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Antysmogowy dron powróciłList do mieszkańców SBO – trwa głosowanie

6  grudnia o godz. 12.00  kończy się głosowanie na pro-
jekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
 Więcej, str. 9

Będzie patrolował miasto i mierzył poziom szkodli-
wych substancji w powietrzu.
 Więcej,  str. 3

Przed nami trudny, ale wykonalny plan – czytamy w liście 
prezydenta Szczecina skierowanym do mieszkańców.  

Więcej, str. 3

Poczuj 
świąteczny klimat!
Już 6 grudnia rusza  
Jarmark Bożonarodzeniowy,  
który przeniesie nas w magiczny 
czas oczekiwania na święta.
Więcej, str. 11
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Aktualności

Utrzymanie rozwoju Szczecina przy 
możliwie jak najmniejszych obciąże-
niach dla mieszkańców – to nadrzęd-
ny cel działań Miasta.

W ocenie prezydenta Szczecina to 
najtrudniejszy budżet odkąd jest pre-
zydentem. Sytuacja jest trudna, mimo 
to na pewno nie będzie oszczędności 
w sprawach oświaty, dzieci i seniorów.

Koszty zadań rosną szybciej niż docho-
dy, dlatego konieczne jest przesunięcie 
w czasie niektórych inwestycji, regula-
cja opłat za usługi komunalne, a także 
zintensyfikowanie sprzedaży majątku.

Plan zakłada także egzekwowanie od 
rządu należnych miastu środków. 
Rząd narzuca samorządom dodatkowe 
obciążenia, często bez pełnego pokrycia 
kosztów zlecanych zadań. Przez taką po-
litykę, nie tylko w Szczecinie jest ciężko, 
problemy mają też inne polskie miasta.
 
Głównym celem działań miasta jest 
utrzymanie historycznego planu inwe-
stycyjnego, który na najbliższe 5 lat sięga 
2,6 mld zł, a w jego ramach realizowane 
są m.in.: budowa i przebudowa torowisk, 
Stadion Miejski, Fabryka Wody, węzły 
drogowe: Łękno, Granitowa, Głębokie 
czy Szczecińska Kolej Metropolitalna. 

Nie możemy stracić historycznej szansy 
rozwoju naszego miasta. Powinniśmy 
jak najlepiej spożytkować dobry czas 
dla Polski, aby w tym właśnie okresie 
zmieniać Szczecin na lepsze. To frag-
ment listu prezydenta Piotra Krzyst-
ka skierowanego do mieszkańców 
(publikujemy na sąsiedniej stronie), 
w którym informuje o planach miasta na 
najbliższe lata oraz wyjaśnia powody 

Trudny, ale wykonalny plan     

Debata o energii odnawialnej 
Trendy, wyzwania i perspektywy branży 
OZE, a także relacje polsko-skandynaw-
skie były tematem Scandinavian-Polish 
Energy Debate in Szczecin, która przy-
ciągnęła do Szczecina ekspertów z tej 
branży. 

Wydarzenie zorganizowała Agencja Rozwo-
ju Metropolii Szczecińskiej i Skandynawsko-
-Polska Izba Gospodarcza. 

Branża OZE to jeden z kluczowych 
sektorów w Szczecinie. W sposób 
naturalny to właśnie nasze miasto 
stało się miejscem ważnej dyskusji 
o energetyce odnawialnej. Szczecin 
słynie z mnogości firm zajmujących 
się odnawialnymi źródłami energii. 

To właśnie u nas inwestują światowi 
liderzy na rynku rozwiązań dla elek-
trowni wiatrowych. Tutaj tworzymy 
systemy elektryczne dla turbin ulo-
kowanych na lądzie i morzu na całym 
świecie, szczecińskie firmy zajmują się 
też pełną obsługą farm wiatrowych – 
od tworzenia części po modernizacje 
i konsultacje.  

I to właśnie w naszym mieście spotkali 
się przedstawiciele takich firm i instytucji 
jak: Polskie Stowarzyszenie Energetyki 
Wiatrowej, Vestas, Ikea Retail, Bic Electric, 
Vattenfall Wind Power, a także przedsta-
wiciele Ambasady Szwecji, Danii i Norwe-

sytuacji budżetowej. Odnosi się także do 
podniesienia niektórych opłat, a także 
przesunięcia w czasie kilkunastu in-
westycji.
Na kolejne lata zostanie przesuniętych 
zaledwie kilkanaście spośród niemal 
330 ważnych zadań, a dzięki temu uda 
się zaoszczędzić ponad 800 mln zł.

Później niż zakładano zostaną zrealizo-
wane takie inwestycje jak: Park Dąbie 
– strefa przedsiębiorczości (20 mln zł), 
Rondo Gryfińska-Struga (80 mln zł), bu-

dowa Teatru Współczesnego (150 mln 
zł), przebudowa kąpieliska Głębokie (15 
mln zł), modernizacja gmachu Urzędu 
Miasta (28 mln zł), budowa Mediateki na 
Prawobrzeżu (13 mln zł), Park Centralny  
(15 mln zł), Obwodnica Śródmiejska etap 
VIII: Węzeł Łękno – ul. 26 Kwietnia (190 
mln zł), budowa trasy rowerowej wzdłuż  
al. Wojska Polskiego (25 mln zł), budo-
wa torowiska i pętli tramwajowej Mierzyn  
(90 mln), budowa zajezdni tramwajo-
wej Golęcin (47 mln zł), przebudowa 
ul. Jagiellońskiej etap 11 (11,8 mln zł), 

modernizacja Trasy Zamkowej etap  
11 (50 mln zł), budowa basenu na Prawo-
brzeżu (30 mln zł), rozbudowa Szczeciń-
skiego Domu Sportu (30 mln zł), budowa 
Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego  
(30 mln zł).

Projekt budżetu Szczecina konsulto-
wany był z mieszkańcami Szczecina 
w listopadzie na otwartych spotkaniach 
w sali sesyjnej Rady Miasta.

www.wiadomosciszczecin.pl

gii, by wspólnie dyskutować o przyszłości 
branży, a także dalej rozwijać świetne już 
kontakty polsko-skandynawskie. 

– Mamy wiele przedsięwzięć polsko-
-skandynawskich, a jest ich szczególnie 
dużo w branży energetyki odnawialnej. 
Zachodniopomorskie jest zagłębiem 
w tej dziedzinie, wiemy doskonale, że 
opieranie produkcji energii wyłącznie 
na węglu jest błędem, niedługo będzie-

my odczuwać to w naszych portfelach. 
Musimy szukać źródeł alternatywnych, 
Szczecin korzysta z energii pochodzą-
cej z fotowoltaiki, chcemy stwarzać 
dobry klimat dla firm, które się zajmują 
OZE. To szansa na tworzenie dobrych 
miejsc pracy, takie spotkania jak dzisiaj 
przynoszą same korzyści i liczymy na 
efekty odczuwalne dla mieszkańców 
miasta – mówił podczas wydarzenia 
prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Branża energetyki odnawialnej 
w Szczecinie nierozerwalnie powiąza-
na jest z firmami skandynawskimi, które 
coraz chętniej tu inwestują – w naszym 
regionie działa ponad dwieście firm 
z tym kapitałem, a 60% inwestycji BIZ 
w regionie stanowią inwestycje z kra-
jów nordyckich, z czego 36% pochodzi 
z Danii. Na Pomorzu Zachodnim skan-
dynawskie firmy zatrudniają łącznie 
około 15 tys. osób.
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List  skierowany  do  mieszkańców  Szczecina   

Szanowni Państwo,

jak widzicie, od kilku lat mocno inwestujemy w Szczecin. Realizujemy programy społeczne, modernizujemy 

szkoły, ulice, chodniki, place zabaw ... Robimy dużo, choć wiem, że oczekiwania są jeszcze większe, bo jako 

szczecinianie wysoko stawiamy sobie poprzeczkę. Te ambicje pojawiają się w rozmowach z mieszkańcami, 

radnymi, politykami, w dyskusjach o kolejnych pomysłach i nowych potrzebach. Uważam, że trzeba konty-

nuować inwestycje. Nie możemy stracić historycznej szansy rozwoju naszego miasta. Powinniśmy jak 

najlepiej spożytkować dobry czas dla Polski, aby w tym właśnie okresie zmieniać Szczecin na lepsze.

Z każdym dniem realizacja naszego planu staje się jednak coraz trudniejsza. Koszty miast rosną szybciej niż 

dochody. W Szczecinie więcej dopłacamy do najważniejszych zadań. Do edukacji o 251 mln zł! Opieka spo-

łeczna wymaga 158 mln zł, a komunikacja publiczna 146 mln zł dopłaty. Dzieje się tak ze względu na politykę 

władz centralnych, która z jednej strony daje ulgi mieszkańcom, co uważam za dobre, z drugiej jednak, nie 

rekompensuje ubytków w dochodach samorządów. Musicie Państwo wiedzieć, że same zwolnienia podat-

kowe oznaczają minus 90 mln zł w budżecie Szczecina. Rząd narzuca samorządom dodatkowe obciążenia, 

często bez pełnego pokrycia kosztów zlecanych nam zadań. Przez taką politykę, nie tylko w Szczecinie jest 

ciężko. Problemy mają też inne polskie miasta. Zapewniam jednak, że poradzimy sobie z tą sytuacją i nie 

zatrzymamy programu rozwoju miasta. Będziemy też pamiętać, żeby rosnącymi kosztami jak najmniej 

obciążać mieszkańców. Jak to zrobić? Zacznę od deklaracji. Wydatki na obszary takie jak oświata, 

opieka nad dziećmi i seniorami nie mogą podlegać ograniczeniom. Kolejnym krokiem są oszczędności 

w Urzędzie. Już obcięliśmy 23 mln zł z budżetu, ograniczając wydatki promocyjne, szkoleniowe i delegacje. 

Będziemy domagać się od rządu zwrotu Szczecinowi pieniędzy za utrzymanie edukacji oraz inne zadania, 

zlecane bez zabezpieczenia pełnego finansowania. Konieczna będzie rezygnacja lub przesunięcie w czasie 

niektórych inwestycji. Ta sytuacja i rosnące koszty wymuszą na nas podniesienie niektórych opłat, ale roz-

łożymy to w czasie. Być może potrzebna będzie sprzedaż majątku miasta. Zaczniemy w tej sprawie analizy.

Przed nami trudny, ale wiem, że wykonalny plan. Dzięki niemu możemy wykorzystać wzrost gospodarczy, 

aby dalej rozwijać miasto i inwestować dla dobra obecnych i przyszłych mieszkańców Szczecina.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Szczecin
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 Ecoszczecin

Od 1 grudnia  w odbiorach odpadów 
zielonych i biodegradowalnych obo-
wiązywać będzie system zimowy.

Zmiany, zmiany 
W poprzednich latach zielone odpa-
dy z nieruchomości jednorodzinnych 
odbierane były raz w miesiącu, na 
zgłoszenie.  W tym sezonie zimowym, 
od 1 grudnia do 31 marca – zarów-
no w zabudowie jednorodzinnej jak 
i wielorodzinnej odpady zielone oraz 
biodegradowalne będą odbierane  
jeden raz na 2 tygodnie, bez zgło-
szenia, zgodnie z harmonogramem 
obowiązującym w danym sektorze. 

Do pojemników brązowych wyrzuca-
my tylko resztki roślinne (bez opako-
wań), czyli:
• obierki, 
• resztki warzyw i owoców,
• zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, 
• a także fusy z kawy i herbaty.

UWAGA

W przypadku wystąpienia silnych mro-
zów prosimy, aby zruszyć odpady wy-
stawiane w brązowych pojemnikach. 
Dzięki temu zmniejszy się ryzyko przy-
marzania odpadów do pojemnika,  a to 
skutkować może niepełnym opróż-
nieniem.

Święta tuż, tuż ... 
Czas tak szybko płynie, że  ani się 
obejrzymy i już będą Święta Bożego  
Narodzenia.  A jak święta to choinka. 
Co z nią zrobić po świętach?    

Zgodnie z tradycją ostatnich lat choinki 
(naturalne, nie sztuczne!)  będą odbie-
rane od 1 stycznia 2020 roku do 15 
marca (w latach poprzednich odbierane 
były do końca lutego), po wcześniejszym 
zgłoszeniu.  

Chęć odbioru choinki będzie można 
zgłosić za pośrednictwem:
– Maila na adres:  gospodarka_odpa-

dami@um.szczecin.pl,
– telefonicznie  - 91 435 1199,
– bezpośrednio do firmy wywozowej 

obsługującej dany sektor (I- Remondis, 
II- Suez Jantra, III- Remondis, IV -MPO).

Choinki będą odbierane  w zabudowie 
jednorodzinnej: 1x w tygodniu, wieloro-
dzinnej 2x w tygodniu.

W przypadku nieruchomości niezamiesz-
kałych dla zabudowy jednorodzinnej: 1x 
w tygodniu, dla zabudowy wielorodzin-
nej 2x w tygodniu.

Pamiętajmy, że przed odbiorem choinki 
trzeba ją pozbawić wszelkich ozdób, folii, 
a jeśli jest w doniczce, trzeba ja z niej wy-
jąć i wystawić w dniu odbioru, najlepiej 
przy pojemniku, w miejscu dostępnym 
dla pracowników firmy wywozowej. 

Choinki mogą być również odbierane 
razem z odpadami biodegradowalnymi 
(brązowy pojemnik) w dniu odbioru tych 
odpadów. 

Można je również zawieźć do Ekoportu.
Harmonogramy odbiorów będą zamiesz-
czone na stronie ecoszczecin.

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.  

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

Segregujesz z myślą o przyszłości!  
jeżeli nie segregujesz, zapłacisz dwa razy więcej. 

Zielone i biodegradowalne zimą 
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9. Ekoport  gotowy 

Na szczecińskim niebie pojawił się an-
tysmogowy dron, który kolejny sezon 
będzie mierzył poziom szkodliwych 
substancji w powietrzu i wyłapywał 
„trucicieli”. 

Dron wyposażony jest w czujniki mierzące 
poziom stężenia w powietrzu szkodliwych 
substancji: formaldehydu, chlorowodoru 
czy pyłów PM10 i PM2,5, które wytwarzane 
są podczas spalania w piecach niedozwolo-
nych materiałów i zanieczyszczają powietrze. 
Użycie drona pozwala precyzyjnie namierzyć 
źródło zanieczyszczeń i szybkie skierowanie 
tam patrolu Straży Miejskiej, który po kontroli 
może nałożyć mandat na osobę dopuszcza-
jącą się tego procederu. 

Oprócz pomiarów punktowych dron 
mierzy również stężenie szkodliwych 
substancji obszarowo, co pozwala na 
monitorowanie sytuacji w całym mieście 
i wytypowanie rejonów szczególnie 
dotkniętych zanieczyszczeniami. Dzięki 
temu wiadomo, gdzie należy skierować 
dalsze działania. Z doświadczeń ubie-
głego roku wynika, że są to najczęściej 
dzielnice domków jednorodzinnych, 
takie jak Gumieńce, Podjuchy czy Dą-

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Zniszczony przystanek Ogrody  im. Bema

„Latający” próg zwalniający 

Zapora antyterrorystyczna w parku

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

Antysmogowy dron 
znów nad miastem 

bie. Z tych obszarów pochodzi również 
najwięcej zgłoszeń kierowanych przez 
mieszkańców do Straży Miejskiej i przez 
aplikację Alert. Działanie jest realizowane 
dzięki współpracy z firma Uniqa. 

Jednocześnie przypominamy, że w pie-
cach nie można spalać: 
– zanieczyszczonych odpadów drew-

nianych, np. impregnowanych i lakie-
rowanych;

– materiałów nasączonych substancja-
mi chemicznymi;

– opakowań i butelek z tworzyw sztucz-
nych po napojach, farbach i lakierach, 
rozpuszczalnikach i innych substan-
cjach chemicznych;

– zużytych opon i innych odpadów 
z gumy;

– impregnowanej tektury.

www.ecoszczecin.pl

Powstał przy skrzyżowaniu ulic Taczaka 
oraz Witkiewicza, obecnie trwają odbiory 
techniczne, niebawem będzie udostęp-
niony mieszkańcom.

Nowy Ekoport jest już 9. Punktem Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów w Szczecinie, 
„bliźniakiem” Ekoportu przy ul. Arkońskiej, 
ponieważ zastosowano tu podobne, eko-
logiczne rozwiązania. Woda odzyskiwana 
będzie z opadów, energia elektryczna z pa-
neli słonecznych.   

W 9. Ekoporcie wybudowano  wiaty na 4 
kontenery o pojemności  30 m2 i na 6 kon-
tenerów o pojemności  15 m2 oraz  budynki: 
socjalno-biurowy i magazynowy, ukryte 
pod szkieletem z ram stalowych stanowią-
cych podstawę dla roślin pnących, które 
z czasem ukryją budynek tworząc zielony 
dach i ściany. 

Na ponad 2 tys. m2 terenu powstanie zielony 
ogród, stanowiący naturalne przedłużenie 
Parku Kutrzeby.

Dodatkowe usługi 
W nowym Ekoporcie mieszkańcy będą 
mogli także skorzystać z urządzenia do 
zrębkowania gałęzi, a uzyskany ma-
teriał zabrać lub pozostawić, jako mate-
riał ściółkowy do pielęgnacji terenów 
zielonych. 

Ekoport przy ulicy Taczaka (ale także 
Arkońskiej i Leszczynowej) wyposażony 

 Ecoszczecin

będzie także w profesjonalne niszczarki 
dokumentów, dostępne dla mieszkań-
ców.

Edukacja 
Będzie  tu  prowadzona działalność 
edukacyjna, i to nie tylko dla uczniów, 
ale również dorosłych mieszkańców 
Szczecina. Tak jak w Ekoporcie przy 
ulicy Arkońskiej, w budynku głównym 
znajdzie się salka, pełniąca funkcję 
świetlicy osiedlowej. Na zewnątrz 

natomiast znajdziemy ekspozycje 
służące do prowadzenia zajęć z naj-
młodszymi mieszkańcami Szczecina.

Książka na wynos – to ogólnodostępna 
biblioteka w nowym Ekoporcie. Każdy bę-
dzie mógł tutaj przejrzeć książkę, zabrać ją 
do domu, a po przeczytaniu zwrócić lub 
przekazać dalej. 

Więcej o ekoportach:
www.ekoporty.szczecin.pl

Miasto bez smogu

PAMIĘTAJ! 
Jeśli w swojej okolicy obserwujesz albo wyczuwasz 
wydobywający się z komina gryzący dym 
w ciemnym kolorze, o przykrym zapachu, utrudniający 
oddychanie – zadzwoń 
pod numer 986 i zawiadom Straż Miejską. 

Więcej na temat działań Miasta 
na rzecz środowiska naturalnego 
i poprawy jakości życia
w Szczecinie na stronie:

www.szczecin.eu/
zielonemiasto 
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
z początkiem roku 2020 otworzy 
nowy punkt obsługi klienta na pra-
wobrzeżu. 

Biuro mieścić się będzie w Zdrojach, 
przy rondzie Ułanów Podolskich. 

Nowy punkt obsługi zdecydowanie 
poprawi możliwość załatwienia spraw 
związanych z usługami świadczonymi 
przez szczecińską spółkę wodocią-
gową. 

Mieszkańcy prawobrzeża będą mogli 
tam zawierać umowy na dostawę 
wody i odprowadzanie ścieków, 
wnioskować o  warunki techniczne 

na rozdziały instalacji wodociągo-
wych i uzyskać je. W związku z inwe-
stycjami prowadzonymi przez ZWiK 
na prawobrzeżu, szczególnie istotne 
jest to, że w nowej placówce można 
będzie uzyskać informacje i zała-
twić wszystkie formalności związane 
z przyłączeniem do sieci kanaliza-
cyjnej.

ZWiK w dalszym ciągu prowadzić bę-
dzie Biuro Obsługi Klienta w siedzibie 
przy ul. Golisza. Jednak od stycznia 
przyszłego roku punkt ten będzie prze-
znaczony głównie dla mieszkańców 
lewobrzeżnej części Szczecina.

www.zwik.szczecin.pl

Zakończył się generalny remont 
trzech  szczecińskich ulic. Ważnym 
elementem inwestycji była przebu-
dowa infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej.

Mowa o przebudowie ulic Libelta na 
odcinku od ul. Paderewskiego do 
ul. Budzysza Wosia i Reymonta na 
Pogodnie a także ulic Małkowskiego 
i Królowej Jadwigi na odcinku od ul. 
Małkowskiego do ul. Krzywouste-
go  w śródmieściu wykonywanych 
w ramach realizacji II Etapu inwesty-
cji pn. „Kompleksowa modernizacja 
chodników, miejsc postojowych 
i nawierzchni jezdni w kwartale ulic: 
Królowej Jadwigi, Małkowskiego, 
Bogusława X, Bohaterów Getta War-
szawskiego, Ściegiennego. Zadania te 
prowadzone były przez  Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego oraz Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 
w ramach wspólnego porozumienia.

Generalny wykonawca – konsorcjum 
firm: ELBUD Szczecin Sp. z o.o. oraz El-
bud Sajewicz Sp.J. wymienił na wspo-

mnianych ulicach sieć wodociągową 
wraz z przyłączami oraz instalacje ka-
nalizacji ogólnospławnej (w ulicy Li-
belta). Te elementy infrastruktury były 
bardzo wysłużone, niektóre z nich 
ułożono kilkadziesiąt lat temu i bez 
wątpienia wymagały odnowienia. 

W sumie na trzech ulicach ułożono 
ok. 1000 metrów nowego wodociągu 
wykonanego z żeliwa sferoidalne-
go, wymieniono ok. 160 przyłączy 
domowych a także ułożono około 
500 m kanalizacji ogólnospławnej 
z rur kamionkowych.

W przyszłym roku prace realizowane 
w ramach porozumienia zawartego 
przez ZWiK i ZDiTM będą kontynu-
owane. Generalnego remontu do-
czekają się kolejne ulice w ścisłym 
śródmieściu Szczecina. Wymiana 
infrastruktury podziemnej a także 
remont chodników i nawierzchni 
przeprowadzony będzie na ulicach 
Ściegiennego, Bohaterów Getta 
Warszawskiego i fragmencie ul. Kr. 
Jadwigi.  

Nadchodzi zima. To dobry moment, 
aby zabezpieczyć przed chłodem 
studnie wodomierzowe i przyłącza.

Co roku w okresie zimowym, ZWiK 
zwraca się z apelem i prośbą o za-
bezpieczenie przed mrozem przyłą-
czy wodociągowych oraz węzłów, 
studzienek i pomieszczeń wodo-
mierzowych. 

Przypominamy, że zadbanie o odpo-
wiedni stan techniczny przyłączy wody 
leży po stronie właściciela (zarządcy) 
nieruchomości. 

Ochrona przed przemarznięciem 
instalacji nie wymaga wielkiego 
zachodu. Poniżej podajemy kilka 
podstawowych sposobów zabez-
pieczenia sieci wodociągowej i wo-
domierzy przed mrozem. 

Ecoszczecin

Odnowione ulice, 
przebudowane wodociągi 

Biuro Obsługi Klienta 
ZWiK od nowego roku 
na prawobrzeżu!

Mrozy szkodzą 
przyłączom

Prace na ul. Libelta

W przypadku pomieszczeń, w których 
znajduje się wodomierz należy zamknąć 
oraz uszczelnić drzwi i okna, wstawić 
brakujące szyby, lub zabezpieczyć 
ewentualne szczeliny w ścianach przed 
napływem zimnego powietrza. Studzien-
ki wodomierzowe trzeba oczyścić ze 
śmieci i liści, opróżnić z zalegającej 
wody i ocieplić właz kładąc dodatko-
wą izolację. 

Wodomierze lub rury wodociągowe 
przechodzące przez nieogrzewane 
pomieszczenia powinno się ocieplić 
poprzez owinięcie tkaninami lub zasto-
sowanie pianek izolacyjnych. 

Na oddzielną uwagę zasługują instalacje 
wodociągowe w domkach lub innych 
budynkach wykorzystywanych jedynie 
w okresie letnim. W takich przypadkach 
zabezpieczenie polega na zamknięciu 
zaworów i odwodnieniu rur jeszcze 
przed okresem mrozów. 

Brak wspomnianych zabezpieczeń może 
być przyczyną zamarznięcia instalacji, 
skutkiem czego będzie brak wody. 

Zadbanie o przyłączą lub studnie zmniej-
sza też ryzyko awarii np. pęknięcia rur 
i niekontrolowanego wycieku wody. 
Prawidłowo wykonane zabezpieczenie 
pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydat-
ków związanych z kosztami odmrożenia 
i naprawienia uszkodzonej instalacji. 
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Ecoszczecin
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Budownictwo

Kolejne trzydzieści, zupełnie nowych 
mieszkań czeka na rzetelnych najemców 
mieszkań komunalnych. Mogą oni zamie-
nić się na nowoczesne, wykończone pod 
klucz lokale na nowym osiedlu Wrzosowe 
Wzgórze. 

Osiedle Wrzosowe Wzgórze położone 
jest przy ul. Sobola i Romana (w pobli-
żu ul. Szosa Polska na wysokości ul. 
Dojazdowej). Inwestycja obejmuje 
274 mieszkań w dziesięciu budyn-
kach. Osiedle zbudowało Szczecińskie 
TBS i już tradycyjnie oferuje standard 
wyposażenia „pod klucz” pozwalający 
zamieszkać od razu, bez konieczności 
przeprowadzania prac adaptacyjnych 
czy remontowych. Osiedle jest atrak-
cyjnie położone, z widokiem na rozle-
wiska Odry i Jezioro Dąbie.

Oprócz przepięknych widoków z okien, 
wokół budynków jest starannie zago-
spodarowana wspólna przestrzeń, place 
zabaw dla dzieci, boisko, zieleń i mała 
architektura. Dodatkowym magnesem 
przyciągającym rodziny z małymi dziećmi 
jest żłobek z miejscem  dla 60. dzieci. 

Część mieszkań na tym osiedlu zde-
cydowano się również przeznaczyć 
na zamianę dla najemców lokali ko-
munalnych.

W pierwszym naborze, który rozpo-
czął się w sierpniu przekazano 30 
lokali na zamianę. Do tej pory z tej możli-
wości skorzystało już 18 rodzin. Pozostało 

W Wielgowie przy ul. Bałtyckiej 
35A trwa kompleksowy remont 
budynku, w którym działać będzie 
Osiedlowy Klub Mieszkańca i sie-
dziba Rady Osiedla. Inwestycję 
w imieniu miasta prowadzi TBS 
Prawobrzeże. 

Budynek przy ul .  Bałtyckiej  35A  
został wybudowany w 1919 roku 
i  obecnie jest   własnością Gmi-
ny Miasto Szczecin.  Jego po-
wierzchnia użytkowa to ponad 
211 m 2. 

Do tej pory na pierwszym piętrze 
budynku znajdowała się siedziba 
Rady Osiedla Wielgowo-Sławo-
ciesze-Zdunowo.  Na parterze 
funkcjonował  lokal  gastrono-
miczny. 

Teraz budynek przechodzi kompleksowy 
remont. Zakres inwestycji obejmuje m.in. 
l montaż instalacji gazowej dla potrzeb 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
l modernizację parteru z wydzieleniem 

nowych pomieszczeń, 
l wykonanie otworów okiennych 

w ścianach zewnętrznych,
l docieplenie elewacji, 
l wymianę instalacji elektrycznej, ka-

nalizacyjnej i wodnej,
l wykonanie tynków, podłóg i posadzek.

Na parterze będzie działał Osiedlowy 
Klub Mieszkańca. Organizowane będą 
tu spotkania m.in.: Klubu Seniora, Sto-
warzyszenia „Nasze Wielgowo” i Kółka 
Fotograficznego. Lokal na pierwszym 
piętrze będzie nadal siedzibą Rady 
Osiedla

 www.tbsp.szczecin.pl

Mija rok od otwarcia  Agencji Mieszka-
niowej Miasta. W tym czasie  udzielono 
ponad 4,5 tys. informacji mieszkańcom 
odwiedzającym siedzibę AMM.

Mieszkańcy, którzy przyszli do Agencji 
Mieszkaniowej najczęściej pytali o aktualną 
ofertę miasta, uwzgledniającą ich sytuację 
życiową, prosili także o pomoc w uzyskaniu 
informacji, do jakich programów miesz-
kaniowych mogliby przystąpić i na jakich 
warunkach. 

Agencja Mieszkaniowa Miasta została 
otwarta rok temu. Jest to punkt informa-
cyjno-konsultacyjny dla mieszkańców, 
w którym kompleksowo otrzymają oni wie-
dzę na temat dostępnych lokali na wynajem 
oraz programów mieszkaniowych realizo-
wanych przez miasto (ZBiLK, Szczecińskie 
TBS i TBS Prawobrzeże).

W Agencji Mieszkaniowej Miasta przede 
wszystkim można :
l uzyskać ogólne informacje o pro-

gramach mieszkaniowych prowa-
dzonych przez miasto, naborach 
na lokale np. socjalne i do remontu, 
ofercie TBS-ów,

l pobrać odpowiedni wniosek,
l otrzymać propozycję programu, na 

podstawie przeprowadzonej rozmo-
wy z zainteresowanym oraz  po zba-
daniu jego progów dochodowych,

l otrzymać wskazówki do dalszego 
trybu postępowania, konkretnie gdzie 
i do kogo należy złożyć wniosek itp.

Informacje o aktualnej ofercie mieszkanio-
wej dostępne są w siedzibie AMM.
Zapraszamy codziennie do lokalu przy al. 
Wojska Polskiego 55, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-16.

www.amm.szczecin.eu

Dla rzetelnych najemców  

To będzie miejsce 
spotkań mieszkańców 

Oferta na wyciągnięcie 
ręki  

12 lokali, w tym 11 lokali dwupokojowych 
i 1 mieszkanie jednopokojowe.

Teraz ogłoszono kolejny nabór na 
kolejne 30 mieszkań, w tym  na 1 
lokal trzypokojowy (ok 70 m2), 19 lo-
kali dwupokojowych (od 45 m2 do 56 
m2) oraz 10 lokali jednopokojowych 
(ok 40 m2).

Reasumując na rzetelnych miesz-
kańców lokali komunalnych 
czekają obecnie 42 lokale na Wrzo-
sowym Wzgórzu.

Aktualna stawka czynszu komunal-
nego w tych lokalach wynosi 10,66 
zł za 1 m2. Zamieszkać w takim miesz-
kaniu w ramach zamiany może każdy 
najemca komunalny (z zasobu gminy 
i TBS’ów), który spełnia poniższe 
warunki m.in.:

• chce polepszyć swoje warunki miesz-
kaniowe,

• ma zawartą umowę najmu obecnego 
lokalu na czas nieokreślony,

• nie jest i nie był zadłużony w ostatnich 
dwóch latach,

• zda obecnie zajmowany lokal w sta-
nie technicznym nadającym się do 
ponownego zasiedlenia,

• osiąga wraz z rodziną odpowiedni 
dochód uprawniający do wynajęcia 
lokalu z zasobu TBS o komunalnej 
stawce czynszu. 

Wnioski należy składać w siedzibie Za-
rządu Budynków i Lokali Komunalnych 
przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie.

Więcej szczegółów na temat naboru 
znajduje się na stronie zbilk.szczecin.pl
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W Żydowcach trwa rewitalizacja znisz-
czonego, klimatycznego amfiteatru. 
„Nowe” miejsce dostępne będzie dla 
mieszkańców w listopadzie przyszłe-
go roku. 

O remont malowniczo położonego amfi-
teatru zabiegali mieszkańcy. Teraz będą 
mogli obserwować, jak z miesiąca na 
miesiąc pięknieje przyszła wizytówka 
ich dzielnicy. 

Prace już się rozpoczęły. Najbardziej 
widocznym elementem amfiteatru jest 

Zakończył się kolejny etap  moder-
nizacji parku Żeromskiego, a jego 
realizacja była efektem projektu 
zgłoszonego przez mieszkańców 
w ramach Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2018.

Alejki biegnące równolegle do 
ulicy Malczewskiego, wzdłuż uli-
cy Parkowej i Starzyńskiego wraz 
z łącznikami są nie do poznania. 
Usunięto starą nawierzchnię , poło-
żono nową, wykonaną z przepusz-
czalnej nawierzchni mineralnej, 
typowej dla parków i zabytkowych 
założeń ogrodowych.

Miejsca, w których stały stare ła-
weczki wyłożono kostką granitową, 
na której zamontowano stylizowa-
ne, nowe ławki wraz z koszami 
na śmieci.

Wszystkie prace renowacyjne na 
terenie parku Żeromskiego, w tym 
wybór nawierzchni, są uzgadnia-
ne z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków i realizowane zgodnie 
z jego wytycznymi.

W tej edycji Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 
kolejny projekt modernizacji parku.

www.wiadomosci.szczecin.eu

Do 6 grudnia o godz. 12.00 trwa głosowa-
nie na projekty Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Głosować mogą wszy-
scy mieszkańcy naszego miasta, bez 
względu na wiek i miejsce zameldowania.

Mieszkańcy mogą wybierać spośród 122 
pomysłów, z tego 39 to projekty ogólno-
miejskie, a 83 lokalne.

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego to 12.720.000 złotych, 
z czego 3.816.000 złotych (30%), prze-
znaczonych zostanie na projekty ogól-
nomiejskie, a 8.904.000 (70%) złotych na 
projekty lokalne.

Jak głosujemy?

W tym roku można oddać łącznie 5 gło-
sów, w tym:
–  2 głosy na projekty ogólnomiej-

skie, 
–  3 głosy na dowolne projekty lo-

kalne.

Na jeden projekt można oddać mak-
symalnie dwa głosy. Aby oddać je-
den głos na dany projekt  trzeba 
postawić znak X w kolumnie MÓJ 
GŁOS. Aby oddać dwa głosy na je-
den projekt trzeba postawić  X X 
w kolumnie MÓJ GŁOS.

Głosowanie odbywa się elektronicznie 
na stronie www.sbo.szczecin.eu  lub wy-
pełniając formularze papierowe. Poza 
możliwością zagłosowania przy pomocy 
własnego sprzętu, komputery są udostęp-
nione mieszkańcom  w siedzibie Rad Osie-
dli, centrach handlowych, organizacjach 
pozarządowych . 

Wypełnione formularze papierowe można 
złożyć  w Urzędzie Miasta Szczecin - pl. Armii 
Krajowej 1, w filii urzędu na Prawobrzeżu - ul. 
Rydla39/40 

Swój głos można oddać także, zarówno 
elektronicznie jak i „papierowo” – w BU-

DŻETObusie, którego trasa dostępna jest 
na stronie www.sbo.szczecin.eu

Uwaga! 

Zagłosować można tylko jeden 
raz, a  w  przypadku dwukrotnego 
zagłosowania: oddania głosów  na te 
same projekty za pośrednictwem pa-
pierowej karty oraz drogą elektronicz-
ną, głos oddany za pośrednictwem 
papierowej karty zostanie wycofany.

Więcej informacji o Szczecińskim 
Budżecie Obywatelskim: 

www.sbo.szczecin.eu

Pięknieją kolejne dzielnice, parki, a o 
ich metamorfozę dbają  i zabiegają 
członkowie Rad Osiedli. 

Rady  Osiedla

Inwestycje Rad Osiedli

Amfiteatr w remoncie 

Park jak nowy – projekt SBO 

ogromny ekran. Dzisiaj jest zniszczony, 
oszpecony wątpliwej urody malowidła-
mi. Do listopada przyszłego roku będzie 
wyglądał jak nowy. 

Przebudowywane są trybuny, część 
z nich została rozebrana, będą nowe 
siedziska. Trybuny będą zbudowane 
z elementów prefabrykowanych oraz 
kostki brukowej. Znajdzie się na nich 
także miejsce dla orkiestry. Prace pro-
wadzone są także w pomieszczeniach 
technicznych, gdzie docelowo pojawią 
się wreszcie niezbędne izolacje. 

Do tej pory brakowało w pobliżu 
miejsc parkingowych. I to się zmieni. 
Będzie miejsce na bezpieczne zosta-
wienie auta. Amfiteatr dodatkowo 
zostanie oświetlony, pojawią się też 
nowe nasadzenia. 

Głosowanie trwa do 6 grudnia!
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10 kolejnych przedsiębiorców może już 
posługiwać się przyznanym przez pre-
zydenta Szczecina certyfikatem marki. 

„Zrobione w Szczecinie” ma charakter ho-
norowy i nie przysługują z tego tytułu żadne 
gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. 

Korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą 
z przyznania marki jest możliwość udziału 
w programach z zakresu promocji gospo-
darczej, prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin oraz możliwość zamieszczania 
logotypu „Zrobione w Szczecinie” w ma-
teriałach promocyjnych. Od tego roku for-
muła została rozszerzona także o firmy, które 
należą do Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego.

W tym roku o przyznanie certyfikatu ubie-
gało się 32 przedsiębiorców. W dotych-
czasowych edycjach  prezydent Szczecina 
nagrodził łącznie 49 przedsiębiorców.

Oto  tegoroczni laureaci:
1. HUB-MAXX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
2. Frirajd Marta Malejewska 
3. Fanfaronada – Daria Makarewicz-Sa-

lamon 
4. Consileon Polska Spółka z o.o. 
5. „Lars Laj Polska” Sp. z o.o. 
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

IMPET Tomasz Kamiński 
7. Beata Pawluczuk Projekt -Beata Paw-

luczuk-Wrzecińska – (/BETTY SZCZE-
CIŃSKA

8. Hisert Polska sp. z o.o.
9. MrGreen- Dominik Statkiewicz
10. ASPROD Sp. z o. o. 

Po 32 latach istnienia, po ponad 
dwustu piosenkach, po wydanych 
kilkudziesięciu płytach, szczecińska 
grupa artystyczna Arfik doczekała się 
swojej książki. A właściwie – wcale 
nie czekała, tylko sama ją stworzyła. 
Premiera książki w grudniu. 

Publikacja ma tytuł „Mój Arfik” i zostanie 
wydana przez Szczecińska Agencję Ar-
tystyczną w ramach projektu „Scena De-
taliczna 2019”, dofinansowanego przez 
Miasto Szczecin. Autorzy książki to: Barba-
ra Stenka i Ryszard Leoszewski, a także 
duże i małe „arfiki”. 

To dorosłe dziś osoby, które przez wiele 
lat śpiewały w Arfiku, ale i najmłodsi ar-
tyści, którzy dziś tworzą grupę. Książka 
kipi niezwykłymi anegdotkami i opowie-

ściami, ciekawostkami, opisem chwil 
komicznych i strasznych. 

Koncerty, podróże, arfikowe rytuały, plo-
teczki towarzyskie, sekrety zakulisowe, 
trudności sceniczne i życiowe. To także 
dialogi pełne absurdalnego humoru, 
typowego dla zespołu. To też mała 
podróż przez trudną do wyobrażenia 
techniczną stronę muzyki. I zdjęcia, na 
których można odnaleźć najdawniejsze 
trendy strojów scenicznych i fryzur. 

Bo taki jest nasz Arfik – żywy, zmienny, 
rozwijający się, wieloetapowy.

Wydawca:  Szczecińska Agencja Artystyczna

Projekt okładki oraz ilustracje: Agata Jaz 

Kultowe skarby techniki, czyli samocho-
dy, maszyny do szycia i pisania, rowery, 
ponad 900 eksponatów związanych 
z fabrykami Stoewerów można oglądać 
w Muzeum Techniki i Komunikacji przy 
ulicy Niemierzyńskiej. Jest to jedyna 
taka kolekcja na świecie.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli 
udział m.in.: Piotr Krzystek – prezydent 
Szczecina, Cornelia Pieper – Konsul Ge-
neralna RFN w Polsce, Manfried Bauer 

Stoewer już w domu 

Zrobione w Szczecinie”  
– laureaci III edycji 

Mój  Arfik –  tym  razem 
książka 

– były właściciel kolekcji i twórca Mu-
zeum Stoewera, Tamara von Karzoff 
- córka dawnego kierownika sprzedaży 
„Zachód” w fabryce samochodów Sto-
ewer i współprowadząca muzeum oraz 
członkowie rodziny Stoewer, (m.in.: Jutta 
Barckmann, prawnuczka Bernharda 
seniora i wnuczka Bernharda juniora Sto-
ewerów).

– To jest ta techniczna historia 
Szczecina, która łączy nas i naszych 
niemieckich przyjaciół – mówił pod-
czas otwarcia wystawy „Stoewer 
– Jakość ze Szczecina” prezydent 
Piotr Krzystek. – Cieszymy się, że 
po raz pierwszy w historii cała ko-
lekcja trafiła z Niemiec do Polski, 
do Szczecina, który tak naprawdę 
jest domem dla tych samochodów.

– Każdy z tych eksponatów to moje osobi-
ste dziecko – dodał Manfried Bauer, do-
tychczasowy właściciel kolekcji. – Wcale 
nie było trudno się rozstać w momencie, 
kiedy uświadomiłem sobie, że jest to 
coś, co w Szczecinie jest mile widziane. 
Oczywiście jest to niemiecka marka, ale 
ja sam jestem szczecinianinem. Można 
więc powiedzieć, że Stoewery wróciły 
do domu.
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Uwielbiany przez mieszkańców i tu-
rystów Jarmark Bożonarodzeniowy 
powraca. Już od 6 grudnia trzy pla-
ce w centrum Szczecina przeniosą 
nas w magiczny czas oczekiwania na 
święta. 

W tym roku nie mogło być inaczej. Szcze-
ciński Jarmark Bożonarodzeniowy po-
nownie wprowadzi w miejską przestrzeń 
magię Świąt Bożego Narodzenia. Od 6 
do 22 grudnia samo centrum miasta 
zmieni się w krainę pełną świątecznych 
niespodzianek. 

Przed nami czwarty Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. W tym roku przygotowania 
do świąt rozpoczniemy już 6 grudnia, 
czyli w mikołajki. Na trzech placach: 
Alei Kwiatowej, placu Adamowicza 
i placu Lotników pojawią się drewniane 
domki, w których będzie można zrobić 
świąteczne zakupy, skosztować smacz-
nych, regionalnych produktów, znaleźć 
wymarzony podarek pod choinkę czy 
napić się ciepłej czekolady i grzanego 
wina. Oprócz tego na Jarmarku Bożona-
rodzeniowym będzie można skorzystać 
z bogatej oferty food trucków i innych 
mobilnych wystawców. 

O wyjątkowy klimat podczas naszego 
Jarmarku zadbają piękne ozdoby bo-
żonarodzeniowe. Na placu Lotników 
stanie największa w mieście choinka, 
nie zabraknie także gigantycznej bombki, 
której odwiedzający Jarmark uwielbiają 
robić zdjęcia. To wszystko będzie okra-
szone świątecznymi kolędami i piosenka-
mi, które będą wybrzmiewać z naszego 
radiowęzła. 

Święta Bożego Narodzenia najlepiej jest 
spędzać w gronie przyjaciół i rodziny. 
Po raz kolejny organizatorzy Jarmarku 
zadbają o to, aby umilić mieszkańcom 
i turystom także czas oczekiwania na nie. 
Każdy weekend Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego będzie obfitował w ro-
dzinne atrakcje. Na placu Lotników 
pojawi się hala namiotowa, w której będą 
przeprowadzane warsztaty, a wieczorami 
będzie się zmieniała w salę kinową. W są-
siedztwie zostanie ustawiona scena, na 
której wystąpią zespoły ze Szczecina 

Dziesięcioosobowa załoga  młodych 
żeglarzy będzie reprezentować miasto 
w zmaganiach klasy Optimist. 

Przed nimi rywalizacje zarówno na 
arenie krajowej jak i zagranicznej. 

W skład drużyny wchodzi po pięciu 
zawodników z KS Centrum Żeglar-
skie i Sejk Pogoń Szczecin.  Załoga 
wytypowana została na podstawie 
osiągnięć dokonanych w poprzednich 
sezonach żeglarskich. Podczas  zgło-
szeń uwzględniano m.in. największe 
osiągnięcia zawodników, liczbę star-
tów czy miejsca w ogólnopolskich 
rankingach. 

Powołana reprezentacja rozpoczyna 
wielką żeglarską przygodę pod szczeciń-
ską banderą. Ale oprócz dobrej zabawy 
i satysfakcji, załogę czeka też ciężka praca 
pod okiem doświadczonego trenera.  
Zawodnicy otrzymają sprzęt do ćwiczeń, 
na którym będą  doskonalić swoje  umie-

jętności podczas zajęć, a także  w trakcie 
zgrupowań i regat. 
Członkostwo w regatowej Reprezentacji 
Szczecina  zapewnia też młodym uczest-
nikom  wyjazd na zgrupowania krajowe 
i zagraniczne, indywidualny plan rozwoju, 
ciągłość szkoleń na wodzie i doskonalenie 
kondycji fizycznej. 

Skład Regatowej Reprezentacji Szczecina:
1.  Lena Kaczmarek,   

KS Centrum  Żeglarskie
2.  Magdalena Luśna,  

KS Centrum  Żeglarskie
3.  Filip Miller, 

KS Centrum  Żeglarskie
4.  Tomasz Obecny,      

KS Centrum  Żeglarskie
5.  Jakub Podgórny,      

KS Centrum  Żeglarskie
6.  Lidia Łagodzińska,  Sejk Pogoń
7.  Zofia Wołosz, Sejk Pogoń
8.  Karol Rak, Sejk Pogoń
9.  Bartosz Pluta, Sejk Pogoń

   10.      Piotr Wójcik, Sejk Pogoń

Regatowa Reprezentacja Szczecina  

Poczuj świąteczny klimat 

i regionu, podopieczni szkół i organizacji 
pozarządowych oraz instytucji kultural-
nych. 

Czymże byłby Jarmark Bożonarodze-
niowy bez karuzeli weneckiej, choinek, 
grzanego wina i świętego Mikołaja?

Te wszystkie świąteczne symbole po-
jawią się także w centrum Szczecina. 
Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go będzie można nie tylko kupić sobie 
świąteczne drzewko do domu, ale także 
zainspirować się, jak w sposób ekologicz-

ny i ekonomiczny udekorować swoje 
mieszkanie. 

Na najmłodszych czekać będzie karuzela 
wraz z loterią fantową, a na pełnolet-
nich oczywiście grzane wino serwowane 
w wyjątkowych, szczecińskich kubecz-
kach. Kto kupił taki w ubiegłym roku, 
teraz będzie miał okazję uzupełnić swoją 
kolekcję. 

Szczeciński Jarmark Bożonarodze-
niowy rozpocznie się 6 grudnia i po-
trwa przez 17 dni. Do 22 grudnia w alei 

Kwiatowej, na placu Adamowicza i placu 
Lotników w godz. pon.-czw. 14.00-20.00, 
pt.-sob. 10.00-23.00, nd. 10.00-20.00 
będzie można odwiedzać jarmarkowe 
domki, brać udział w animacjach i korzy-
stać z przygotowanych atrakcji. 

Szczegółowy program wydarzeń pod-
czas Jarmarku Bożonarodzeniowego 
zostanie opublikowany na stronie inter-
netowej wydarzenia. 

www.kolorowaaleja.pl
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Stary Rok 30 grudnia żegnają dzieci, 
a trochę starsi spotykają się 31 grud-
nia tradycyjnie na Jasnych Błoniach. 

Najmłodsi Nowy Rok przywitają z jamni-
kiem Erykiem, uznanym wśród czworono-
gów event-managerem, kotem Klemensem 
muzykiem znanym w zwierzęcym półświat-
ku jako DJ Kocia muzyka i świnką morską 
o imieniu Faustynka, która jest mięciutka 
i miła. I właśnie oni postanawiają zorganizo-
wać zabawę sylwestrową, która odbędzie 
się 30 grudnia br. (poniedziałek) w siedzi-
bie Szczecińskiej Agencji Artystycznej, 
al. Wojska Polskiego 64.

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, 
co robią zwierzęta kiedy ich właściciele 
wychodzą na bal sylwestrowy, to macie 
wyjątkową okazję się o tym przekonać! 

Zabawa sylwestrowa dla dzieci odbędzie 
się w trzech grupach wiekowych: 
–  gr   I.  godz. 10.00 – 11.30  

(dzieci w wieku 3-5 lat), 
–  gr  II.  godz. 13.00 – 14.30  

(dzieci w wieku 6-7 lat), 
–  gr III.  godz. 16.00 – 17.30  

(dzieci w wieku 8-9 lat). 

Bilety do nabycia w sekretariacie Szcze-
cińskiej Agencji Artystycznej pod ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-16.00,  
tel. 91 43 195 71.
Liczba miejsc ograniczona.

Więcej:
www.saa.pl

Żegnamy Stary Rok!

A dla nieco starszych ...

„Statki na niebie”, „Naj Story”, “Ona 
czuje we mnie piniądz” to m.in. przy 
tych hitach będziemy witać nowy 
2020 rok! De Mono, Papa D, Łobuzy 
– to gwiazdy tegorocznej zabawy syl-
westrowej.

Zapraszamy na trzy godziny świetnej za-
bawy. Mnóstwo polskich, dobrze znanych 
przebojów. Królować będą hity dance i pop 
z udziałem najlepszych polskich gwiazd 
tych gatunków, począwszy od lat 80-tych 
do obecnych.

O północy, zamiast tradycyjnego 
pokazu sztucznych ogni, wystrze-
lą w niebo lasery tworząc widowi-
skowy pokaz. 

Zapraszamy na wspólną zabawę na Jasne 
Błonia. Zaczynamy o godz. 22.00

De Mono 
Za początek działalności zespołu  
De Mono uznaje się rok 1987, w któ-
rym Andrzej Krzywy dołączył do istnie-
jącej wcześniej grupy Mono. Zespół 
ma na swoim koncie wiele hitów, jak 
m.in. „Kochać inaczej”, „Moje miasto 
nocą”, „Zostańmy sami „Znów jesteś 
ze mną”, „Statki na niebie”, „Ostatni 
pocałunek” czy „Póki na to czas”. 

Papa D
To dawny zespół Papa Dance, który 
był niezwykle popularny w latach 
osiemdziesiątych. Kto nie znał takich 
przebojów jak: Naj Story, O-la-la, Maxi 
singiel, Nasz Disneyland? Zespół prze-

stał występować na początku lat 90, 
a reaktywacja nastąpiła w 2005 roku. 
Powrót okazał się sukcesem, zespół 
zmienił nazwę na Papa D, nagrywa 
kolejne płyty. 

Łobuzy
Zespół muzyczny wykonujący disco 
polo. Formacja zadebiutowała sin-
glem pt. „Ona czuje we mnie piniądz”, 
który ukazał się 2 lipca 2015 roku 
nakładem wytwórni muzycznej My 
Music i stał się wielkim przebojem. Te-
ledysk do tej piosenki, w ciągu dwóch 
dni od premiery, został wyświetlony 
120 tys. razy na YouTube, a singel 
uzyskał status złotej płyty.

Więcej: 
www.saa.pl

Ślizgawka w centrum miasta 
Własne łyżwy nie są potrzebne, będzie możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu. Oprócz łyżwiarskiej przygody, na odwiedzających czekać będą też inne atrakcje 
m.in. animacje dla dzieci.  Lodowisko w centrum miasta, będzie czynne cały tydzień. Cennik: dorośli 14 zł, dzieci 9 zł, wypożyczenie łyżew 8 zł.  

Zapraszamy!


