, że prawie wszystkie osoby, 
których wnioski przeszyły pozytywną 
weryfikację będą mogły skorzystać 
z oferty i otrzymać mieszkanie.

Spośród dostępnych mieszkań do re-
montu wnioskodawcy sami wskażą 
lokale pierwszego i drugiego wyboru. 

W przypadku, gdy na lokal jest więcej 
chętnych o przyznaniu go konkretnej 
osobie zdecyduje liczba punktów. 

Jeśli wnioskodawcy ubiegający się 
o jedno mieszkanie będą mieli taką 
samą punktację, o przekazaniu lokalu 
zdecyduje losowanie. 

Po spełnieniu ostatnich formalności 
i podpisaniu umowy, przyszły lokator 
rozpoczyna remont i ma na to osiem 
miesięcy. Po jego zakończeniu staje się 
najemcą mieszkania.

W ostatnich sześciu latach miasto prze-
kazało około 900 mieszkań do remontu. 
Kolejny nabór wniosków na mieszkanie 
za remont planowany jest w maju. 

Więcej informacji na stronie: 
amm.szczecin.eu

Najbardziej oczekiwana
 inwestycja roku!  

Więcej  
mieszkań 
za remont

Wrzosowe Wzgórze. 
Tu ludzie chcą mieszkać. 

Dodatkowym magnesem przyciągającym 
rodziny z małymi dziećmi jest powstanie 
na terenie osiedla żłobka dla 60 dzieci. Na 
terenie Osiedla powstaną trzy nieduże lokale 
usługowe o funkcji nieuciążliwej.
Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe EBUD Przemysłówka. Koszt 
budowy tego etapu osiedla wraz z zago-
spodarowaniem terenu to ponad 60 mln 
zł. Planowane zakończenie robót budow-
lanych - koniec II kwartału br.

Zainteresowani ostatnimi mieszkania-
mi  mogą się zgłaszać bezpośrednio do 
siedziby Szczecińskiego TBS, (pok. nr 4), 
pisać na adres biuro@stbs.pl oraz dzwo-
nić pod nr 91 430 91 34.

Budowa drugiego etapu realizacji osiedla 
ma ruszyć jeszcze w tym roku. Tym razem 

w sześciu budynkach powstaną łącznie 
203 mieszkania oraz dwa lokale usługo-
we. Wszystkie budynki będą wyposażone 
w windę, co jest nowością. Powstaną rów-
nież dwa mieszkania dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo. W tej części osiedla 
zaprojektowano m.in.: plac rekreacyjny 
z fontanną, boisko wielofunkcyjne, mini- 
skatepark, plac zabaw, a poza tym miejsca 
postojowe, drogi, chodniki i zieleń.

Szacuje się, że koszt realizacji tego etapu 
wyniesie ok 60 mln zł. Z tego ok 22 mln zł po-
chodzić będzie z finansowania zwrotnego – 
preferencyjnego kredytu - udzielanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 
rządowego programu wsparcia budowy 
mieszkań społecznych przeznaczonych 
na wynajem.

 www.stbs.pl

ty murarskie. Wykonywane są także prace 
zbrojarskie przy wykonywaniu elementów 
konstrukcyjnych żelbetowych ścian i stro-
pów oraz  roboty murarskie na poziomie 
pierwszego piętra. W lutym planowany jest 
montaż więźby dachowej. Całość ma być 
zakończona jesienią tego roku.

Inwestycję w imieniu miasta realizuje TBS 
Prawobrzeże. Budowa CAL wraz zagospo-
darowaniem terenu  kosztuje ok 10 mln zł.

CAL ma tętnić życiem kulturalnym 
i sportowym. Dzięki Centrum mieszkańcy 
w różnym wieku będą mieli przestrzeń do 

aktywnego wypoczynku. Odbywać się 
tam będą wydarzenia kulturalne, sportowe 
i edukacyjne. W CAL znajdą się m.in: scena 
kameralna z widownią na 200 osób,  pra-
cownie tematyczne (muzyczna, plastyczna, 
tańca i baletu), sala gimnastyczna, sala 
konferencyjna i pomieszczenia biurowe, 
przestrzeń gastronomiczna wraz z kawia-
renką.

Teren wokół także będzie zagospoda-
rowany. Na zewnątrz znajdzie się scena 
z miejscami do siedzenia dla ok. 100 osób, 
ścianka wspinaczkowa dla dzieci, ogródek 
kawiarniany itp.
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Rady  Osiedla

Nowy rok i nowe inwestycje w wielu 
dzielnicach miasta. 

Mieszkańcy Wielgowa mogą już korzy-
stać z nowej strefy rekreacyjnej w rejonie 
ulic Bałtyckiej, Wiślanej i Zawrotnej .

Teren został uprzątnięty, istniejące na-
wierzchnie oraz podbudowy rozebrane. 
Wymieniono je na bezpieczne podłoże. 
Następnie wybudowano nową alejkę. 
W pobliżu powstał plac zabaw dla naj-
młodszych, a tu m.in. huśtawki, czy pi-
ramida linowa. 

Z myślą o starszych mieszkańcach usta-
wiono dodatkowe urządzenia siłowni 
pod chmurką: koła Tai–Chi, ławka wio-
ślarza oraz orbitreka. Na terenie strefy 
znalazły się także ławki, kosze na śmieci 
oraz tablice informacyjno-edukacyjne.

Z nowych atrakcji już niebawem będą 
mogli korzystać mieszkańcy Kijewa. 
Zakończył się I etap zagospodarowa-
nia placu rekreacyjno-sportowego 
przy ulicy Tarpanowej. Wybudowano 
alejkę, przy której ustawiono ławki 
oraz kosze na śmieci. Przy istniejącym 
boisku rekreacyjnym zamontowany 
został wielostanowiskowy stojak na 
rowery. 

Dla najmłodszych powstał nowy 
plac zabaw, na którym znalazły się: 
wielofunkcyjna zabawka – „zamek”, 
podwójna huśtawka, w tym jedno sie-
dzisko przeznaczone dla osób niepeł-
nosprawnych.

Drugi etap inwestycji zakłada wybudo-
wanie następnej alejki, przy której usta-
wiona zostanie mała architektura. Na 
placu znajdą się stoły do gry w szachy 
oraz przyrząd do gimnastyki.  Cały teren, 

wraz z istniejącym boiskiem, zostanie 
oświetlony. 

Kończy się budowa Parku Wolności 
w Podjuchach. Jest już plac zabaw, 
fontanna, ogrodzony wybieg dla psów. 
Zamontowano także oświetlenie parko-
we. Pojawiły się nasadzenia: 129 drzew 
liściastych oraz ponad 600 krzewów. 
Powierzchnie przyszłych trawników 
w większości zostały już przygotowane 
do obsiania trawą. Zainstalowano ele-
menty małej architektury.

Powstał już także Szwajowy Ogród Lite-
racki wybrany w ramach Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Zainstalowana 
jest pergola wraz z ławkami. 

Mniejsze elementy – odlewy z brązu zo-
stały zdemontowane i zabezpieczone 
do momentu otwarcia parku. Prace przy 
budowie Parku Wolności potrwają do 
końca kwietnia.

Park Wolności to także miejsce, 
w którym zrealizowany będzie ko-
lejny projekt wybrany przez miesz-
kańców w ramach SBO „Freedom 
Szczecin – najlepszy plac zabaw 
w mieście”. 

W ramach tej inwestycji, na bezpiecz-
nej nawierzchni, powstanie gigantycz-
ny, 30-metrowy linowy plac zabaw 
w kształcie statku. Obiekt jest już 
w produkcji. Zostanie przywieziony 
w elementach i zmontowany. 

Park Wolności to również infrastruktura 
towarzysząca. Przy ulicy Niklowej po-
wstaną miejsca postojowe dla samo-
chodów. Przy ul. Granitowej, ul. Karpiej, 
pl. Wolności i ul. Niklowej będziemy mieli 
nowe chodniki.

Miasto pięknieje!

Mieszkańcy osiedla Krzekowo-Bezrze-
cze mogą otwierać szampana. Rozpo-
częła się bowiem wyczekiwana przez 
nich budowa.  W rejonie ulic Misia Wojt-
ka oraz Żyznej powstaje skwer.

Prace rozpoczną się od uporządkowania 
terenu, a wykonane zostaną  tu utwardzo-
ne alejki, a przy nich ustawione ławki oraz 
kosze na śmieci. Pojawią się nasadzenia 
drzew oraz krzewów. Poprowadzona 
zostanie instalacja elektryczna, która 
pozwoli na oświetlenie parku.

Skwer Misia Wojtka podzielony będzie 
na trzy place. 

Pierwszy z nich – plac główny – będzie 
sercem tego miejsca. W przyszłości znaj-
dzie się na nim rzeźba Misia Wojtka. 

Druga strefa przeznaczona będzie dla 
najmłodszych mieszkańców, nie tylko 
dzielnicy, ale i gości z innych rejonów 
miasta. 

Znajdzie się w niej duża wielofunkcyjna 
zabawka złożona z tuneli, drabinek czy 
zjeżdżalnia. Tuż obok ustawione będą 
potrójna huśtawka oraz kolorowe ławki 
do siedzenia. 

W trzeciej strefie znajdziemy kolejny 
plac zabaw, tym razem przeznaczony dla 
starszych dzieci. Na nim będzie można 
poszaleć na ponad 5-metrowej pirami-
dzie linowej.

Skwer ma być gotowy na koniec kwiet-
nia. 

Szwajowy Ogród Literacki wybrany w ramach SBO

Park Wolności – tradycyjny plac zabaw już jest

Kijewo

Strefa rekreacyjna – ul. Bałtycka, Wiślana, Zawrotna.

Skwer powstający w rejonie ulic Misia Wojtka oraz Żyznej
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Rozmaitości

Erykah Badu – wspaniała wokalistka 
z pogranicza soulu i hip hopu, jedyny 
koncert w Polsce w 2019 zagra w na-
szym mieście, na festiwalu Szczecin 
Jazz 2019.

Jedna z największych gwiazd soulu 
i r`n`b, laureatka 4 nagród Grammy, 
Erykah Badu wystąpi w Szczecinie  
25 marca (poniedziałek) 2019 r., 
godz. 20.00, w Netto Arenie. 

Czwarta edycja Szczecin Jazz odbę-
dzie się w dniach 16-26 marca i jak 
zawsze rozpocznie ją tradycyjnie „Jazz 
dla dzieciaków”. 18 marca  wystąpi 
Kenny Garrett, saksofonista, który współ-
pracował w swej karierze między innymi 
z Patem Methenym, Marcusem Millerem 
czy Milesem Davisem. 

– Jak zawsze podczas festiwalu , chcemy 
prezentować różne oblicza jazzu, pokazy-
wać, że to muzyka nie tylko dla koneserów 
– mówi Sylwester Ostrowski, dyrektor 
festiwalu. 

Poza wspomnianymi gwiazdami plano-
wany jest występ z okazji setnych urodzin 
słynnego Arta Blakey’a oraz wydarzenie, 
na którym zaprezentują się muzycy re-
prezentujący różne pokolenia szczeciń-
skich jazzmanów.

– Przypomnimy muzyków, którzy tworzą za 
granicą wspaniałą muzykę i są z naszego 
miasta – mówi Sylwester Ostrowski – m.in. 
saksofonista, Krzysztof Medyna, miesz-
kający w USA, w stanie Connecticut (od 
sześciu lat grający wspólnie z Adamem 
Makowiczem). Zaprosiliśmy także pianistę 
Michała Martyniuka, muzyka osiadłego 
w Nowej Zelandii (który niedawno zapre-
zentował swoje utwory podczas występu 
w klubie 13 Muz).

Podczas Szczecin Jazz 2019 nastąpi także 
premiera piosenki „Darkness”, którą stwo-

W ramach konkursu Szczecinlove zoba-
czyliśmy na fotografiach za co kochacie 
Szczecin, co Was urzeka w mieście. 

Gmach Filharmonii, rozlewiska Odry, 
zielone parki czy szczecińskie zabytki to 
tylko część miejsc, które znalazły się na 
nadesłanych zdjęciach.

Zwyciężyły zdjęcia, w tym wydaniu 
Szczecin Wiadomości publikowane na 
stronie 1 – nocny Szczecin z lotu ptaka 
wykonane przez użytkownika o nicku 
„mmmarcin_j  i ostatniej, 12  stronie – li-
stopadowy zachód słońca uchwycony 
na nadodrzańskich bulwarach, autor - 
„mobilnyszczecin”.

Przyznano także 10 wyróżnień. Swoje 
ulubione prace wskazywali również miesz-
kańcy Szczecina.

Wszystkie zdjęcia można oglądać w galerii 
na stronie internetowej https://szczecin.
love/
Poniżej niektóre z nich:

12 lutego w hali Netto Arena będziemy 
mieli okazję zobaczyć zmagania najlep-
szych tyczkarzy z całego świata. Przed 
nami  druga odsłona Szczecińskiego 
Mityngu Skoku o Tyczce. 

Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce 
nawiązuje do historii mityngów, które 
od 2003 r. odbywały się na ulicach 
Szczecina. To ukłon w stronę szcze-
cińskiej wicemistrzyni świata w sko-
ku o tyczce, Moniki Pyrek. W 2005 r. 
„gospodyni” wygrała z wynikiem 4.55 
m. W roku 2019 Szczeciński Mityng 
Skoku o Tyczce ponownie zagości 

w Netto Arenie. Mityng zostanie roze-
grany w kobiecej i męskiej obsadzie.

Monikę Pyrek będzie można spotkać 
w roli trenera w Fundacji Moniki Pyrek 
gdzie, swoją wiedzą i doświadczeniem 
wspiera młode pokolenia. Na starcie za-
wodów zobaczymy m.in. najlepsze polskie 
zawodniczki, Czeszkę  Romanę Mala-
covą, Szwajcarkę Angelicę Moserc 
czy Białorusinkę Irynę Zhuk.

Wśród mężczyzn, gospodarzem i głów-
ną gwiazdą zawodów będzie zwycięzca 
z 2014 r. Piotr Lisek. Swoją obecność 

zapowiedzieli m.in: Mistrz Świata z Da-
egu i zwycięzca ubiegłorocznej edycji 
mityngu Paweł Wojciechowski, aktu-
alny Mistrz Świata z Londynu, Halowy 
Wicemistrz Świata 2018, medalista Igrzysk 
z RIO, zawodnik z rekordem życiowym  
6 m – Sam Kendricks oraz Mistrz Australii 
– Kurtis Marschall.

Szczegóły wydarzenia znajdziemy na 
facebookowym profilu Szczeciński Mi-
tyng Skoku o Tyczce www.facebook.com/
szczecinskimityng. 
Bilety na to wydarzenie można kupić już 
od 5 zł. 

Szczecin Jazz 2019 

Zimowy Mityng Skoku o Tyczce 

Piotr Barski

pwfotoart – Paweł Weręgowski

aaa_gg_a

pawlmiedzinski

rzyła znana aktorka, Katarzyna Warnke. 
Artystka wystąpiła w poprzedniej edycji 
festiwalu, a występ ten zainspirował ją 
do stworzenia własnego utworu. Został 
nagrany podczas sesji m.in. z udziałem 
Sylwestra Ostrowskiego (saksofon) i Erica 
Allena (perkusja).

– Dzięki temu projektowi uczę się siebie – 
mówi Warnke. – Cieszę się, że odwiedzam 
Szczecin, bo postrzegam to miasto jako 
nowatorskie, prospołeczne, takie w którym 
ludzie dbają o kulturę.

www.szczecinjazz.eu
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Listopadowy zachód słońca 
na szczecińskich Bulwarach
autorstwa Kamila Małeckiego – jedno z dwóch zwycięskich zdjęć w konkursie SznLove.


