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Od 1 lipca zmianySBO 2020 Jest w czym wybierać

Zjazd Młodych Gwiazd, Bulwarove, Różany Ogród 
Sztuki, Pyromagic – lato ruszyło!
 Więcej, str. 11

Nowe zasady segregacji odpadów, a najważniejsza  
z nich to – biodegradowalne.
 Więcej,  str.  4

Ostatnie dni na zgłoszenie swojego projektu do Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego.   

Więcej, str. 2
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Lato  w  mieście 
– czas  start !
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Aktualności

Już tylko do 5 lipca mieszkańcy mają 
szansę na stworzenie i zgłoszenie swo-
jego pomysłu na zagospodarowanie 
ponad 12 milionów złotych.

To dobra wiadomość dla tych miesz-
kańców, którzy mają pomysł m.in. na 
uatrakcyjnienie swojego osiedla, zor-
ganizowanie ciekawego wydarzenia, 
warsztatów, czy zajęć dla dzieci. To 
tylko kilka z przykładów jakie dzia-
łania można zrealizować w ramach 
Szczecińskiego Budżetu Obywatel-
skiego.

– Jedną z podstawowych zmian w te-
gorocznym budżecie obywatelskim 
jest możliwość zgłaszania nie tylko 
działań inwestycyjnych, tak jak było 
do tej pory, ale również działań tzw. 
miękkich – mówi Daniel Wacinkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta. – Mamy 
nadzieję, że ta możliwość zachęci 
mieszkańców do przelewania swo-
ich pomysłów na papier i w efekcie 
ich realizacji.

Ale to nie jedyna zmiana, część z nich 
wynika ze zmiany ustawy o samorządzie 
gminnym (m.in. wyższa kwota przezna-
czona na budżet obywatelski – 12.720.000 zł, 
wprowadzenie list poparcia dla projek-
tów), a część to wynik obserwacji, roz-
mów i wyników ewaluacji Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego (m.in. wpro-
wadzenie podziału na projekty lokalne 
i ogólnomiejskie).

Każdy mieszkaniec może złożyć nieogra-
niczoną liczbę propozycji. 
Projekty mogą być:
–  ogólnomiejskie – takie, z których będą 

mogli korzystać mieszkańcy więcej niż 
jednej dzielnicy, na które przeznaczono 
30% środków to jest 3.816.000 złotych 
(słownie: trzy miliony osiemset szesna-
ście tysięcy złotych).

oraz
–  lokalne – na które przeznaczono 70% 

środków to jest 8.904.000 złotych 
(słownie: osiem milionów dziewięćset 
cztery tysiące złotych). Podział środków 
został rozdysponowany pomiędzy 22 

obszary lokalne na podstawie ilości 
mieszkańców poszczególnych obsza-
rów oraz ich powierzchni. 

Szczegółowe informacje na temat po-
działu miasta na obszary lokalne i kwot 
im przyporządkowanych znajdują się na 
stronie www.sbo.szczecin.eu.

Wnioski można składać do 5 lipca 2019 r. 
(do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, 
logując się na stronie www.sbo.szczecin.
eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego i złożenie 
go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii 
Urzędu. 

Szczegóły, harmonogram działań oraz 
wszystkie niezbędne informacje na stro-
nie: www.sbo.szczecin.eu

Więcej informacji oraz niezbędną pomoc 
można uzyskać pod nr tel. 91 42 45 000 
lub pisząc na adres e-mail: sbo2020@
um.szczecin.pl

Od 1 lipca w Szczecińskim Centrum 
Świadczeń swoje wnioski odnawiają 
rodzice korzystający z Bonu Opiekuń-
czego – czyli wsparcia na zapewnienie 
najmłodszym mieszkańcom opie-
ki żłobkowej.

Świadczenie przyznawane jest na okres 
od 1 września do 31 sierpnia. Osoby, któ-
re korzystają ze wsparcia mają teraz dwa 
miesiące na złożenie swoich wniosków. 

Można to zrobić osobiście w trzech punk-
tach na terenie miasta:
• w siedzibie SCŚ przy ul. Kadłubka 12;
• w filii przy ul. Kaszubskiej 30;
• w filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 38.

Bon Opiekuńczy przyznawany jest na 
częściowe pokrycie kosztów zapewnienia 
opieki nad dzieckiem w formie miejsca 
w żłobku niepublicznym, klubie dziecię-
cym, zatrudnienia niani czy dziennego 
opiekuna. Bon może być przyznany już 
od pierwszego dziecka.

Świadczenie przysługuje od 12 miesiąca 
do ukończenia 3 roku życia. Rodzice, 
którzy ubiegają się o wsparcie muszą 
spełniać następujące warunki – miesz-
kają na terenie Szczecina, tutaj rozliczają 
się z podatków, są zatrudnieni, zrezy-
gnowali z miejsca w publicznym żłobku, 
nie korzystają z urlopu wychowawcze-
go na dziecko dla którego wnioskują 
o świadczenie. 

Dodatkowo uzyskują miesięczny dochód 
na członka rodziny na poziomie – 1952zł 
(w przypadku rodziców mających na 
utrzymaniu jedno dziecko), 2235 zł 
(w przypadku rodziców mających na 
utrzymaniu dwoje dzieci). 

W przypadku rodzin z trójką lub więcej 
dzieci nie stosuje się kryterium docho-
dowego. 

Szczegółowe informacje, oraz wnioski 
i oświadczenia potrzebne do ubie-
gania się o świadczenie dostępne 
są na stronie Szczecińskiego Cen-
trum Świadczeń.

www.swiadczenia.szczecin.pl

Ostatnie dni na złożenie wniosku

Weź sprawy  w  swoje 
ręce

Tylko do 30 czerwca trwa nabór wnio-
sków o przyznanie marki „Zrobione 
w Szczecinie”. To marka przyznawana 
przez Gminę Miasto Szczecin orygi-
nalnym szczecińskim produktom lub 
usługom, wyróżniającym się wysoką 
jakością oraz kreującym pozytywny 
wizerunek Miasta. 

W tym roku o certyfikat mogą ubiegać 
się nie tylko firmy posiadające siedzibę 
w Szczecinie, ale również te z miejsco-
wości należących do Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego. 

Celem marki jest wzmacnianie szcze-
cińskiej tożsamości i lokalnego pa-
triotyzmu, budowanie pozytywnego 
wizerunku miasta, promowanie pro-
duktów i usług oferowanych w mieście 
oraz szczecińskich przedsiębiorców 
i instytucji. 

Marka ma charakter honorowy 
i nie przysługują z tego tytułu żad-
ne gratyfikacje finansowe czy ulgi 
podatkowe. Niewątpliwą korzyścią 
dla przedsiębiorców, wynikającą 
z przyznania marki będzie możliwość 
udziału w programach z zakresu pro-
mocji gospodarczej, prowadzonych 

Bon  
opiekuńczy 
–odnawianie 
wniosków  

Ubiegaj się o certyfikat 
„Zrobione w Szczecinie” 

przez Gminę Miasto Szczecin oraz 
możliwość zamieszczania logotypu 
marki w materiałach promocyjno-
-informacyjnych.

Warunkiem ubiegania się o przy-
znanie marki jest złożenie wnio-
sku w Agencji Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej pod adresem ul. Nie-
mierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Marka Zrobione w Szczecinie”. Wnio-

ski można składać do 30 czerwca tego 
roku.  

Jak się ubiegać o certyfikat? 
O przyznanie marki dla produktów 
lub usług mogą występować przed-
siębiorcy, instytucje i inne podmioty 
z siedzibą w Szczecinie oraz z miejsco-
wości należących do Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, których 
produkty lub usługi znajdują się na 
rynku przez co najmniej 12 miesięcy 
przed zgłoszeniem. 

O markę można się ubiegać w dwóch ka-
tegoriach, może to być produkt lub usłu-
ga. Przyznawana będzie raz w roku, dla 
dziesięciu produktów lub usług w dwóch 
kategoriach łącznie. 

Do tej pory w pierwszej i drugiej edycji 
udział wzięło 100 podmiotów, z których 
aż 39 otrzymało certyfikat marki. 

Więcej informacji oraz wzór wniosku 
o przyznanie marki na stronie interne-
towej: 
www.invest.szczecin.eu,  
w zakładce „Wsparcie inwestora” 
oraz pod numerem telefonu:  
91 333 97 67. 

Szczecin 
Przyjazny  
Rodzinie
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U podstaw pomysłu stworzenia Centrum 
Seniora leży idea aktywizacji osób star-
szych. Jest to całkowicie nowa placów-
ka, która ma integrować mieszkańców 
w starszym wieku. 

Dodatkowo, to właśnie w tym miejscu 
wszyscy zainteresowani będą mogli za-
czerpnąć wiedzy na temat różnych ak-
tywności na rzecz seniorów, które mają 
miejsce w Szczecinie. 
Nowo otwarte Centrum ma przede wszyst-
kim służyć pobudzaniu aktywności obywa-
telskiej, społecznej, kulturalnej, zdrowotnej 

czy też edukacyjnej osób, które są już na 
emeryturze. Jednocześnie, jest to realizacja 
jednego z celów, które prezydent Piotr Krzy-
stek postawił przed sobą w nowej kadencji.

–Cieszę się, że powstało tak ważne miej-
sce dla seniorów. Wsparcie i opieka nad 
osobami starszymi to nasze priorytety. 
Seniorzy mogą tu przychodzić po po-
moc, ale także dobre słowo. Wiemy, 
że bardzo często brakuje im choćby 
tego. Na pewno będziemy też dalej 
rozwijać nasze inicjatywy – powiedział 
Piotr Krzystek.

Celem Centrum Seniora, jest wychodzenie 
naprzeciw zróżnicowanym potrzebom 
osób starszych, stwarzając przy tym wa-
runki szeroko pojmowanego rozwoju 
seniorów, wsparcia społecznego oraz 
przygotowania do życia na emeryturze. 

Aktywizowanie osób starszych odbywać 
się będzie poprzez różnorodne kursy, szko-
lenia i warsztaty, prowadzenie punktu in-
formacyjnego dla seniorów oraz ich rodzin, 
a także prowadzenie działań sprzyjających 
integracji międzypokoleniowej. Będą tu 
również prowadzone badania i analizy 

potrzeb społecznych środowiska seniorów 
oraz ich rodzin.

W wyniku otwartego konkursu ofert wy-
łoniono dwóch Partnerów (Towarzystwo 
Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecz-
nych „TWIKS”  oraz 5STEP sp. z o.o.), któ-
rzy do końca 2021 roku będą prowadzić 
placówkę. 

Lokal, w którym funkcjonuje Centrum Se-
niora został przygotowany i przekazany 
przez Szczecińskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego. 

Od 1 lipca będzie można elektronicznie 
złożyć wniosek w ramach programu 
Rodzina 500 + oraz o przyznanie świad-
czenia Dobry Start – czyli 300 zł na zakup 
wyprawki szkolnej.

500 + po nowemu
Zgodnie z nowymi zasadami świadczenie 
obejmie każde dziecko, niezależnie od do-
chodów rodziny. Najważniejszą i największą 
zmianą jest zniesienie kryterium dochodo-
wego. Z programu będą mogli skorzystać, 
bez ograniczeń, rodzice jedynaków, a także  
rodziny z dziećmi, których dochód - według 
poprzednich zasad - nie uprawniał do po-
bierania świadczenia na pierwsze dziecko. 

Jak złożyć wniosek?
Od 1 lipca przyjmowane będą wnioski 
w formie elektronicznej. Wypełnienie 
wniosku zajmuje teraz dosłownie kilka 
minut. Rodzic musi wpisać tylko pod-
stawowe dane – swoje oraz dzieci, za-
znaczyć odpowiednie oświadczenia, 
podać numer konta. Złożenie wniosku 
drogą elektroniczną jest najszybszą 
i najwygodniejszą formą aplikowania 
o przyznanie świadczenia.  

Wnioski online można złożyć za pośred-
nictwem:
• bankowości elektronicznej;
• portalu Emp@tia;
• portalu PUE ZUS.

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 wrze-
śnia świadczenie na drugie i kolejne dzieci, 
składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek 
o ustalenie prawa do świadczenia na wszyst-
kie dzieci. 

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 
zostanie im przyznane prawo do świadczenia 
na pierwsze dziecko (na które obecnie nie po-
bierają „500+”), natomiast od 1 października 
br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia 
są już przyznane do końca września). 

Tradycyjne, papierowe wnioski będą przyj-
mowane miesiąc później – od 1 sierpnia. 
Będzie można je złożyć osobiście w trzech 
punktach na terenie miasta:

• w głównej siedzibie SCŚ przy ul. Kadłub-
ka 12;

• w filii SCŚ przy ul. Kaszubskiej 30;
• w filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 38.

Wypłaty świadczeń
Rodzice, którzy złożą swoje wnioski w termi-
nie od lipca do września otrzymają świadcze-
nie z wyrównaniem od dnia 1 lipca. 
Terminy wypłaty świadczeń będą zależały 
od momentu złożenia wniosku:
• Złożenie wniosków w lipcu i sierpniu -> 

wypłata z wyrównaniem najpóźniej do 
31 października;

• Złożenie wniosku we wrześniu -> wypłata 
z wyrównaniem najpóźniej do 30 listopada;

• Złożenie wniosku po 30 września -> wypła-
ta bez wyrównania od miesiąca złożenia 
wniosku (najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od dnia złożenia wniosku).

Są to graniczne terminy określone w ustawie. 
Szczecińskie Centrum Świadczeń zawsze 
stara się realizować wypłaty wcześniej, tak 
aby jak najszybciej trafiły do rodzin. 
Obecnie w Szczecinie ze świadczenia korzy-
sta ok. 20 tysięcy rodzin. Co miesiąc na ok. 
27 tysięcy dzieci wypłacane jest niemal 14 

milionów złotych.  Po zmianach w programie 
szacujemy, że do pobierania świadczenia 
uprawionych będzie ok. 35-40 tysięcy rodzin. 

Dobry start:  
na szkolną wyprawkę
Od 1 lipca można składać również elek-
tronicznie wnioski o przyznanie świad-
czenia Dobry Start – czyli 300 zł na zakup 
wyprawki szkolnej.
Pieniądze są przyznawane wszystkim 
uczniom do ukończenia 20. roku życia, lub 
w przypadku dzieci niepełnosprawnych, do 
ukończenia 24. roku życia.
Świadczenie jest przyznawane niezależnie 
od dochodu rodziny.
Wnioski drogą elektroniczną można złożyć 
o miesiąc wcześniej niż papierowe. 
Za pośrednictwem:
• systemu bankowości internetowej;
• portalu Emp@atia.
Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu 
otrzymają wypłatę świadczenia do końca 
września. Pozostali w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia złożenia wniosku. Na złożenie wnio-
sków jest czas do 30 listopada.

www.500plus.szczecin.pl
www.swiadczenia.szczecin.pl 

Centrum Seniora otwarte

Czas  na  wnioski  online
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 Ecoszczecin

Przypominamy, że 1 lipca wchodzą 
w życie zmiany wynikające z rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska, do-
tyczące zasad segregowania śmieci. 
Najważniejsza z nich to wprowadze-
nie nowej frakcji odpadów segre-
gowanych – biodegradowalnych. 

Tym samym do dobrze znanych pojemni-
ków i worków w trzech kolorach: żółtym 
(tworzywa sztuczne i metale), zielonym 
(szkło) i niebieskim (papier), dołącza na 
stałe kolejny – brązowy.

Co będziemy wyrzucać do brą-
zowego pojemnika?
Oprócz liści i trawy powinny do nich tra-
fiać również wszystkie tzw. roślinne reszt-
ki z naszego gospodarstwa, czyli przede 
wszystkim: obierki, resztki warzyw i owo-
ców, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, 
a także fusy z kawy i herbaty. 

UWAGA!
Odpadki te należy wrzucać do po-
jemnika luzem, bez woreczków czy 
innych opakowań.

Od 1 lipca zmienią się także opłaty za 
wywóz odpadów i co istotne segregu-
jąc śmieci opłata za wywóz odpadów 
jest nawet o połowę niższa od wywozu 
niesegregowanych. Nie mówiąc już 
o tym, że segregacja śmieci to dbanie 
o środowisko, bo dzięki temu mogą one 
być poddane recyklingowi i ponow-
nie wykorzystane.

Aby nikt nie miał wątpliwości jakie śmieci 
do jakiego pojemnika lub worka powinny 
trafić po 1 lipca, prowadzona jest kampania 
informacyjna. Do mieszkańców domków 
jednorodzinnych trafiły ulotki informują-
ce o zmianach i nowych zasadach. Do 
mieszkańców domów wielorodzinnych 

informacje dotrą za pośrednictwem zarząd-
ców, w formie plakatów i również ulotek.

Dla wszystkich powstała specjalna strona 
internetowa: www.segregujemy.ecosz-
czecin.pl. 

Śmieciuch nauczy  segregować
Do segregacji zachęca również Śmie-
ciuch – sympatyczna, żywa, zielona 
maskotka. 

Śmieciuch zjednał sobie sympatię szcze-
cinian już podczas minionych Dni Morza. 
Teraz będzie można go spotkać podczas  
Bulwarove (27-28 lipca) oraz lipcowej 
Miejskiej Strefy Letniej (6-7 lipca). 

Na specjalnych stoiskach EcoSzczecin na 
maluchy czekać będą również animacje 
i zabawy tematyczne, a także ekologiczne 
gadżety. 

Dorośli natomiast otrzymają materiały 
informacyjne na temat nowych zasad 
segregowania śmieci. 

Śmieciuch w przystępny i atrakcyjny 
sposób zachęca najmłodszych do segre-
gowania śmieci. Po wakacjach Śmieciuch 
będzie się spotykał z dziećmi w szkołach.

Już za kilka dni zmiany  
w segregacji!  

PLASTIK I METAL SZKŁOZMIESZANE PAPIER

czyste opakowania 
papierowe i tekturowe
gazety i czasopisma 
ulotki 
zeszyty i papier biurowy   

Nie wrzucamy:

Do niebieskiego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

Nie wrzucamy:

brudnego, tłustego papieru i kartonów  
zużytych ręczników i chusteczek 
kartonów po napojach i mleku 
paragonów 

Nie wrzucamy:

baterii, żarówek, styropianu 
opakowań po lekach 
pojemników po farbach 
sprzętu elektronicznego, AGD i zabawek  

talerzy
naczyń żaroodpornych
luster i szyb
ceramiki, doniczek
porcelany, fajansu, kryształów
żarówek i świetlówek
termometrów 
opakowań po lekach
opakowań po rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych

Do żółtego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

odkręcone i zgniecione 
butelki plastikowe 
nakrętki od butelek i słoików 
kapsle
plastikowe opakowania
torebki foliowe
reklamówki, worki 
kartony po sokach i mleku
puszki po napojach i konserwach 
folię aluminiową
metale kolorowe 

Nie wrzucamy:

resztki mięsa i kości 
skorupki jajek
mokry i tłusty papier 
zużyte materiały higieniczne 
pieluchy 
żwirek dla zwierząt
potłuczone naczynia 
tekstylia 

elektroniki, mebli, gruzu
baterii
leków
odpadów niebezpiecznych  

Do zielonego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

butelki bez kapsli i nakrętek 
słoiki bez zakrętek  
opakowania szklane 

Do czarnego pojemnika wrzucamy
wszystko, co nie podlega segregacji, m.in.:

Bioodpady wrzucamy do pojemnika luzem, bez woreczków oraz innych opakowań.  

segregując śmieci płacisz za wywóz odpadów 
nawet o  połowę mniej  niż osoby, które tego nie robią. 

Od 1 lipca segregujemy 
nowy rodzaj odpadów – 

UWAGA!  

BIODEGRADOWALNE

Nie wrzucamy:Do brązowego pojemnika wrzucamy:

obierki warzywne i owocowe 
odpadki pochodzenia roślinnego 
zwiędłe kwiaty
rośliny doniczkowe  
fusy po kawie i herbacie
trawę, liście, gałęzie, korę drzew
niezaimpregnowane drewno 

kości
mięsa
oleju
skorupek jaj
leków 
ziemi i kamieni
drewna impregnowanego
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 Ecoszczecin

150  drzew i ponad 10 tys. krzewów, 
bylin i traw w formie efektownych, ro-
ślinnych kompozycji upiększyło cztery 
szczecińskie dzielnice.  Wiele z nich za-
kwitnie jeszcze tego lata.

Zgodnie z zapowiedzią Miasto kontynuuje 
nasadzenia w ramach programu PLATAN.
Tylko w ubiegłym roku, dzięki dwóm 
edycjom programu w mieście przybyło 
ok. 2500 nasadzeń: ozdobnych drzew 
i krzewów, które pojawiły się w ponad 
stu lokalizacjach. Tym razem wytypo-
wane zostały cztery miejsca – po jednym 
w każdej dzielnicy, dla których stworzone 
zostały kompleksowe projekty zagospo-
darowania. 

Przy ulicy Jasnej na osiedlu Słonecznym 
ze względu na położenie terenu pomiędzy 
ruchliwymi jezdniami zaplanowano układ 
kolistych rabat o wznoszących się wysoko-
ściach. Najwyższe piętro stanowią drzewa: 
obficie kwitnące wiosną wiśnie o bordo-
wych liściach oraz zimozielone drzewa 
iglaste, takie jak sosny czarne o wysoko 
osadzonej koronie oraz stożkowate świerki 
o niebieskawych igłach. Poniżej drzew 
bordowe berberysy, przebarwiające się 
jesienią na czerwono trzmieliny oraz trawy 
ozdobne – miskanty i rozplenice, które od 

lata do przedwiośnia zdobić będą teren 
swoimi kwiatostanami.
W pasach zieleni bliżej ulicy posadzone 
zostały rośliny kwitnące: forsycje, janowce 
oraz róże. Dodatkowo kompozycję ozdobią 
żółtolistne tawuły, które kwitną od lipca 
do września. 

Zmieniło swoje oblicze także otocze-
nie Jeziorka Słonecznego, przy pla-
cu zabaw – od ul. Szeligowskiego 
oraz po drugiej stronie jeziora pasa 
wzdłuż ulicy Dedrowskiego. 

Istniejącą zieleń uzupełniono drzewami 
iglastymi, które stworzą całoroczną, zie-
loną otulinę, osłaniając miejsce rekreacji 
od ruchliwej ulicy. Dobrano tu gatunki 
odporne na warunki miejskie, o zróżnico-
wanej formie – stożkowate jodły, rosochate 
sosny oraz kolorystyce – niebieskawe jodły 
i świerki kłujące formy niebieskiej szarozie-
lone świerki oraz ciemnozielone sosny. 

Drzewa iglaste posadzono również po 
drugiej stornie jeziora – przy placu zabaw. 
Korony tych drzew będą urozmaicać wi-
dok przez cały rok, także mieszkańcom 
pobliskich bloków przy ul. Szeligowskiego. 

Wiosną i latem miejsce zdobić będą kwit-
nące krzewy, takie jak pigwowce, lilaki, 

krzewuszki, pięciorniki, tawuły, róże i la-
wendy. 
Wzdłuż ulicy Stawowej przy Stawie Bro-
dowskim posadzono ozdobne drzewa 
głogi dwuszyjkowe o odmianie ‚Paul’s 
Scarlet’ oraz wierzby płaczące o odmianie 
„Chrysocoma”, które będą miały za zadnie 
zasłonić istniejącą zabudowę. 
W dalszej części przy zbiorniku wod-
nym dobrze sprawdzą się rośliny 
wodne takie jak: Ligularia dentata, 
Ligularia przewalskii oraz trawy. Na-
tomiast w miejscach gdzie występuje 
tylko trawa, dodano ozdobne byliny 
i trawy. W okolicy siłowni pod chmurką 
tez zasadzono krzewy ozdobne. 

Nasadzenia przy ulicy Wyszyńskiego (po 
lewej stronie wjazdu do centrum miasta) 
oparto na okręgach i dostosowano do 
istniejących już ciągów pieszych. 
Całość jest dopełnieniem dla paulowni, 
zasadzonej tam w ramach ubiegłorocz-
nej edycji programu PLATAN. Kierując 
się współczesnym trendem, uatrakcyj-
niono szatę roślinną, proponując zarów-
no roślinność zimozieloną, jak i drzewa 
i krzewy kwitnące, byliny i trawy, których 
ozdobne pióropusze nadadzą całości 
lekkości, a do kompozycji wprowadzą 
ruch i dynamizm. 

www.szczecin.eu/zielonemiasto

Jeszcze więcej zieleni 
w mieście 

Półmetek nowego Ekoportu 

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Wywrócone słupki na ulicy Włościań-
skiej

Dzikie wysypisko na ulicy Gościsława 

„Pokolorowane” kosze na śmieci  
przy pl. Grunwaldzkim.

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 podstawo-
we informacje, opisujemy problem 
i wysyłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl

Prace na budowie 9. Ekoportu w Szcze-
cinie przekroczyły półmetek. 

Widać już  budynek socjalno-biurowy, kon-
strukcje stalowe obu wiat oraz stan surowy 
budynku magazynowego. Gotowa jest 
już podbudowa pod ścieżki ekologiczne. 
Trwają prace przy prefabrykowanym ogro-
dzeniu betonowym. 

Na terenie Ekoportu wykonana jest  już 
częściowo kanalizacja deszczowa i sa-
nitarna. Osadzony jest także zbiornik na 
„deszczówkę”, która będzie wykorzysty-
wana w przyszłości do bieżącej obsługi 
Ekoportu. Kolejnym ekologicznym roz-
wiązaniem będą, na dachu głównego 
budynku, baterie słoneczne.
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Trwa kolejny etap budowy kanalizacji 
sanitarnej na osiedlach Wielgowo i Sławo-
ciesze. Zakończenie inwestycji powinno 
nastąpić w listopadzie.   

We wspomnianych dzielnicach trwa 
realizacja inwestycji „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej na os. Wielgowo- Sławo-
ciesze w Szczecinie, Etap IV i V”  który 
jest częścią projektu pn.: „Czysta Odra 
w Szczecinie”. 

W ramach kontraktu przewidziano budowę 
ok. 11 km sieci umożliwiającej przyłączenie 
do zbiorczego systemu kanalizacji sanitar-
nej ponad 450 nieruchomości. W zakres 
budowy wchodzi również wykonanie prze-
pompowni ścieków przy ul. Tczewskiej oraz 
przesył do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  

Wykonawcą robót jest firma Musing Bud ze 
Szczecina. Dotychczas wykonano ok. 6 km 
sieci z rur kamionkowych wraz z przyłączami 
do granicy nieruchomości. 

Zakończono już prace montażowe na nie-
których ulicach osiedla – m.in. na ul. Ballady-

Ecoszczecin

Kanalizujemy na prawobrzeżu

ZWiK zakończył inwestycję pod nazwą 
„Zarządzanie siecią wodociągową – budo-
wa systemu telemetrycznego w oparciu 
o model hydrauliczny w prawobrzeżnej 
i lewobrzeżnej części Szczecina” realizo-
wany w ramach programu inwestycyjne-
go „Czysta Odra w Szczecinie”. 
Inwestycja polegała na zamontowaniu 
kilkudziesięciu urządzeń pomiarowych 
służących do rejestracji przepływu 
i ciśnienia wody. Dodatkowo sieć wo-
dociągową podzielono na sektory, co 
ułatwia dystrybucję i pozwala precyzyj-
nie zaplanować niezbędne wielkości 
przepływu i zasilania wybranej części 
Szczecina w wodę. W sumie wybudo-
wano 74 punkty pomiarowe i utworzono 
52 sektory.

Każdy punkt pomiarowy realizowany był 
w różnych częściach miasta – na innej 
ulicy i wodociągu. Widocznym efektem 
przeprowadzonych prac są ustawione 
w różnych punktach Szczecina słupki 
telemetryczne. W nich gromadzone 
są dane z poszczególnych punktów 
pomiarowych. Informacje te są przesy-

łane do dyspozytorni centralnej ZWiK. 
Montaż urządzeń pomiarowych jest 
bowiem dopełnieniem wcześniejszej 
naszej inwestycji, którą była właśnie 
budowa centralnej dyspozytorni.

Dane otrzymywane ze słupków tele-
metrycznych  służą do przeprowadza-
nia analiz działania szczecińskiej sieci 
wodociągowej w różnych warunkach. 
Informacje można również wykorzy-
stać w modelu hydraulicznym sieci, 
który jest jej matematycznym odwzo-
rowaniem. 

Dzięki modelowi można dokonywać 
symulacji „co by było gdyby”. Im więcej 
zgromadzonych danych, tym odwzoro-
wanie matematyczne staje się bardziej 
realne i bliskie temu, co znajduje się 
w terenie. Z symulacji ZWiK korzysta 
regularnie. 

Tego typu informacje wykorzystuje się 
np. przy uzgadnianiu dokumentacji pro-
jektowej lub do analizowania koncepcji 
rozwoju różnych dzielnic miasta.

Montaż jednego z punktów pomiarowych

Prace na ul. Łowczych 

Setki osób odwiedziło nas podczas Dni 
Morza. Dzieci świetnie się z nami bawiły, 
dorośli zyskali nieco wiedzy o działal-
ności Spółki, wszyscy zaś mogli ugasić 
pragnienie pijąc naszą wodę. 

Przez trzy dni z saturatora podaliśmy spra-
gnionym uczestnikom zabawy kilka tysięcy 
kubków schłodzonej i lekko gazowanej 
wody. Pijący zachwycali się jej smakiem. 
Wielu dziwiło się, że „kranówka” jest tak 
smaczna i deklarowało, że będzie ją pić 
na co dzień. 

Podczas imprezy promowaliśmy nasz pro-
gram inwestycyjny „Czysta Odra w Szcze-
cinie”. 

W związku z tym dla naszych gości przy-
gotowaliśmy atrakcje nawiązujące do tego 
tematu. Najmłodsi mogli łowić lub lepić 
ryby, dowiadując się przy tym, jakie ryby 
żyją w Odrze i jak ważna jest dla nich czysta 
woda. Starsi odpowiadali na kilka pytań 
dotyczących Odry. Wszyscy uczestnicy 
przygotowanych przez nas zabaw otrzy-
mali drobny upominek.

ny, Na Tropie, Łowczych (łącznik), Żaków, 
Wesołej. Stopień zaawansowania kontraktu 
wynosi obecnie ok. 50%. Umowny termin 
zakończenia robót to 30.11.2019. 
Wspomniane prace nie są ostatnimi do 
zrealizowania na prawobrzeżu. 

Spółka rozpoczęła procedury przetargowe 
zmierzające do wyłonienia wykonawcy 
następnych etapów kanalizacji sanitarnej 
w Wielgowie. 

Chodzi o kontrakt „Budowa kana-
lizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-
-Sławociesze w Szczecinie – Etapy VI 
i VII”. Obejmuje on budowę kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 
11 km w średnicach od 150 do 300 
mm z kamionki i PCV. Innym zadaniem 
będzie „Budowa odcinków sieci wo-
dociągowej na terenie oś. Wielgowo 
w Szczecinie”. 

Podczas jego realizacji przewiduje się uło-
żenie prawie 1 km sieci wodociągowej. 
Zakładany termin realizacji obu tych zadań 
sieciowych to kwiecień 2021 r.

System  telemetryczny 
sieci  wodociągowej

ZWiK i morskie święto
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Ecoszczecin

Kanalizujemy na prawobrzeżu
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Budownictwo

Przy ul. Krzemiennej i Sąsiedzkiej 
w Podjuchach budowane jest Centrum 
Aktywności Lokalnej. Ma integrować 
mieszkańców osiedla i być miejscem, 
w którym tętnić będzie życie kultural-
ne, sportowe i edukacyjne. Inwestycje 
realizuje TBS Prawobrzeże.

Budowa Centrum jest już zaawanso-
wana. Wykonano stan surowy budyn-
ku, dach, sieci i przyłącze zewnętrzne. 
Trwają prace związane z montażem 
okien, układaniem instalacji elektrycz-
nej i sanitarnej. Wykonywane są także 
podbudowy pod parkingi oraz chodniki.

Całość ma być zakończona jesienią 
tego roku. Inwestycję w imieniu miasta 
realizuje TBS Prawobrzeże. W sierpniu 

2018 r. spółka przekazała plac budowy 
firmie EXPERT z Dolic. Budowa CAL wraz 
zagospodarowaniem terenu kosztuje 
ok. 10 mln zł. 

Dzięki Centrum mieszkańcy w różnym 
wieku będą mieli przestrzeń do aktyw-
nego wypoczynku. Odbywać się tam 
będą wydarzenia kulturalne, sportowe 
i edukacyjne. W CAL znajdą się m.in: sce-
na kameralna z widownią na 200 osób, 
pracownie tematyczne (muzyczna, pla-
styczna, tańca i baletu), sala gimnastycz-
na, sala konferencyjna i pomieszczenia 
biurowe, przestrzeń gastronomiczna 
wraz z kawiarenką.
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.

CAL w Podjuchach to według miesięcz-
nika Architektura Murator jedna z jedena-
stu najbardziej oczekiwanych inwestycji 
w 2019 roku w Polsce.

Znalazła się wśród takich projektów 
jak m.in.: Nowa Rotunda w Warszawie, 
Apartamentowiec Drzymały 27 w Po-
znaniu czy Zespół biurowy Nowy Targ 
we Wrocławiu. Szczeciński obiekt za-
projektowała wrocławska pracownia 
Grid Architekci. CAL powstaje według 
opracowania wyłonionego w konkursie, 
który zorganizowało TBS Prawobrzeże 
przy udziale szczecińskiego oddziału 
SARP. 

Rodziny mieszkające w lokalach komu-
nalnych mogą cały czas starać się o ob-
niżkę czynszu. W zależności od sytuacji 
materialnej, może ona wynieść 50 proc., 
40 proc. lub 25 proc. Tylko w ostatnich 
trzech latach z tej możliwości skorzysta-
no ponad 4 tys razy.

Obniżka czynszu z założenia ma wspierać 
lokatorów mieszkań komunalnych, którzy 
osiągają niskie dochody. Może być udzie-
lona osobom, które:
• nie posiadają zaległości za używanie lo-

kalu,
• posiadają zadłużenie, ale spłacają je 

w ratach w ramach zawartej ugody,
• spełniają kryteria dochodowe upraw-

niające do udzielenia obniżki,
• zajmują mieszkanie o powierzchni 

użytkowej nie przekraczającej: 50 m2 
na jedną osobę, 60 m2 na dwie osoby, 
70 m2 na trzy osoby, 80 m2 na cztery 
osoby, itd. Jeżeli najemca zajmuje lokal, 
który nie spełnia kryterium metrażowe-
go, a oświadczy, że podejmie działania 
w celu zamiany zajmowanego lokalu na 

mniejszy, gmina może udzielić obniżki 
czynszu do czasu dokonania zamiany. 

O ulgi mogą ubiegać się najemcy mieszkań 
komunalnych oraz z zasobu TBS

Gospodarstwo domowe ubiegające się 
o obniżkę powinno spełniać dochody 
zawarte w tabeli. Są one uzależnione od 
poziomu najniższej emerytury, która od 1 
marca 2019 r. wynosi 1.100,00 zł. 

Obniżki udziela się najemcy na okres 12 
miesięcy. Po tym okresie należy ponownie 
złożyć wniosek.

Obniżka to konkretna pomoc w utrzy-
maniu mieszkania. Przykładowo czynsz 
rodziny mieszkającej w lokalu przy ul. 
Jagiellońskiej o pow. ok 50 m2 przy 
uwzględnieniu 50 proc. obniżki (bez 
mediów) wyniesie jedynie 140 zł mie-
sięcznie. 

Z kolei za mieszkanie przy Zakopiań-
skiej o pow. 45 m2, czynsz z taką samą 

ulgą wyniesie ok. 125 zł. Bez obniżki 
opłaty byłby dwa razy takie.

Obniżkę mogą otrzymać również najemcy 
mieszkań komunalnych, którzy posiadają 
zadłużenie, ale spłacają je w ramach za-
wartej ugody. Obecnie z tej formy pomocy 
korzysta ok. 200 rodzin.

Aby otrzymać obniżkę należy złożyć wnio-
sek, deklarację osiąganych dochodów, 
zaświadczenie z zakładu pracy potwier-
dzające dochody.

Więcej informacji na stronie  
www.zbilk.szczecin.pl.

Inną formą wsparcia w płaceniu czyn-
szu jest dodatek mieszkaniowy. 

Obecnie korzysta z niego ok. 1500 
lokatorów mieszkających w zaso-
bie gminy oraz TBS. Szczegółowe 
informacje w tej sprawie, dostępne 
są na stronie Szczecińskiego Cen-
trum Świadczeń.

Wyższy komfort życia, niższe rachun-
ki za ogrzewanie, mniej dwutlenku 
węgla w powietrzu – to najważniej-
sze zalety wymiany starych okien na 
nowe. Stąd co roku miejscy zarządcy 
(ZBiLK, TBSy) również przeprowa-
dzają takie działania. 

W tym roku planuje się wystawić ponad 
pół tysiąca nowych okien w lokalach 
komunalnych i w zasobie należących 
do TBS. Najczęściej montowane okna 
są z profili PCV w kolorze białym, pięcio-
komorowe, wyposażone w nawiewnik 
ciśnieniowy, z możliwością otwierania 
i uchylania w jednym skrzydle. Razem 
z oknem wymieniane są również para-
pety zewnętrzne i wewnętrzne. W nie-
których sytuacjach stosuje się okna 
drewniane, szczególnie na elewacjach 
frontowych w śródmieściu. Dzięki temu 
mieszkańcy zyskują wyższy komfort 
życia, płacą niższe rachunki za ogrze-
wanie mieszkania. 

Wymiana starych okien na nowe to 
także zysk dla środowiska. Nowa, 
szczelna stolarka okienna tak łatwo 
nie przepuszcza ciepła, dzięki temu 
zużywa się mniej paliwa (węgla, gazu 
itp.) do ogrzewania mieszkania, a to 
sprawia, że do atmosfery emituje się 
mniej dwutlenku węgla. 

Wymiana okien odbywa się na wniosek 
mieszkańców i poprzedzona jest oce-
ną stanu technicznego. Okna w złym 
stanie kwalifikowane są do wymiany. 
Ponadto stolarka okienna wymieniana 
jest w ramach prac rewitalizacyjnych 
i przebudowy budynków.

W tym roku planuje się wymienić okna 
w mieszkaniach położonych m.in. przy 
ul. Dąbrowskiego 21a, ul. Kolumba 8, ul. 
Kolumba 31, ul. Kolumba 33, ul. 3 Maja 
8, Bolesława Śmiałego 14b, Chodkie-
wicza 3A, Kleeberga 4, Krasińskiego 
45, Żółkiewskiego 15, Pocztowej 17, 
Boh. Warszawy 105, ul. Krzemiennej 
49a, ul. Spiżowej 10 A, ul. Zgierskiej 5, 
ul. Rayskiego 27 i ul. Em. Gierczak 58
 
Tylko w ostatnich trzech latach ZBiLK 
oraz Szczecińskie TBS i TBS Prawo-
brzeże wymienili w mieszkaniach ok. 
4 tys okien. 

Powstaje serce  
kulturalne Podjuch 

Nawet o połowę niższy czynsz 

Nowe okna  
– same plusy

WYSOKOŚĆ 
OBNIŻKI

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA
1-os 2-os 3 -os 4-os 5 -os 6-os

50% 2.200,00 zł 3.300,00 zł 4.950,00 zł 6.600,00 zł 8.250,00 zł 9.900,00 zł

40% 2.750,00 zł 3.960,00 zł 5.940,00 zł 7.920,00 zł 9.900,00 zł 11.880,00 zł

25% 3.080,00 zł 4.400,00 zł 6.600,00 zł 8.800,00 zł 11.000,00 zł 13.200,00 zł
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Jedną z najważniejszych ról Rad 
Osiedla jest integracja mieszkańców, 
a osiedlowe festyny są najlepszą oka-
zją do tego typu spotkań.

W tym roku odbył się już (1 czerwca) 
Festyn z okazji Dnia Dziecka i Euro-
pejskiego Dnia Sąsiada podczas, 
którego nastąpiło otwarcie pierwszej 
plenerowej biblioteki na Prawobrzeżu 
w obecności prezydenta miasta Piotra 
Krzystka. 
Biblioteka mieści się przy ul. Iwasz-
kiewicza – jest to inwestycja SM Dąb, 
a festyn organizowany był przez Radę 
Osiedla Majowe.

Było pięknie i wesoło, konkursy, 
zabawy, zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych, pchli targ, zamki dmu-
chane, rozmowy z przedstawicie-
lami Rady Osiedla o dzielnicy, jej 
potrzebach, a wszystko przy pięk-
nej słonecznej pogodzie.

15 czerwca z kolei Rada Osiedla  
Żydowce-Klucz zorganizowała Pierwszy 
Piknik Klucki „Aktywnie nad wodą”. 

Wszystkim chętnym udostępniono 
supy i kajaki, które cieszyły się ogrom-
nym powodzeniem. Były także zawody 
wędkarskie, siatkówka plażowa, kon-

kurs na najlepsze ciasto i wiele innych 
wspaniałych atrakcji. 

8 czerwca na Festyn Rodzinny zapro-
siła Rada Osiedla Dąbie. 
Przy Plaży Miejskiej podziwiać moż-
na było liczne występy, m.in. grup ta-
necznych złożonych z przedszkolaków, 
przedstawienia teatralne, konkursy, 
zabawy, pokaz pomocy przedmedycz-
nej na fantomie i oczywiście dmuchane 
zabawki dla dzieci. 

A przed nami jeszcze wiele festynów 
osiedlowych. 
Terminy i miejsca w tabeli poniżej:

RO Data Godzina Miejsce festynu

Stare Miasto 29.06.2019 10-14 Pałac pod Globusem - Warsztaty artystyczne z Akademią Sztuki

Płonia – Śmierdnica - Jezierzyce 29.06.2019 14-18 Plac rekreacyjno – sportowy przy ul. Kołbackiej

Arkońskie - Niemierzyn 07.07.2019 12-20 Park im. Fryderyka Chopina

Golęcino - Gocław 17.08.2019 
21.09.2019

10-15
10-15

„Aktywny Senior”  Park Koczego, ul. Wiszesława, 
„Zakończenie Lata” SP 14, ul. Strzałowska 27a

Międzyodrze – Wyspa Pucka 24.08.2019 12-2:00 Marynarska - boisko

Załom - Kasztanowe 31.08.2019 12-22 Boisko Jezioraka , Os. Kasztanowe

Nowe Miasto 31.08.2019 11-14 Orlik przy ul. Potulickiej

Łękno 07.09.2019 13-17 ul. Wawrzyniaka 5, klub Mars – teren 12 Dywizji Zmechanizowanej

Śródmieście - Zachód 13.09.2019 12-16 Boisko szkolne SP 5 ul. Królowej Jadwigi 28

Dąbie 14.09.2019 10-18 Lotnisko w Dąbiu

Świerczewo 14.09.2019 14-17 Teren przedszkola nr 13 przy siedzibie RO

Zdroje 21.09.2019 10-15 SP 65 ul. Młodzieży Polskiej 9

Międzyodrze – Wyspa Pucka 24.08.2019 12-2:00 Marynarska - boisko

Czas Festynów 
Rady  Osiedla
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godz. 12.00-13.00
Koncert  „Krąg Szczecinowi” z okazji obcho-
dów 50-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tań-
ca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”.
godz.13.00-14.00 
Zespół  „Krąg”–  warsztaty taneczne, wokalne 
i rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych.

21 lipca, niedziela
godz. 12.00-13.00
Rok 2019 został ogłoszony rokiem Moniusz-
kowskim, z tej okazji specjalny koncert z repertu-
arem tego wybitnego kompozytora XIX wieku. 
godz. 17.00-20.00
Różankowa potańcówka
W niedzielne popołudnie będziemy bawić się 
w rytmach znanych i lubianych przebojów. Za 
konsoletą Dj Tomek.

28 lipca, niedziela
godz. 11.00 – 14.00
WARSZTATY:
1. ŚWIATOWID – PO POLSKICH DRÓŻKACH 

Warsztaty rzeźbiarskie inspirowane Świato-
widem z Liczkowiec, kamiennego posągu 
pochodzącego z IX wieku, 

2. NIE ZAPOMNIJ O MNIE – PO POL-
SKICH DRÓŻKACH Tworzenie papieru 
czerpanego bazuje na dawnej technice, 
którą poznamy podczas przeprowadza-
nych warsztatów.

SCENA  – POLSKI TEATR – LOKOMOTYWA  
– POLSKA  – ZNAKI  SZCZEGÓLNE 
Spotkanie  warsztatowe z Marysią Dąbrowską, 
znaną najmłodszym z brawurowej roli Pippi 
w spektaklu Teatru Lalek Pleciuga „Pippi Poń-
czoszanka”. 
Letnia Fiesta Jazzowa 
godz. 12.00- 14.30
Michal Martyniuk, Dnipro Jazz Combo 
(Ukraina), Nikola Lipska.
godz. 18.00-20.00 
Yakiv Tsvietinskyi Qunitet (Dniepr, Ukraina), 
Sylwester Ostrowski & The Jazz Brigade.  

KULTURA DOSTĘPNA
W Różance w lipcu odbędzie się też wiele 
wydarzeń w ramach programu – Kultura 
Dostępna, dofinansowanego przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13 lipca
godz. 11.00 -13.00
POLSKI PLAKAT – AKADEMIA SZTUKI  
– POLSKA – ZNAKI SZCZEGÓLNE 
Polski plakat – na twórcze , profesjonalne 
działania zapraszamy do Akademii Sztuki 
w Szczecinie.
20 lipca
godz. 11.00 -13.00
POLSKA EKOLOGIA – EKOPORT  
– POLSKA – ZNAKI SZCZEGÓLNE
Wizyta w Zielonym Ekoporcie, gdzie dowie-
my się jak funkcjonuje segregacja czy odbiór 
odpadów, jak działa  „Galeria Szpargałek”. 
Dowiemy się więcej o inicjatywie „Książka na 
wynos”, gdzie można przynieść niepotrzebne 
książki i w zamian wziąć inną.
27 lipca
godz. 11.00 -13.00
POLSKI TEATR
Marysia Dąbrowska zaprasza na kameralny 
spacer po Teatrze Współczesnym. Liczba 
miejsc na wydarzenia jest ograniczona do 
30 osób. Osoby chętne prosimy o  rezerwację 
mailowo: polska_znaki@saa.pl lub zgłoszenie 
się do siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycz-
nej  po odbiór przypinek identyfikując udział 
w danym spotkaniu.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Tuż po Jarmarku Jakubowym (29 lipca) 
wprowadzona zostanie nowa, tymczaso-
wa organizacja ruchu w obszarze placu 
Orła Białego.  Kolejne zmiany we wrze-
śniu.
– Mamy już jasny obraz sytuacji, z któ-
rej wyłania się plac „parkingowy” do tej 
pory wykorzystywany do pozostawienia 
aut, najczęściej przez pracowników oko-
licznych firm, klientów gastronomii, czy 
mieszkańców, którzy biorą udział w wy-
darzeniach w pobliżu placu takich jak 
Dni Morza, Juwenalia etc. – mówi Paweł 
Jaworski, urbanista, koordynator projektu 
prototypowania placu Orła Białego. 

Dlatego potwierdzona badaniami analiza 
wskazuje jako optymalne rozwiązanie wyłą-
czenie możliwości parkowania na placu, któ-
rego nową funkcję mają kształtować sami 

współgospodarze placu, czyli mieszkańcy, 
którzy mają pomysł na zagospodarowanie 
tej przestrzeni. 
Proponowane zmiany: 
Wariant nr 1 zakłada wyłączenie z możli-
wości przejazdu i parkowania części ulicy 
Koński Kierat od skrzyżowania ze Staromłyń-
ską (do wejścia do dawnej Łaźni Miejskiej) 
i ulic okalających plac (z wyłączeniem ulicy 
Grodzkiej, oraz części placu od skrzyżowania 
z Grodzką do budynku Akademii Sztuki). 
Wariant zostanie wprowadzony po Jar-
marku Jakubowym i potrwa do końca 
sierpnia. 
Wariant nr 2 zakłada wyłączenie z możli-
wości parkowania całej powierzchni placu, 
z wyjątkiem części ulicy Koński Kierat (od 
wejścia do dawnej Łaźni Miejskiej w stro-
nę ulicy Mariackiej) i potrwa on do koń-
ca września.

Dodatkowo na  czas wprowadzenia 
zmian na tym terenie obowiązywać będą:

– ograniczenie prędkości poruszania się 
do 30 km/h,

– wprowadzenie kontraruchu rowerowego 
na wszystkich ulicach jednokierunko-
wych,

– wydzielenie miejsc postojowych w sys-
temie Kiss&Ride bezpośrednio przed 
wejściem do ZPSM,

– dopuszczenie dostaw przez przestrzeń 
pieszą placu wyłącznie w ograniczo-
nych godzinach.

Obecnie jesteśmy na etapie konsultowania 
zaproponowanych zmian z mieszkańcami 
i współgospodarzami placu – dodaje Paweł 
Jaworski

Więcej: www.placorla.szczecin.eu Przebudowa ul. Małkowskiego

Pierwsze projekty zmian! Będą 
jak  nowe 
Wiele ulic w Szczecinie, w różnych dziel-
nicach miasta zyska  nowy blask. 

Trwają prace remontowe przy ulicy Mał-
kowskiego. Przebudowa tej ulicy obej-
muje przebudowę jezdni, istniejących 
chodników, zagospodarowanie terenów 
zielonych, wykonanie elementów małej 
architektury oraz usunięcie kolizji z istnie-
jącą infrastrukturą.

Na Pogodnie przebudowywana jest uli-
ca Libelta, gdzie wykonano już wcinkę 
w istniejącą sieć wodociągową. Drogo-
wcy rozebrali nawierzchnię jezdni oraz 
podbudowę na zamkniętym odcinku tej 
ulicy. Trwają prace branży sanitarnej, wy-
konywana jest kanalizacja.

Dzieje się także na ulicy Reymonta. Trwa 
tam budowa wodociągu, węzłów oraz 
hydrantów, także  rozbiórka elementów 
dróg, ustawienie krawężników kamien-
nych, chodników. 

Prace na wszystkich trzech ulicach powin-
ny zakończyć się jesienią tego roku.

Nie zrażając się pracami budowlanymi 
w okolicach Różanki zapraszamy ser-
decznie w każdą niedzielę na koncerty 
południowe, atrakcje dla dzieci czy po-
pularne potańcówki, a Różana Czytelnia 
czyli plenerowa strefa wolnych książek 
zaprasza codziennie.

Szczegółowy program

7 lipca, niedziela
URODZINY SZCZECINA  godz. 12-19

Tort urodzinowy godz. 12.00

Warsztaty dla dzieci :
1. KOCHAM SZCZECIN. W ramach urodzi-

nowych przygotowań powstaną okazjo-
nalne podkładki na stół i pod kubek ze 
szczecińskimi akcentami.

2. POLSKIE KINO – POLSKA – ZNAKI 
SZCZEGÓLNE . Warsztaty z animacji to 
wyjątkowe zajęcia pozwalające rozwijać 
wyobraźnię, pobudzić kreatywność, od-
krywać nowe możliwości twórcze. 

3. Dno morskie – co kryje i co w nim żyje. 
Podczas warsztatów dzieci będą mogły 
wykonać przestrzenne formy nawiązu-
jące do podwodnego świata, do świata 
własnych wyobrażeń na temat życia mor-
skiego.

MAGICZNE PRZYJĘCIE W KRAINIE 
CZARÓW . Spektakl „Szalona Herbatka 
u Alicji” - złośliwa Królowa Kier pochowała 
w herbacianej zastawie zadania i zagadki, 
aby uniknąć kłopotów Szalony Kapelusz-
nik i Alicja będą musieli je wszystkie wyko-
nać. Nie uda im się to bez pomocy dzieci.

Urodzinowa Potańcówka kręcić się 
będzie wokół przebojów z rodzimego 
podwórka. 

4. Zjazd Młodych Gwiazd. Młodzi 
śpiewają Kondratowicza – koncert ga-
lowy.
 
14 lipca, niedziela
godz. 11.00 – 14.00
WARSZTATY:
1. MALOWANY KONIK  – PO POLSKICH 

DRÓŻKACH Warsztaty na których po-
wstaną folkowe koniki i wózki inspiro-
wane piosenką „Malowany wózek”.

2. JAK UBIERAŁA SIĘ DOBRAWA – PO 
POLSKICH DRÓŻKACH . Podczas 
warsztatów wykonamy tzw. czółko. Była 
to typowa ozdoba Słowianek, na którą 
składała się pięknie zdobiona opaska 
noszona na głowie.

3. ORIGAMI – warsztaty japońskiej sztuki 
składania papieru.
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Zjazd Młodych Gwiazd (5-7 lipca) to ogól-
nopolski konkurs wokalny, promujący 
wśród młodych adeptów sztuki wokalnej 
historię polskiej muzyki. 

Bohaterem tegorocznej, czwartej edycji zjaz-
du, jest Janusz Kondratowicz - wybitny 
poeta polskiej piosenki. 

Napisał prawie dwa tysiące tekstów piose-
nek, z czego ponad 200, to dzisiaj klasyka 
polskiej muzyki rozrywkowej, m.in. „ Biały 
krzyż”, „Tyle słońca w całym mieście” czy 
„Powrócisz tu”, a także utwór „Zakochani są 
wśród nas”, którą wyśpiewała na festiwalu 
opolskim i sopockim w 1965 roku szczeci-

nianka i patronka Grand Prix Zjazdu - Hele-
na Majdaniec.

W tym roku, po raz pierwszy młodzi artyści 
będą konkurować w dwóch kategoriach:  
– młodsza: 13-16 lat 
– kategoria starsza: 17-25 lat 

Przesłuchania obu kategorii odbędą się 
6 lipca w siedzibie Szczecińskiej Agencji  
Artystycznej.

Uczestnicy walczyć będą: o statuetkę – Na-
grodę im. Heleny Majdaniec oraz 1000 Euro 
ufundowane przez SAWP. Swoje nagrody 
przyznają także ZAKR, Prestiż, Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Po-
morze Zachodnie, Muzeum Polskiej Piosenki.

Zwycięzca jak i pozostali uczestnicy konkursu 
zaprezentują się dzień później, 7 lipca pod-
czas otwartego dla publiczności Koncertu 
Galowego na scenie ”Różanego Ogrodu 
Sztuki” .

A dodajmy, że Laureaci Zjazdów Młodych 
Gwiazd z powodzeniem prezentują się 
w krajowych preselekcjach do Eurowizji, 
nagrywają płyty, występują w telewizji 
i reprezentują Polskę na festiwalach mię-
dzynarodowych.

ww.saa.pl

Jedna z najbardziej lubianych im-
prez i form spędzania wolnego czasu 
wraca w nieco odmienionej formie. 
Na skwerze wieńczącym Łasztownię 
znowu pojawiły się leżaki, animacje 
dla dzieci. 

Poprzedni sezon pokazał, że szcze-
cinianie uwielbiają spędzać czas na 
bulwarach. Za sprawą Bulwarove skwer 
na końcu Łasztowni zmienia się w prze-
strzeń pełną doskonałej zabawy oraz 
smacznych przekąsek. 

Dzieci mają okazję do wspólnej zabawy 
i zagrania w gry, które, na co dzień nie 
są powszechnie dostępne, a rodzice 
mogą sobie odpocząć na leżakach 
i posłuchać muzyki. 

Tegoroczne Bulwarove oczywiście zacho-
wają swoją przewodnią konwencję, ale też 
wprowadzą nieco nowości. 

Na skwerze pojawiły się odświeżone traw-
niki, na których będzie można grać w bule, 
gry planszowe, czy urządzić sobie rodzinny 
piknik. 

Dzieci mogą zabawić się w prawdziwych 
poszukiwaczy skarbów, bo na Łasztowni po-
jawił się Archipelag Przygody, gdzie można 
szukać tropów zwierząt albo poczuć się jak 
poszukiwacz złota.  

Bulwarove jest także rajem dla miłośników 
baniek mydlanych, bo na skwerze są ich 
dziesiątki. Ponadto można wziąć udział 
w warsztatach z jazdy na deskorolce, zaję-

ciach edukacyjnych ze Śmieciuchem oraz 
napić się wody z lubianego saturatora. Nie 
brakuje także dobrego jedzenia. Przy bul-
warze są food trucki, kawa, lody i przekąski. 

Podobnie jak w zeszłym roku promujemy 
aktywność fizyczną na bulwarach i organi-
zujemy biegi. 

Raz w miesiącu (zawsze w niedzielę) 
zapraszamy na 5 km przebieżki, które 
łącznie dadzą dystans półmaratonu. 
„Przebiegnij półmaraton nad czystą 
Odrą”, bo tak nazwaliśmy nasz cykl 
biegów, to cztery edycje biegów dla 
dorosłych, w których za każdym razem 
uczestnicy otrzymają inne medale, które 
wszystkie razem ułożą się w jeden pięk-
ny nadodrzański widok. 

Zapisy na bieg odbywają się internetowo 
za pośrednictwem linku https://www.pro-
timing24.pl/startmeta/bb19/registration/.  
Koszt udziału to 15 zł. 

Oczywiście nie zapominamy o najmłodszych 
sportowcach. Dzieci również będą mogły 
wziąć udział w biegu, dla których przygo-
towaliśmy bezpłatny FUN RUN wzdłuż na-
brzeża Starówka.

Bądźcie na bieżąco i śledźcie naszą stronę 
www.bulwary.szczecin.eu oraz profil na Fa-
cebook’u Bulwary Miejsce Spotkań. 

Partnerem cyklu jest Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, in-
westor projektu „Czysta Odra w Szczecinie 
etap 2”.

Już za kilka tygodni  XII edycja najwięk-
szego polskiego pokazu fajerwerków 
oraz festiwal Szczecin Music Live. A do 
tego imprezy towarzyszące:  Water Show  
i wyścigi żeglarzy na Odrze. 

W tym roku w konkursie rywalizować będą :
Tarra Pyrotechnic Ltd. – z Czech
Global 2000 z  Malezji 
ArtEventia z  Francji 
Jak co roku integralną częścią  Festiwalu 
jest Szczecin Music Live – miks folku, world 
music i  muzyki tanecznej. Podczas dwóch 
dni festiwalu usłyszymy i zobaczymy wybit-
nych przedstawicieli tych gatunków z Polski 
i zagranicy.
Wydarzeniami  towarzyszącymi festiwalowi 
sztucznych ogni są:  
Water Show – łączy zawody i pokazy ekstre-
malnych dyscyplin sportowych uprawianych 
na wodzie ze świetną zabawą publiczności. 
W programie m.in.: 
• High Diving – akrobatyczne skoki do 

wody z wysokości 27 metrów. 
• Flyboard – nowa ekstremalna dyscyplina 

sportu, która w błyskawicznym tempie 
podbiła świat! 

• Pokazy akrobacji na skuterach wodnych, 
na wakeboardzie i nartach wodnych.

Polonez Cup Race  to pełnomorska presti-
żowa impreza żeglarska w rejonie Bałtyku. 
Skupia najlepszych żeglarzy samotników 
i załogi dwuosobowe z Polski i zagranicy.  
Rozpoczyna od krótkich wyścigów na Odrze 
w Szczecinie. 
Zapraszamy na Pyromagic do Szczecina!

Pyromagic 

Bulwarove powróciło na wakacje

Czerwcowe Dni Morza (14-16) tradycyjnie rozpoczynają cykl licznych wydarzeń lata w Szczecinie. Koncerty , festi-
wale, Różanka, Bulvarowe itd. Oto te najbliższe.

Lato w mieście 
– czas start!



12 SZCZECINwsz  czerwiec/lipiec  2019 www.wiadomosci.szczecin.eu

Women’s Voices  
podczas FMT  
Kayah, Edyta Bartosiewicz, Julia Pie-
trucha, Mela Koteluk, oraz Paulina 
Przybysz –  to artystki, które wystąpią 
w Szczecinie podczas finału Festiwalu 
Młodych Talentów.  Wszystko w ramach 
II edycji projektu „Women’s Voices – 
Kobiety ratują planetę”. Na scenie wy-
stąpią również finaliści FMT. Kto nimi 
zostanie? Do końca czerwca czekamy 
na zgłoszenia konkursowe.

Przez cały czerwiec można zgłaszać się do 
konkursu muzycznego Festiwal Młodych 
Talentów – Nowa Energia. To już trzynasta 
jego edycja. 
Jury przewodniczyć będzie Katarzyna 
Nosowska a nagrody fundują: wytwórnia 
Kayax i Szczecińska Agencja Artystyczna. 
Zwycięzcę poznamy podczas finałowego 
koncertu w Netto Arenie. 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 
18 października 2019 r. w Starej Rzeźni 
w Szczecinie. Weźmie w nich udział mak-
symalnie 10 wykonawców. 
Zwycięzcę poznamy dzień później 
podczas finałowego koncertu w Netto 
Arena, który będzie miał okazję wystąpić 
na profesjonalnej scenie z gwiazdami fe-
stiwalu.
A  gwiazdami będą uczestniczki II edycji 
projektu „Women’s Voices – Kobiety 
ratują planetę”: Kayah, Edyta Barto-
siewicz, Julia Pietrucha, Mela Koteluk, 
oraz Paulina Przybysz. 
Bilety: www. bilety.cojestgrane24.pl
Szczegółowe informacje o konkursie i fe-
stiwalu znajdują się na stronie:

www.festiwalmlodychtalentow.pl

Uroczystości oficjalne, festyn, urodzi-
nowy tort – to wyjątkowe wydarzenie 
już na stałe wpisało się w kalendarz 
miejskich imprez. 

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zapra-
sza na uroczystość z okazji 74. rocznicy 
przejęcia przez polską administrację 
zarządu nad Szczecinem i Dnia Pionie-
rów Miasta Szczecina 5 lipca 2019 r. 
o godzinie 12.00 u stóp pomnika Czynu 
Polaków na Jasnych Błoniach.

Wcześniej odbędzie się Uroczysta Sesja 
Rady Miasta, podczas której m.in. wrę-
czone zostaną wyróżnienia tegorocznym 
laureatom tytułu „Ambasador Szczecina”, 
a zostali nimi Chór Akademii Morskiej 
w Szczecinie oraz korespondent radiowy, 
Paweł Żuchowski.

A 7 lipca (niedziela) zapraszamy na  
wielki festyn urodzinowy na terenie 
Różanki, gdzie co roku wspólnie bawią się 
wszystkie pokolenia szczecinian. W pro-

gramie m.in. animacje dla dzieci, różnego 
rodzaju warsztaty, koncerty - spośród 
których każdy na pewno znajdzie coś 
dla siebie. 

Tradycyjnie podczas imprezy na miesz-
kańców czekać będzie ogromny tort uro-
dzinowy, a urooczystości Miasta zwieńczy 
potańcówka „pod chmurką”.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
www.saa.pl

To prezentacje filmowe i spotkania 
z gośćmi w wakacyjnych warunkach, 
organizowane od 2007, w tym roku od 
21 do 28 lipca.

Główne prezentacje odbywają się na plaży 
nad jeziorem Dąbie. Takie połączenie 
sprzyja budowaniu wyjątkowej atmosfery, 
a światła miasta po drugiej stronie jeziora 
stwarzają dodatkowe poczucie oderwa-
nia od codzienności. Przed projekcjami 
na scenie obok ekranu prowadzone są 
spotkania z gośćmi. 

Projekcje klubowe w bardziej kameral-
nych okolicznościach odbywają się w Klu-
bie Delta (Racławicka 10) oraz Hangarze 
Jachtowym na przystani Camping Marina. 
Tym projekcjom towarzyszą wyjątkowe 
spotkania oraz rozmowy z widzami pro-
wadzone po zakończonych pokazach. 

Na Dąbskich Wieczorach Filmowych 
w Szczecinie prezentowane jest kino 
polskie. Zaproszenie do udziału w nich 
przyjęli w ostatnich latach m.in.: Jan Jakub 
Kolski, Wojciech Mecwaldowski, Bartło-
miej Topa, Leszek Dawid, Arkadiusz Ja-
kubik, Bodo Kox, Dorota Kędzierzawska, 
Artur Reinhart, Przemysław Bluszcz, Anna 
Wieczur Bluszcz, Janusz Chabior.
Dąbskim Wieczorom Filmowym  towarzy-
szą: koncerty, wystawy, warsztaty filmowe.

Program tegorocznych dni:
www.wieczoryfilmowe.pl 

Święto miasta 

Polskie 
kino  
w Dąbiu


