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Miłych, pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
wypełnionych radością i miłością, a w nadchodzącym 

Nowym 2020 Roku  
spełnienia marzeń, sukcesów i wszelkiej pomyślności. 
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Żeglujesz, pływasz po morzach i oce-
anach, albo znasz kogoś dla kogo wiatr 
i woda stały się sposobem na życie? 
Jeśli tak, to doskonale, bo już 10 stycz-
nia rozpoczynamy nabór do czwartych 
Międzynarodowych Nagród Żeglar-
skich Szczecina. 

Są one ukłonem w kierunku środowiska 
żeglarskiego i mają na celu popularyza-
cję żeglarstwa i jego tradycji. 

Nagrody przyznawane są w następują-
cych kategoriach: 
1. Nagroda im. kapitana Ludomira 

Mączki
2. Rejs Roku – Nagroda imienia Wy-

szaka (fundatorem nagrody jest 
Zachodniopomorski Okręgowy Zwią-
zek Żeglarski);

3. Żeglarz Roku (fundatorem Nagrody 
jest ZOZŻ);

4. Regatowiec Roku – Nagroda imienia 
kapitana Kazimierza Kuby Jaworskie-
go;

5. Popularyzator Żeglarstwa – Nagro-
da imienia kapitana Kazimierza Haski;

6. Nagroda Kota Umbriagi – dla dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat oraz placówek 
oświatowych krzewiących żeglar-
stwo

7. Nagroda Kulturalna Żeglarskie-
go Szczecina;

8. Wydarzenie Żeglarskie;
9. Młody Żeglarz Roku;
10. Trener Roku – Nagroda imienia Teo-

dora Czarneckiego
11. Żeglarska Nagroda Specjalna 

(za działalność związaną z żeglar-
stwem, nie kwalifikującej się do 
przyznania wyżej opisanych na-
gród)

Aktualności

Zakończyło się głosowanie na projekty 
Szczecińskiego Budżetu Obywatel-
skiego 2020.  W tym roku tylko przez 
Internet swój głos oddało prawie 30 ty-
sięcy mieszkańców.  Za każdy głos dzię-
kujemy!

– To była wyjątkowa edycja SBO, z nowymi 
zasadami: m.in. podziałem na 22 obsza-
ry lokalne, pulą środków zwiększoną do 
12.720.000 zł, możliwością zgłaszania 
projektów „miękkich” i przede wszystkim 
122 świetnymi pomysłami mieszkańców, 
na które można było oddać swój głos – 
mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biu-
ra Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta. 

Liczba głosujących przez Internet: 
29585.

Liczba głosów oddanych przez internet: 
138 925 (z tego na projekty ogólno-
miejskie oddano 56 850 głosów, a na 
projekty lokalne 82 075 głosów).

W tym roku mieszkańcy mogli wybierać 
spośród 122. pomysłów, które znalazły 
się na liście do głosowania, z tego 39 to 
projekty ogólnomiejskie, a 83 lokalne. 

Ostatecznych wyników głosowania na 
projekty Szczecińskiego Budżetu Oby-
watelskiego szukajcie na stronie

www.sbo.szczecin.eu

Najzdolniejsi studenci i doktoranci 
mogą starać się o stypendia co-
rocznie od 10 lat. Maksymalna 
wysokość dla studentów wynosi 
10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 
30 tys. zł brutto! 

Program zakłada wybór stypendystów 
legitymujących się dorobkiem nauko-
wym najwyższej rangi, a sama działal-
ność naukowa powinna wpływać na 
rozwój Szczecina i regionu oraz wpi-
sywać się w cele strategiczne rozwoju 
Miasta. 

Program funkcjonuje od 2010 r. i stanowi 
formę wsparcia pracy naukowej  studen-
tów i doktorantów.

Kandydat musi kształcić się na ostat-
nim roku studiów pierwszego stop-
nia, ostatnim roku studiów drugiego 
stopnia, ostatnim roku jednolitych 
studiów magisterskich lub ostatnim 
roku studiów doktoranckich i mieć 
określony tytuł rozprawy doktorskiej 
oraz zamieszkiwać na terenie miasta 
Szczecin. 

Wybieramy najlepszych 
żeglarzy 

Ubiegaj się o stypendium Prezydenta 
Szczecina! 

Jednocześnie musi posiadać osią-
gnięcia naukowe uzyskane w trakcie 
trwania studiów, np. publikacje książ-
kowe, artykuły opublikowane w czaso-
pismach specjalistycznych, nagrody 
i wyróżnienia w konkursach krajowych 
i międzynarodowych, otrzymanie gran-
ty badawcze etc. oraz uzyskać średnią 
ocen nie niższą niż 4,7 w semestrze, 
w którym zostanie złożony wniosek 
o stypendium. 

Aby ubiegać się o stypendium należy 
dostarczyć do biura Prezydenta Miasta 
Urzędu Miasta Szczecin prawidłowo 
wypełniony wniosek o przyznanie sty-
pendium tj. wypełniony elektronicznie, 
wydrukowany i podpisany, w terminie 
do 10 marca każdego roku kalenda-
rzowego, przedstawić zaświadczenie 
z uczelni o zaliczeniu pierwszego se-
mestru studiów.

Wszystkie informacje, wnioski oraz re-
gulamin przyznawania i realizacji sty-
pendiów Prezydenta Miasta Szczecin 
można znaleźć na stronie 

www.stypendia.szczecin.eu

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2020 roku. 

Formularze zgłoszeniowe należy pobrać ze strony nagrodyzeglarskie.szczecin.pl  
oraz wysłać na adres: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl 

Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomor-
skiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira 
Mączki, także mieszkańcy całej Polski. Prócz tego kandydatów zgłaszać mogą także: 
członkowie kapituły oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, 
organizacje i kluby żeglarskie.
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Aktualności

Przejście podziemne na ulicy Wyzwolenia 
spodoba się miłośnikom deskorolek. 

Nowe miejsce dla amatorów jazdy na 
deskorolkach ma być oddane do użytku 
jeszcze w grudniu. Będzie wyposażone w  
urządzenia i przeszkody przeznaczone do 
wykonywania akrobacji i ćwiczenia trików. 
Miejsce powstaje dzięki porozumieniu 
podpisanemu  pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin, a Stowarzyszeniem Sportowym 
SWITCH. 
Czynne będzie przez cały rok i przez 
całą dobę.

Wkrótce ruszy budowa toru pieszo – 
rolkowo – rowerowego wokół jeziora 
Goplana. Inwestycja ma być gotowa 
w listopadzie 2020 r.

Jest to zwycięski projekt z ubiegłorocznego 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Zakłada przedłużenie istniejącej trasy bie-
gnącej dookoła Arkonki, poprzez utwardze-
nie nawierzchni dróg wokół jeziora Goplana. 
Obejmuje wykonanie jezdni z nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 4 m oraz poje-
dynczych łączników o szerokościach 3 
i 2 m. Jezdnia będzie podzielona na dwa 

Po przebudowie ulic  Reymonta i Libelta 
na Pogodnie oraz Małkowskiego w Śród-
mieściu, kolejne ulice w centrum zmienią 
się diametralnie.

Na przyszły rok zaplanowano dalsze zmiany 
w Śródmieściu, w tym remonty ulic:  Ście-
giennego, Bohaterów Getta Warszaw-
skiego oraz fragmentu ulicy Królowej 
Jadwigi, na odcinku od ulicy Małkow-
skiego do ulicy Ściegiennego. 
Przebudowane będą jezdnie, chodniki, 
pojawią się nowe nasadzenia i elementy 
małej architektury – ławki, donice, kosze 
na śmieci. Po zmianach ruch na przebu-
dowanych ulicach będzie uspokojony, 
a parkowanie uporządkowane.

Wybrano wykonawcę kolejnej dużej in-
westycji drogowej w Szczecinie Węzła 
Głebokie. Przetarg wygrała firma Strabag 
Sp. z o.o., która wybuduje tu pętlę tramwa-
jowo-autobusową z peronami tramwajo-
wo-autbusowymi door to door, miejscami 
postojowymi, stanowiskami do postoju 
taksówek, parkingiem rowerowym oraz 
stanowiskiem wypożyczalni roweru miej-
skiego. 
Kompleksowej przebudowie poddany 
zostanie w przyszłym roku Dom Kultury 
Słowianin. Nowa konstrukcja dachu, zmia-
na wysokości budynku i pojemności sali 
koncertowej , zewnętrzna winda i odświeżo-
na elewacja – to główne założenia projektu 
przebudowy. Dotychczas w głównej sali 
Słowianina mogły przebywać maksymal-
nie 573 osoby, po rozbudowie ta liczba 
zwiększy się do 800. Poza tym zostanie 
zainstalowana klimatyzacja, a dzięki zmia-
nom w konstrukcji budynku podwyższona 
zostanie scena. Zmieni się także oblicze 
sal warsztatowych, konferencyjnych i biu-
rowych. Swobodny dostęp do budynku 
zyskają osoby niepełnosprawne.

Ul. Małkowskiego

Ul. Małkowskiego Ul. Małkowskiego

Kolejne inwestycje 

 Dom Kultury Słowianin Ul. Reymonta

Dla sportu i wypoczynku

dwumetrowe pasy – na zewnątrz dla rowe-
rów, a po stronie wewnętrznej – dla rolkarzy 
oraz pieszych. Łączna długość nowej trasy 
to 1534 m.
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 Ecoszczecin

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Parkowanie: Aleja Piastów - „wesoła” 
twórczość mieszkańców na ograniczanie 
możliwości parkowania

Palenie w piecach – ogrzewanie czym 
się da

Znak – czysty znak z idealną widocz-
nością, gdzie jechać

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 przynosi już 
pierwsze efekty, namierzył „truci-
cieli” w różnych dzielnicach miasta

Dron wyposażony jest w czujniki mie-
rzące poziom stężenia w powietrzu 
szkodliwych substancji: formaldehydu, 
chlorowodoru czy pyłów PM10 i PM2,5, 
które wytwarzane są podczas spalania 
w piecach niedozwolonych materiałów 
i zanieczyszczają powietrze. 

Użycie drona pozwala precyzyjnie na-
mierzyć źródło zanieczyszczeń i szybkie 
skierowanie tam patrolu Straży Miej-
skiej, który po kontroli może nałożyć 
mandat na osobę dopuszczającą się 
tego procederu.

Z doświadczeń ubiegłego roku wy-
nika, że są to najczęściej dzielnice 
domków jednorodzinnych, takie 
jak Gumieńce, Podjuchy czy Dąbie. 
Z tych obszarów pochodzi również 
najwięcej zgłoszeń kierowanych 
przez mieszkańców do Straży Miej-
skiej i przez aplikację Alert

Kontrole Straży Miejskiej prowadzone 
są w godzinach wieczornych albo 
wcześnie rano. Wtedy jest największa 
szansa na zbadanie dymu z rozpala-
nych pieców, zwykle mieszkańcy ro-
bią to rano, przed pójściem do pracy 
lub po powrocie z niej do własnych 
domów. 

STOP  SMOG  w  praktyce 

Tak też było podczas kontroli w dzielni-
cach: Pogodno, Krzekowo, Świerczewo. 

Na kilkanaście pomiarów dokonanych 
przez drona antysmogowego w jednym 
przypadku, w dzielnicy Świerczewo, 
odczyty na dronie wskazywały mak-
symalne przekroczenie norm stężenia 
szkodliwych substancji w powietrzu. 
Kontrola na posesji  potwierdziła że to, 
co było zgromadzone wokół pieca nie 
pozostawiało wątpliwości, iż spalanie 
takich odpadów powoduje zanieczysz-
czenie powietrza. Na truciciela został 
nałożony mandat najwyższej wysokości 
przewidzianej prawem.

To tylko jeden z przykładów, których 
na szczęście nie jest tak dużo, ale pa-
miętajmy, że czasy, gdy strażnik miej-
ski lub inspektor ochrony środowiska 
mógł tylko stojąc przed furtką obser-
wować dym z zewnątrz, już minęły. 
Strażnicy mogą wejść na posesję, czy 
do pomieszczenia, gdzie znajduje się 
piec na podstawie posiadanych imien-
nych, bezterminowych upoważnień 
podpisanych przez Prezydenta Miasta 
Szczecin. 

Uniemożliwienie przeprowadzenia 
czynności kontrolnych to przestęp-
stwo.

NIE TRUJ POWIETRZA
Jesień i zima to okresy, w których nad miastem może poja-
wiać się smog, czyli połączenie dymu i spalin zawierające 
szkodliwe dla naszego zdrowia substancje. Wiele z nich 
powstaje w domowych piecach i wydobywa się z kominów, 
jako efekt spalania niedozwolonych materiałów i substancji.

• zanieczyszczonych odpadów drewnianych, np. impregnowanych i lakierowanych; 
• materiałów nasączonych substancjami chemicznymi; 
• pojemników i butelek z tworzyw sztucznych po napojach, farbach i lakierach, rozpuszczalnikach 
    i innych substancjach chemicznych;
• zużytych opon i innych odpadów z gumy;
• przedmiotów i opakowań z tworzyw sztucznych, impregnowanej tektury.

UWAGA!  W piecach nie palimy: 
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W nowym roku zmiany 

9. Ekoport – inauguracja 
W sobotę, 18 stycznia o godzinie 11.00 
zapraszamy na otwarcie kolejnego Eko-
portu, który powstał przy skrzyżowaniu 
ulic Taczaka oraz Witkiewicza.

Jest to kolejny punkt selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych, do którego 
Mieszkańcy, za darmo, mogą oddać śmie-
ci podlegające segregacji oraz te, które nie 
są odbierane bezpośrednio z ich domów. 
Nowy Ekoport jest „bliźniakiem” Ekoportu 
przy ul. Arkońskiej, ponieważ zastosowa-
no tu podobne, ekologiczne rozwiązania. 
Woda odzyskiwana będzie z opadów, 
energia elektryczna z paneli słonecznych. 
Wybudowano tu wiaty na 4 kontenery 
o pojemności 30 m3 i na 6 kontenerów 
o pojemności 15 m3 oraz budynki: socjal-
no-biurowy i magazynowy, ukryte pod 
szkieletem z ram stalowych stanowiących 

Jak informowaliśmy w specjalnym do-
datku do listopadowych Wiadomości 
Szczecin, od 1 stycznia 2020 zmienią się
stawki opłat za wywóz odpadów.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego:
l 94 zł w przypadku segregacji odpa-

dów,
l 188 zł w przypadku braku segregacji 

odpadów
2) od ilości zużytej wody:
l 7,50 zł za 1 m3 wody w przypadku 

segregacji odpadów,
l 15 zł za 1 m3 wody w przypadku braku 

segregacji odpadów. 

Kto dostanie zawiadomienie o no-
wej wysokości opłaty?

Wszyscy właściciele nieruchomości, 
którzy mieszkają w domach jednoro-
dzinnych i wnoszą opłatę od gospodar-
stwa domowego na podstawie deklaracji 
lub zawiadomień zostaną powiadomieni 
o wysokości  nowej opłaty. Ci właści-
ciele nie muszą więc składać deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ze względu na 
zmianę stawek. 

Zawiadomienia o zmianie opłat właściciele 
nieruchomości otrzymają przed pierwszym 
terminem płatności za styczeń i luty, czyli 
przed 15 lutego 2020 r.

Kto jeszcze dostanie zawiadomienie 
o wysokości opłaty?

Właściciele nieruchomości, którzy dotych-
czas wnosili opłatę na podstawie ilości zuży-
tej wody, ale  składali deklaracje o wysokości 
opłaty obowiązującej od miesiąca innego 
niż styczeń danego roku (np. od marca 
2019 r.). 

Ci właściciele dostaną jednak zawiadomienie 
o wysokości opłaty obowiązującej tylko na 

 Ecoszczecin

pewien okres (np. do marca 2020 r.) i po 
upływie tego okresu muszą złożyć nową 
deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 

Kto powinien złożyć nową deklara-
cję o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
obowiązującą od stycznia 2020 r. 
i w jakim terminie?
 
1) Właściciele nieruchomości w zabudo-

wie wielorodzinnej oraz w zabudowie 
jednorodzinnej, w której zużycie wody 
przekracza średniomiesięcznie 4 m3, 
którzy dotychczas płacili opłatę wyli-
czoną w oparciu o ilość zużytej wody na 
podstawie deklaracji obowiązującej od 
stycznia danego roku (np. od stycznia 
2019 r.),

2) Ten obowiązek dotyczy również tych, 
którzy nie składali deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w związku z czym wyso-
kość opłaty określono im w decyzji. 

Deklaracje należy złożyć do końca stycznia 
2020 r. 
Co nie ulega zmianie?
1) terminy płatności,
2) numery rachunków bankowych,
3) sposoby składania deklaracji (w Urzę-

dzie Miasta Szczecin, w filii Urzędu na 
Prawobrzeżu, za pośrednictwem poczty 
lub elektronicznie poprzez stronę www.
eurzad.szczecin.pl),

4) numery telefonów (91 435 1211, 91 435 
1210, 91 435 1202, 91 435 1239, 91 435 
1220, 91 435 1213, 91 435 1179),

5) dla tych właścicieli, którzy zadeklarowali 
segregację odpadów – obowiązek wy-
posażenia nieruchomości w brązowy 
pojemnik na odpady biodegradowalne 
lub kompostownik oraz poinformowa-
nia o tym fakcie Wydziału Gospodarki 
Komunalnej (np. poprzez stronę: gospo-
darka_odpadami@um.szczecin.pl ),

6) stawki opłaty za pojemniki, które dotyczą 
nieruchomości niezamieszkałych, np. 
właścicieli lokali użytkowych w budyn-
kach zamieszkałych czy np. szkoły.

Świąteczne 
odbiory

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.

W nowym Ekoporcie mieszkańcy będą mogli 
także skorzystać z urządzenia do zrębkowania 
gałęzi, a uzyskany materiał zabrać lub pozo-
stawić, jako materiał ściółkowy do pielęgnacji 
terenów zielonych. Ekoport wyposażony będzie 
także w profesjonalne niszczarki dokumentów, 
dostępne dla mieszkańców. 

Będzie tu prowadzona także  działalność edu-
kacyjna. Ale najpierw zapraszamy mieszkańców 
na uroczyste otwarcie 18 stycznia (sobota), 
o godz.11.00 do 15.00. Będzie można nie 
tylko zwiedzić to miejsce, ale także uczestniczyć 
w licznych atrakcjach dla dzieci i dorosłych. 

Zapraszamy

Święta, jak co roku,  powodują zmiany 
w odbiorach odpadów.

W tym roku Święta Bożego Narodzenia 
przypadają na środę i czwartek (25 i 26 
grudnia), Nowy Rok – 1 stycznia 2020 na 
środę oraz Trzech Króli na poniedziałek, 
6 stycznia. 
Szczegółowe harmonogramy wywozów 
znajdują się na stronie: www.ecoszcze-
cin.pl

UWAGA:
We wszystkich sektorach harmonogra-
my odbioru worków z odpadami segre-
gowanymi, odpadów BIO w zabudowie 
jednorodzinnej oraz odpadów wielkoga-
barytowych w zabudowie wielorodzinnej, 
uwzględniają już przesunięcia i wysta-
wiając odpady należy stosować się do 
wskazanych dat.

Zielone, bio, choinki
Przypominamy, że od 1 grudnia obowią-
zuje zimowy system wywozu odpadów 
zielonych i biodegradowalnych, co dwa 
tygodnie, zgodnie z harmonogra-
mami opublikowanymi także na 
stronie www.ecoszczecin.pl

Choinki będą odbiera-
ne od 1 stycznia 2020 
roku do 15 marca 
po wcześniejszym 
zgłoszeniu na adres 
mailowy: gospodar-
ka_odpadami@
um.szczecin.pl, 
telefonicznie – 91 
435 1199, bezpo-
średnio do firmy wy-
wozowej obsługującej 
dany sektor (I- Remondis, II- 
Suez Jantra, III- Remondis, IV -MPO).
Choinki w zabudowie jednorodzinnej 
odbierane będą: 1x w tygodniu, wielo-
rodzinnej 2x w tygodniu.

www.ecoszczecin.pl
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Ecoszczecin

W szczecińskich oczyszczalniach trwają 
inwestycje, których celem jest uspraw-
nienie systemów produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej. Prace prowadzone 
w Zdrojach już się zakończyły, daleko 
zaawansowane są roboty na Pomorza-
nach.

Celem inwestycji prowadzonej w Zdrojach 
było zastąpienie droższego oleju opałowe-
go znacznie tańszym i stale dostępnym  
gazem ziemnym. To z oleju produkowano 
tu energię cieplną niezbędną do suszenia 
osadów pościekowych. Obecnie paliwo 
to zostało praktycznie wyeliminowane 
z procesów technologicznych. 

Podczas prac nastąpiła wymiana palnika 
dwupaliwowego biogaz/olej opałowy na 
urządzenie zasilane biogazem lub gazem 
ziemnym na kotle w budynku stacji su-
szenia osadów. Inwestycja obejmowała 
ponadto modernizację stacji automatycz-
nego odwadniania i odsiarczania biogazu 
produkowanego w oczyszczalni a także 
zaprojektowanie, wykonanie nowych ru-
rociągów gazu ziemnego wraz z instala-

cjami towarzyszącymi oraz sterowni, gdzie 
można obserwować i on-line nadzorować 
cały proces.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Pomorza-
ny” trwa rozbudowa węzła obróbki osadu 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Najistotniejszą częścią przedsięwzięcia 
jest budowa nowej, wydzielonej komory 
fermentacji. Docelowo zbiornik pomieści 
ok. 5000 m3 czynnego osadu. Będzie to 
trzeci tzw. WKF znajdujący się na Pomorza-
nach. Obok niego powstają pomieszczenia 
węzła cieplnego i  maszynowni. Łagodna 
jak dotąd aura sprzyja kontynuowaniu 
kolejnych etapów prac obejmujących wy-
budowanie nie tylko wyżej wymienionych 
pomieszczeń technicznych, ale również 
szeregu instalacji i urządzeń obsługujących 
nową komorę fermentacji. Będzie to  ciąg 
podawania osadów poflotacyjnych i insta-
lacja osuszania biogazu oraz filtr związków 
krzemu oraz armatura i pompy, wymienniki 
ciepła, maceratory, rurociągi umożliwiające 
podawanie, cyrkulację i podgrzewanie oraz 
odbiór osadu a także rurociągi biogazu.

Kończy się wymiana wodomierzy głów-
nych w prawobrzeżnej części Szczecina. 
Dotychczasowe liczniki wody zastąpiły 
nowoczesne urządzenia pomiarowe 
zdalnie przesyłające odczyty.

Zadanie pn. „Bezprzewodowy monito-
ring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu 
Szczecina” to kolejny z kontraktów reali-
zowanych w ramach programu „Czysta 
Odra w Szczecinie”. Inwestycja trwa od 
grudnia 2017 r. Polega na wymianie wodo-
mierzy w prawobrzeżnej części Szczecina 
na zestawy składające się z wodomierzy 
i nakładki odczytowej, która działa w sieci 
GSM. W ramach inwestycji zaplanowano, 
że w prawobrzeżnej części miasta zamon-
towanych zostanie. ok. 8,6 tys. zestawów 
wodomierzowych o różnych średnicach.  

Na przełomie grudnia i listopada do zakoń-
czenia zadania pozostał montaż jeszcze 
ok. 400 liczników wody. Zadanie realizuje 
konsorcjum, którego liderem jest Orange 
Polska S.A., a partnerem firma PRONAL 
SMART METRING Sp. z o.o. ze Szczecina. 

Wartość umowna kontraktu to ok. 4.6 
mln zł netto. Realizacja zamówienia 
potrwa do 31.12.2019 r. Dodatkowo 
wykonawca gwarantuje utrzymanie 
działania usługi przesyłu danych i sys-
temu do 31.12.2024 r. 

Zainstalowane urządzenia są bardzo no-
woczesne. Po pierwsze, umożliwiają zdalne 
odczytywanie danych, po drugie – i jest to 
absolutna nowość – automatycznie przesy-
łają zebrane informacje do systemu ZWiK. 
Integralną częścią nowych urządzeń są 
specjalne nakładki telemetryczne. Odczytu-
ją w czasie rzeczywistym  dane z liczników 
i za pomocą sieci GSM transmitują zebrane 
informacje do serwera. 

Przesyłane raz dziennie dane pokazują bie-
żący stan wodomierza, zawierać też mogą 
tzw. alarmy czyli informacje o zdarzeniach 
nietypowych np. zdjęciu nadajnika, inge-
rencji magnetycznej na moduł, wycieku. 
Od momentu rozpoczęcia montażu takich 
alarmów odebrano kilkadziesiąt. Zdarzały 
się sygnały dotyczące braku nadajnika, 

były też informacje o gwałtownym wzroście 
zużycia wody u danego odbiorcy.   

Dzięki realizacji inwestycji ZWiK dyspo-
nować będzie systemem zdalnego, au-
tomatycznego monitoringu i zarządzania 
przepływem wody w trybie on-line. 

Zastosowane rozwiązanie pozwoli m.in. 
na redukcję strat wody, usprawnienie 
systemu zarządzania dystrybucją wody 
i monitoringu sieci wodociągowej. Da 
też możliwość zdalnego, automatycz-
nego odczytu danych bez udziału in-
kasenta, szybkiego diagnozowania 
niekontrolowanych wycieków z sieci 
oraz rzeczywistego planowania wiel-
kości zasilania.

Obecnie ZWiK odczytuje i rozlicza w Szcze-
cinie ok. 48 tys. wodomierzy. Instalacja 
nowoczesnych urządzeń pomiarowych 
z odczytem radiowym trwa w naszej spółce 
od ponad 10 lat. Do tej pory montowane 
były w lewobrzeżnej części miasta. Za-
stosowane tu nakładki na wodomierze 

są urządzeniami innego typu i są odczy-
tywane objazdowo. 

Dzięki zakończeniu inwestycji na prawo-
brzeżu ponad 98 proc. wodomierzy głów-
nych odczytywanych będzie radiowo. 

Warto dodać, że Szczecin stanie się pierw-
szym dużym miastem, które na tak dużą 
skalę wprowadzi najnowocześniejsze 
urządzenia pomiarowe.

Prawobrzeże nowocześnie 
olicznikowane

Energetyczne inwestycje 
w oczyszczalniach

Budowa nowej, wydzielonej komory fermentacji w oczyszczalni „Pomorzany”

Nowe instalacje pozwolą na zwiększenie 
produkcji biogazu uzyskiwanego z fer-
mentacji co bezpośrednio przełoży się 
na wyższą produkcję energii elektrycznej 
i cieplnej. Dodatkowo, w warunkach zimo-
wych, instalacja poprawi stopień stabilizacji 

i odwodnienia osadów pościekowych. 
Inwestycja jest realizowana w projekcie 
,,Czysta Odra w Szczecinie – etap 2”.  Za-
kończenie zadania planowane jest w II 
kwartale 2021.

www.zwik.szczecin.pl

Biuro Obsługi Klienta 
na Prawobrzeżu!    

Otwarcie 
już 7 stycznia 2020 r. 

ZAPRASZAMY!
ul. Leszczynowa 23 

(przy rondzie w  Zdrojach)

www.zwik.szczecin.pl      
bok@zwik.szczecin.pl

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego 2020 Roku 

wszystkim Mieszkańcom Szczecina, 
naszym Klientom  

i Kontrahentom Spółki składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
oraz sukcesów w pracy zawodowej. 

Szczecin, grudzień 2019 r. 
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Budownictwo

Zaledwie 500 metrów od jeziora Dą-
bie powstaje osiedle mieszkaniowe 
budowane przez TBS Prawobrzeże. 
Do końca inwestycji pozostało już tyl-
ko kilka miesięcy. Prawie wszystkie 
mieszkania zostały już wynajęte. 

Zainteresowanie nowym osiedlem jest 
duże. Zostały ostatnie mieszkania spo-
śród 184, które powstają w ramach in-
westycji. 

Atutem osiedla z pewnością będzie bli-
skość jeziora Dąbie, kąpieliska i plaży 
miejskiej oddalonej jedynie 500 metrów 
od mieszkań (w najbliższym czasie kąpie-
lisko przejdzie modernizację). Dodatko-
wo w pobliżu znajduje się m.in. żłobek, 
przedszkole i szkoła podstawowa. 

Prace wykonywane są zgodnie z har-
monogramem. 

Powstaje sześć budynków, a roboty bu-
dowlane na każdym z nich są już bardzo 
zaawansowane. Obecnie wykonywane 
są okładziny i posadzki, prace glazurnicze 
oraz malarskie wewnątrz budynków i na 
klatkach schodowych. W toku są także  
roboty dekarskie, elewacyjne oraz zwią-
zane z zagospodarowaniem terenu. 

Zakończono prace drogowe przy ul. 
Masztowej, rozpoczęto przy ul. Oficerskiej. 

Osiedle powstaje na solidnych funda-
mentach. Ze względu na jego usytuowa-
nie najpierw wbito w ziemię ponad 700 
pali na głębokość 5 i 6 metrów (ich łączna 
długość to ponad 3,5 km) dopiero potem 
przystąpiono do budowy zasadniczej 
części osiedla. 

U zbiegu ul. Niemierzyńskiej i Kra-
sińskiego na szczecińskim Niebu-
szewie powstaje skwer, który ma 
służyć okolicznym mieszkańcom. 
Inwestycje realizuje Zarząd Budyn-
ków i Lokali Komunalnych. 

Po wyburzeniu w tym miejscu sta-
rych kamienic powstał plac, który 
naturalnie domagał się urządzenia. 
W wyniku dyskusji sporządzony 
został projekt zagospodarowania 
wolnego terenu. 

Wyłoniono wykonawcę – Szcze-
cińskie Centrum Brukarskie, który 
w grudniu przystąpił do prac. 

Skwer będzie kompleksowo urzą-
dzony. Powstaje część parkingowa 
i część rekreacyjna. 

Dla kierowców przewidziano 28 
miejsc postojowych, bardzo po-
trzebnych w tej części miasta. 

Oprócz tego wytyczone są już 
nowe alejki, postawiono  drew-
niane wiaty, ławeczki, stół do sza-
chów itp. 

Roślinność będzie uporządkowa-
na. Do tego pojawi się również 
nowa zieleń np. krzewy róż i tawuł, 
a także nowe drzewa, w tym wiśnia 
pikowana i klon pospolity. 

Więcej na:
www.zbilk.szczecin.pl  

Trwa generalna przebudowa dziewięciu 
oficyn w centrum Szczecina. Remont 
przechodzą budynki położone przy 
ul. Pocztowej i Bohaterów Warszawy. 
Pierwsze efekty działań już są widoczne 
– oficyny zyskują zupełnie nowe obli-
cze. Zadanie w imieniu Gminy wykonuje 
Szczecińskie TBS .

Kompleksowa przebudowa ruszyła 
w ubiegłym roku i obejmuje dziewięć 
oficyn, w których w sumie znajdują się 
72. mieszkania. W ramach remontu m.in. 
wykonywana jest termomodernizacja 
budynków, budowane są łazienki i wc 
w mieszkaniach, montowany jest nowy 
system ogrzewania i dostęp do ciepłej 
wody użytkowej z sieci miejskiej (w związ-
ku z tym następuje likwidacja starych 
pieców) oraz powstaje nowoczesna wen-
tylacja. Wymieniana jest stolarka okienna 
oraz drzwi zewnętrzne, a także wykony-
wana jest izolacja pozioma i pionowa 
ścian piwnic. Oprócz tego w budynkach 
są docieplane stropy piwnic i poddasza, 
a na korytarzach montowane jest nowe, 
energooszczędne oświetlenie.

Inwestycje podzielono na etapy. 
Pierwszy z nich obejmuje oficynę lewą 
przy al. Bohaterów Warszawy 100, oficynę 
przy al. Bohaterów Warszawy 101 oraz 
oficyny przy Pocztowej 13 i 14. Tu prace są 
najbardziej zaawansowane. Obecnie trwa 

Ostatnie wolne mieszkania  
nad jeziorem Dąbie 

Skwer  
dla 
mieszkańców

Oficyny w remoncie 

Mieszkania będą wykończone pod 
klucz. 
To znaczy praktycznie od razu do 
zamieszkania, po stronie mieszkań-
ców będzie jedynie wniesienie mebli. 
W pokojach - nowoczesne wykła-
dziny, w łazienkach - terakota oraz 
płytki ceramiczne, zlewozmywaki, 
wanny, umywalki, armatura sanitarna, 
nowa stolarka okienna i drzwiowa, 
itp. Mieszkania parterowe będą miały 
dostęp do ogródków przydomowych. 
Przewidziano lokale dla osób niepeł-
nosprawnych. Teren wokół budynków 
będzie kompleksowo zagospodaro-
wany. W ramach inwestycji przewi-
duje się m.in.: wykonanie chodników, 
alejek, ławek, placów zabaw dla dzieci 
i miejsc parkingowych. 

Mieszkania mają być gotowe wiosną 
2020 r. 
Koszt inwestycji wynosi ok 64 mln zł. 
Budowa osiedla jest finansowana z kre-
dytu Banku Gospodarstwa Krajowego, 
wkładu gminy, partycypacji najemców 
i środków własnych TBS Prawobrzeże. 
Wykonawcą inwestycji jest firma Calbud. 
Mieszkania są dostępne w systemie par-
tycypacji. 

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

www.tbs.szczecin.pl

tam już montaż armatury i urządzeń sanitar-
nych w mieszkaniach. Odbywają się prace 
związane z pionami instalacji centralnego 
ogrzewania, instalacji wodnych, wentylacji 
oraz instalacji elektrycznych i oświetlenia. 
Trwa malowanie ścian i klatki schodowej. 
Ten etap ma się zakończyć na początku 
przyszłego roku.

Z kolei drugi etap inwestycji obejmuje 
budynki przy al. Bohaterów Warszawy 100 
oficyna prawa, ul. Pocztowa 14 oficyna 
lewa, ul. Pocztowa 15 oficyna. Tam wyko-
nano już m.in. rozbiórki pieców i demontaż 
instalacji gazowej, zakończono montaż 
okien i wykonywanie izolacji ścian piwnic. 
Trwają prace związane z dociepleniem 
ścian zewnętrznych oraz z wykonywaniem 

tynków w budynkach. Zakończono wymia-
nę więźby dachowej wraz z wykonaniem 
nowego poszycia dachu Ta część przebu-
dowy oficyn ma się zakończyć w drugiej 
połowie przyszłego roku.

Z kolei trzeci etap przebudowy obejmuje 
budynki przy al. Bohaterów Warszawy 98 
oficyna prawa i al. Bohaterów Warszawy 98 
oficyna lewa. Tutaj prace są w początkowej 
fazie. Trwa rozbiórka pieców i demontaż 
instalacji gazowej. Prace mają się zakończyć 
pod koniec 2020 r.

Planowane koszty przebudowy oficyn to 
ok 16 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO 
Województwa Zachodniopomorskiego 
wyniesie niecałe 4,2 mln zł.
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Rada Osiedla Nowe Miasto swój 
pięcioletni budżet przekazuje na je-
den cel.

1 mln złotych, czyli pięcioletni budżet  
(5 x 200 tysięcy zł) w całości planuje 
przeznaczyć na rewitalizację placu Bato-
rego. Projekt przebudowy placu uzgod-
niony został z Radą Osiedla, a prace 
zaplanowane są na przyszły rok. 

Jaki będzie plac po rewitalizacji?

Projekt zakłada przywrócenie podstawo-
wego historycznego układu i geometrii 
placu, wprowadzenie dwóch głównych 
ciągów pieszych o nawierzchni mine-
ralnej, lokalizację fontanny w miejscu 
likwidowanego zbiornika ppoż. 
Założeniem jest zachowanie istniejącej 
zieleni, drzew, w tym platanów klonolist-
nych oraz cisów, które dodatkowo będą 
otoczone ławkami i podświetlone. W wy-
dzielonych przestrzeniach zaprojektowa-
no gry dla dzieci i młodzieży. 

Urząd Morski w sposób naturalny zamy-
ka plac, stąd materiały zastosowane przy 
rewitalizacji, m.in. w budowie murków 
czy ławek nawiązywać będą do tych, 
które są na budynku urzędu – cegła 
i zielona drewniana stolarka.

– Czekają nas daleko idące,  rozłożone 
w czasie zmiany i inwestycje na obszarze 
Starego Miasta – mówi Daniel Wacin-
kiewicz, zastępca prezydenta miasta. 
– Integralną częścią tych zmian będzie 
plac Orła Białego.
Podczas ostatniego w tym roku spotkania 
dotyczącego zmian na placu Orła Białego 
związanych z zakończonym projektem pro-
totypowania Miasto przedstawiło miesz-
kańcom szczegółowy harmonogram prac 
w obszarze Starego Miasta.
- Wykonane przez nas badania ruchu 
i parkowania oraz wywiady z mieszkań-
cami i przedsiębiorcami jasno wskaza-
ły problemy z jakimi musimy poradzić 
sobie w perspektywie dalszych działań 
– mówi Paweł Jaworski, koordynator 
projektu. – Odpowiedzią na nie jest sze-
roko zakrojony plan inwestycji i zmian 
organizacyjnych oraz prawnych w tym 
miejscu, uwzględniający potrzeby m.in. 
parkingowe mieszkańców, ich oczekiwa-
nia dotyczące wyglądu placu jak i jego 
funkcjonowania w przyszłości.

Plac Orła Białego
Od 2020 r. na placu Orła Białego,  przy 
bankach po jednej stronie będą miejsca 

ogólnodostępne, rotacyjne z wysoką 
stawką opłat, po drugiej parkować będą 
mogli okoliczni mieszkańcy, również za 

opłatą odpowiadającą stawkom Strefy 
Płatnego Parkowania. 

Ulica Koński Kierat (na odcinku gdzie 
dziś jest jednokierunkowa) stanie się 
drogą wewnętrzną z dostępem wy-
łącznie dla mieszkańców, dostawców 

i służb. Ponadto na ulicy Mariackiej na 
odcinku od ulicy Grodzkiej do Końskie-
go Kieratu zostanie wprowadzona strefa 

ograniczonego ruchu.

„4 place Starego Miasta”
Miasto Szczecin konsekwentnie realizuje 
politykę powrotu nad Odrę, co w praktyce 
oznacza nie tylko zagospodarowanie i roz-
wój bulwarów, ale również szeroko zakro-

jone działania w obszarze Starego Miasta, 
Łasztowni i Wyspy Grodzkiej.
Ma być spójnie, wygodnie i bezpiecznie dla 
pieszych, z dużym naciskiem na zabytkową 
tkankę. 
Jednocześnie w planach Miasta jest inte-
gracja Starego Miasta ze Śródmieściem 
i Międzyodrzem m.in. poprzez stworzenie 
przyjaznej i spójnej przestrzeni publicznej.

Na samym placu Orła Białego ma być m.in. 
zachowane obecne ukształtowanie terenu 
i zabytkowe nawierzchnie, wykonana spój-
na koncepcja ogródków kawiarnianych, 
w okolicy fontanny dopuszczenie lokalizacji 
elementów tymczasowych jak sceny, pa-
wilony ekspozycyjne,  a w części zielonej 
(znacznie powiększonej) zrealizowany zo-
stanie ogród deszczowy i zlikwidowana 
nawierzchnia parkingu. 

Zwieńczeniem prac ma być wykonanie 
i uruchomienie kopii fontanny. 

Wieloletni harmonogram zmian na Starym 
Mieście zaplanowano od 2020 roku do 
2026 roku.

Szczegóły: 
www.placorla.szczecin.eu

Rady  Osiedla

Wspólnie z miastem zmienią 
plac Batorego 

Skwer  
dla 
mieszkańców

Prototypowanie – wnioski
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Bieg Noworoczny 
01.01
Jasne Błonia 
Każdego roku 1 stycznia, tak więc w 2020 roku również, 
zapraszamy wszystkich amatorów biegania. Spotykamy 
się o godzinie 14.00 przy Pomniku Czynu Polaków, gdzie 
jest start i meta biegu na dystansie 5 km.

www.protiming24.pl/startmeta/sbn2020/

Koncert Prezydencki
11.01.
Filharmonia 
Prezydent Szczecina zaprasza na coroczne, szczególne 
wydarzenie. Wystąpi Marcin Wyrostek i grupa Corazon, 
a w programie wieczoru pojawią się utwory inspirowane 
polską muzyką tradycyjną, filmową, żydowską oraz polskimi 
tańcami ludowymi, jak i kompozycje wielkich mistrzów, 
m.in. Góreckiego, Kilara, Lutosławskiego, Szymanowskie-
go. Nie zabraknie też tematów zaczerpniętych z muzyki 
rozrywkowej lat 60. i 70. 

www.filharmonia.szczecin.pl

28 finał WOŚP 
12.01
W 2020 celem orkiestry będzie zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej. Najogólniej mówiąc – zbierane 
będą środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego 
rodzaju operacji

www.wosp.org.pl

LUTY 
Zimowy mityng skoku o tyczce
25.02 – Netto Arena 
Po raz kolejny Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce od-
będzie się w Netto Arenie. Spotkanie zostanie rozegrane 
w kobiecej i męskiej obsadzie. Wydarzenie nawiązuje do 
historii mityngów, które od 2003 r. odbywały się na ulicach 
Szczecina. W poprzednich edycjach zobaczyć można 
było m.in. medalistę Mistrzostw Świata Piotra Liska, Pawła 
Wojciechowskiego, czy Sama Kendricksa.

www.zstw.szczecin.pl 

Marzec
Szczecin Jazz 
12-25.03
To już piąta, jubileuszowa edycja Szczecin Jazz – między-
narodowego festiwalu muzycznego, który stał się jednym 
z najbardziej interesujących wydarzeń jazzowych w Polsce. 
Festiwal oferuje także wiele atrakcji towarzyszących pro-
mujących jazz. Na szczecińskich scenach wystąpiło już 
kilkuset znakomitych jazzmanów z całego świata.

www.szczecin.jazz.eu

KWIECIEŃ 
Jarmark Wielkanocny
04-05.04 – Aleja Kwiatowa 
Jarmark Wielkanocy to doskonała okazja do spróbowania 
tradycyjnych przysmaków, kupna upominków stworzonych 
przez lokalnych artystów czy zasmakowania atmosfery 
Świąt Wielkanocnych. Podczas jarmarku można wziąć 
udział w warsztatach, konkursach i animacjach.

www.kolorowaaleja.pl

MAJ
Otwarcie sezonu w Miejskiej Strefie Letniej
02-03.05 
To wyjątkowa plaża na Wyspie Grodzkiej, która stała się 
ulubionym miejscem odpoczynku i relaksu. Poza leżakami, 

piaskiem i barem z chłodzącymi napojami, dodatkowym 
atutem jest niepowtarzalny widok na Odrę i panoramę 
Wałów Chrobrego. Weekendy w Miejskiej Strefie Letniej 
upływają pod znakiem koncertów i atrakcji dla mieszkań-
ców m.in. warsztaty żeglarskie, nauka pierwszej pomocy, 
czy Akademia Surfera.

www.zstw.szczecin.pl

Piknik Skandynawski
02-03.05
Piknik Skandynawski jest częścią obchodów Dni Skan-
dynawskich organizowanych w Szczecinie od kilku lat. 
To doskonała okazja do zapoznania się z kulturą i historią 
takich krajów jak Szwecja, Norwegia czy Dania. Na odwie-
dzających czekać będzie mnóstwo atrakcji, warsztatów 
i animacji związanych ze Skandynawią. 

www.kolorowaaleja.pl

KONTRAPUNKT
8-16.05
Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT to jeden 
z najstarszych i największych polskich festiwali teatralnych. 
Niezmiennie, od ponad pół wieku, jego sednem jest nurt 
konkursowy, czyli prezentacja tego, co na teatralnych sce-
nach ważne i wartościowe. Grand Prix Przeglądu przyznaje 
w głosowaniu publiczność, spektakle nurtu konkursowego 
ocenia profesjonalne jury.

www.kontrapunkt.pl

CZERWIEC
12-14.06
Łasztownia, Wały chrobrego
Dni Morza_ Sail Szczecin
To wielkie żeglarskie święto, które każdego roku przyciąga 
do miasta tysiące turystów i żeglarzy z całego świata. Jest to 
również jedna z największych imprez plenerowych w Polsce. 
Główną atrakcją jest wyjątkowa możliwość odwiedzenia 
pokładów największych żaglowców świata. Dni Morza to 
także liczne koncerty, festiwale, wystawy , atrakcje dla dzieci, 
Jarmark pod Żaglami.

www.dnimorza.szczecin.eu

Różany Ogród Sztuki
Czerwiec - wrzesień 
Już od 11 lat weekendy spędzamy na Różance. Słucha-
jąc m.in. koncertów plenerowych w wykonaniu uczniów 
i studentów szczecińskich szkół muzycznych oraz artystów 
lokalnych scen, oglądając wystawy, uczestnicząc w wielu 
atrakcjach dla najmłodszych oraz tańcząc podczas Różan-
kowych Potańcówek.

www.saa.pl

Bulwarove 
Czerwiec – wrzesień
Trzecia edycja miejskiego projektu spółki Żegluga Szcze-
cińską Turystyka Wydarzenia. Na Łasztowni odbywają 
się imprezy, które obejmują teren od dźwigozaurów aż po 
skwer przy Nabrzeżu Starówka.

www.bulwarove.pl

LIPIEC
Urodziny Szczecina 
5.07
Pomnik Czynu Polaków, Różany Ogród Sztuki
75 rocznica przejęcia przez polską administrację zarządu 
nad Szczecinem i Dzień Pionierów Szczecina. Uroczy-
stości oficjalne, festyn, urodzinowy tort - to wyjątkowe 
wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz miej-
skich imprez.

www.saa.pl
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Zjazd Młodych Gwiazd – Młodzi śpiewają Majdaniec
 3-5.07
Piąta edycja ogólnopolskiego konkursu wokalnego, pro-
mującego wśród młodych adeptów sztuki wokalnej historię 
polskiej muzyki. W związku z jubileuszem 75-lecia polskości 
Szczecina, dedykowana będzie wywodzącej się z naszego 
miasta Helenie Majdaniec. 

www.saa.pl

Triatlon
19.07
Łasztownia, bulwary, Odra
Siódma edycja sportowej rywalizacji, będącej kombinacją 
trzech dyscyplin: pływania kolarstwa i biegania. Po raz 
kolejny do Szczecina przyjadą zawodnicy z różnych zakąt-
ków Europy. Zawody odbywają się na trzech dystansach: 
popularna “ćwiartka” 56,5 km, wymagająca “połówka” 
112,99 km oraz sprint – 28,25 km. Zmagania zawodnicy 
rozpoczną od przepłynięcia wybranego dystansu po Odrze.

www.triathlonszczecin.pl

Dąbskie Wieczory Filmowe 
W niezwykłej scenerii czyli na plaży nad Jeziorem Dąbie 
odbywają się projekcje kina ambitnego, interesującego, 
nietuzinkowego.

www.wieczoryfilmowe.pl

Jarmark Jakubowy 
W okolicach katedry św. Jakuba zaprezentuje się ponad 
200 wystawców regionalnych. Do nabycia będą: miody, 
sery, wyroby rzemieślnicze, a liczne występy artystyczne 
jak co roku nadadzą jarmarkowi niepowtarzalnego klimatu.

www.jarmarkjakubowy.pl

SIERPIEŃ 
7-8.08.
Łasztownia 
PYROMAGIC WATERSHOW SZCZECIN MUSIC LIVE
Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic 
to największy i najbardziej spektakularny konkurs poka-
zów pirotechnicznych w Polsce. Swoje pokazy prezen-
towali już zawodnicy m.in. z Włoch, Kanady, Niemiec, 
Portugali, Francji, Słowacji, Chin, Korei. Dwudniowej 
imprezie towarzyszą koncerty w ramach Szczecin Music 
Live i Water Show Szczecin, czyli m.in. spektakularne 
skoki do wody, pokazy akrobacji, czy pokazy ekstre-
malnych sportów wodnych. 

www.fajerwerki.szczecin.eu

3. Memoriał Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka
15.08
Stadion Lekkoatletyczny, ul. Litewska 20
To wydarzenie upamiętniające najwybitniejszą legendę 
szczecińskiego sprintu, „najszybszego białego człowieka 
na świecie” w swoich czasach, medalistę olimpijskiego 
(Tokio’64), Mistrza Europy – Wiesława Maniaka. 

www.zstw.szczecin.pl

Festiwal Iluminacji 
15.08
Szczecin, Bulwary
Energetyczna muzyka, świetne koncerty, pokazy 
taneczne, niesamowite historie, spacer po mieście, 
a to wszystko w cudownej scenografii oświetlonego 
Szczecina. Podczas nocnej przechadzki wspól-
nie będziemy odkrywać architektoniczne perełki, 
które ujawnią się dzięki magii świateł. Tradycyjnie 
świetlane pokazy odbywać się będą przy dźwię-
kach muzyki.

www.zstw.szczecin.pl

WRZESIEŃ 
BAJA POLAND
03-06. 09 
Szczecin – Dobra – Drawsko ( miasteczko– Łasztownia)
12 edycja rajdu Baja Poland, który cieszy się uznaniem 
Międzynarodowej Federacji Samochodowej, zawodników, 
mediów i naturalnie kibiców.

www.bajapoland.eu
Pekao Szczecin Open
Dwudziesta ósma edycja turnieju Pekao Szczecin Open, 
czyli wielki tenis na światowym poziomie, jak co roku, w na-
szym mieście.

www.pekaoszczecinopen.pl

PAŹDZIERNIK
Oktoberfest Szczecin
02-04.10
To nie tylko gastronomia, ale też doskonała zabawa. Kon-
sumpcji piw rzemieślniczych i bawarskich specjałów towa-
rzyszą degustacje i pokazy piwne, a także scena, na której 
odbywają się stand-upy, quizy, konkursy oraz muzyka 
grana na żywo.

www.zstw.szczecin.pl
09 -10.10.
Festiwal Młodych Talentów – Nowa Energia 2020
Jego stałym elementem jest konkurs muzyczny, do które-
go w ciągu wszystkich edycji zgłosiło się już blisko 3000 
wykonawców z całej Polski. Każdego roku do Szczecina 
przyjeżdża 10 najlepszych, wytypowanych przez jury 
z Katarzyną Nosowską na czele. Zwycięzca wyłoniony 
w ramach przesłuchań konkursowych otrzymuje nagrodę 
finansową Szczecińskiej Agencji Artystycznej oraz wsparcie 
w wydaniu i promocji singla przez renomowaną wytwórnię 
Kayax. Konkursowi towarzyszy koncert finałowy w Netto 
Arenie, podczas którego na jednej scenie spotykają się 
rozpoczynający karierę młodzi artyści i największe gwiazdy 
polskiej muzyki.

www.festiwalmlodychtalentow.pl

LISTOPAD
11.11.
Bieg Niepodległości
Trzecia edycja sportowego uczczenia 102 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy 
będą mieli do pokonania odcinek 5 kilometrów, na 
trasie wzdłuż bulwarów. To impreza nie tylko dla osób 
biegających, ale też miłośników nordic walking i naj-
młodszych, których bieg podzielony jest na cztery 
kategorie wiekowe. W ubiegłorocznej edycji udział 
wzięło blisko 600. zawodników.

www.zstw.szczecin.pl

GRUDZIEŃ
Jarmark Bożonarodzeniowy
04-20.12 
Świąteczne smakołyki, karuzela wenecka, spotkania z Miko-
łajem, warsztaty i koncerty. W ramach Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego na trzech placach (pl. Żołnierza Polskiego, pl. 
Adamowicza, pl. Lotników) pojawią się drewniane domki, 
w których można zrobić świąteczne zakupy, skosztować 
regionalnych produktów, znaleźć podarek pod choinkę czy 
napić się ciepłej czekolady i grzanego wina. Tradycyjnie nie 
odbywają się też koncerty i projekcje filmowe. 

 www.zstw.szczecin.pl

Miejski Sylwester
31.01
Stary rok żegnamy, a Nowy witamy tradycyjnie na Jasnych 
Błoniach, przy dobrej muzyce, w towarzystwie wielu miesz-
kańców Szczecina i turystów.
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Znamy pierwsze gwiazdy piątej edy-
cji festiwalu Szczecin Jazz. Vincent 
Herring, Bobby Watson, Gary Bartz, 
koncert braci Brubeck, Natalia Ku-
kulska i Marek Napiórkowski, Billy 
Harper & The Cookers, Avishai Co-
hen Trio ‘Arvoles”. Kolejne poznamy 
już wkrótce. 

5 edycja Szczecin Jazz odbędzie się 
w dniach 12-25 marca 2020 r, a 2020 bę-
dzie rokiem kilku ważnych jubileuszy:
– 100. rocznica urodzin i 65. rocznica 

śmierci Charliego Parkera;
– 100. rocznica  urodzin Dave’a Bru-

becka;
– 50 urodziny światowej gwiazdy 

kontrabasu Avishai Cohen;
oraz rocznica ważna dla nas, dla Szczecin 
Jazz: 20 lecie Zmagań Jazzowych.

Rusza sprzedaż na pierwsze dwa koncerty:
Opening act: „Bird at 100” 
Vincent Herring, Bobby Watson, Gary Bartz 
100-lecie urodzin Charliego Parkera 
Final act: „Jazz Struggle at 20” 

Billy Harper & The Cookers 
20-lecie Zmagań Jazzowych 
Data: 24.03.2019 (wtorek) godzina: 19.00
bilety: 70 - 100 PLN
Miejsce: Filharmonia w Szczecinie
Bilety do nabycia: 
http://bit.ly/THECOOKERS

Avishai Cohen Trio ‘Arvoles” 
Data: 25.03.2019 (środa)  godzina: 19.00 
bilety: 70 - 100 PLN 
miejsce: Opera na Zamku 
Bilety do nabycia: 
http://bit.ly/AVISHAI_COHEN

Szczecin Jazz 2020  
pod znakiem jubileuszy! 


