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Dla nas i przyszłych pokoleń Szczecin  zmienia  się  nieustannie  
Ochrona środowiska, powietrza którym oddychamy, 
klimatu, w którym żyjemy to temat aktualny na całym 
świecie także w naszym mieście.
 Więcej, str. 4

Szczecin zmienia się nieustannie. A ten rok przyniósł 
kolejne zmiany, kolejne inwestycje, wśród których prym 
wiodły przebudowy dróg.  

Więcej, str. 2

Taki  był  ten  rok!

Wydarzyło się w 2019 roku 
Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że w Szczecinie nic 
się nie dzieje. Na koncerty trzeba jeździć do … Berlina, 
do teatru do Warszawy. Dziś często trudno wybrać.
 Więcej, str. 6-7
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Inwestycje

Szczecin zmienia się nieustannie 
Wspaniały budynek Filharmonii, 
nowe biurowce, osiedla mieszka-
niowe, parki czy tętniące życiem 
nadodrzańskie bulwary – to tylko 
kilka przykładów z ostatnich lat. 
A ten rok przyniósł kolejne zmiany.

W tym roku niewątpliwie prym wiodły 
inwestycje drogowe, na czele z naj-
większą przebudową, czyli Węzeł 
Łękno. Powstaje tu nowa trasa od 
ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do 
alei Wojska Polskiego, przebudowy-
wana jest linia kolejowa, a docelowo 
węzeł pełnić będzie funkcję centrum 
przesiadkowego dla Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej. 

Jeszcze nie zakończyła się przebu-
dowa ul. Arkońskiej, z nowymi toro-
wiskami tramwajowymi, chodnikami 
i nowym rondem przy skrzyżowaniu 
z Wojska Polskiego, a już rozpoczęła 
się kolejna inwestycje w tym rejonie 
miasta – budowa ronda Szafera. 
Powstanie tu nowe torowisko tram-
wajowe, biegnące do zupełnie nowej 
pętli tramwajowo-autobusowej przy 
hali Netto Arena, a także infrastruktu-
ra dla pieszych i rowerzystów. Dużej 
zmianie ulegnie także układ drogo-
wy.

A jadąc dalej w kierunku Tanowa 
niebawem rozpocznie się kolejna 
wielka inwestycja – Węzeł Głębokie. 
Powstanie tu m.in. nowa pętla tram-
wajowo-autobusowa, stanowiska do 
postoju taksówek, parking rowerowy, 
nowe rondo, przebudowane będą 
także okoliczne ulice. 

Intensywne prace trwają także przy 
Węźle Granitowa. Inwestycja obej-
muje budowę skrzyżowania z wyspą 
centralną z sygnalizacją świetlną oraz 
przebudowę ulic Krygiera i Granito-
wej, znajdujących się w sąsiedztwie 
skrzyżowania. 

W ramach prac rozebrany zostanie 
istniejący, wyłączony z ruchu most 
drogowy nad Regalicą. W jego 
miejsce pojawi się nowa przepra-
wa.

Jednak nie tylko drogi zmieniają się 
w naszym mieście. Nie ustają także 
prace na Stadionie Miejskim. Mon-
towane jest już zadaszenie, prace 
toczą się także w budynku Centrum 
Szkolenia Dzieci i Młodzieży, gdzie 
wykonywane są instalacje elektrycz-
ne i sanitarne, przebudowywane są 
także ulice wokół stadionu. 

Rozpoczęła się też budowa – 
Fabryki Wody ,  szczecińskiego 
Aquaparku, który poza rekreacją 
będzie pełnił także funkcję spor-
tową i edukacyjną. Będą tu liczne 
baseny, zjeżdżalnie, strefa spor-
towa ze ścianką wspinaczkową, 
siłownią czy kortami do squasha, 
strefa wellness oraz jedno z naj-
większych w Polsce saunariów. 

Swoje oblicze zmieniają także ulice 
Szczecina. W śródmieściu general-
nej przebudowie poddane zostały 
m.in. ulice: Bogusława, Małkow-
skiego, na Pogodnie ulice: Libelta, 
Reymonta.
Te zmiany poprawią bezpieczeństwo, 
staną się przestrzenią przyjazną dla 
pieszych. 

Na przyszły rok zaplanowano już 
kolejne przebudowy ulic, nie tylko 
w śródmieściu. 

A w ramach modernizacji dostępu 
drogowego do portu w Szczecinie 
i przebudowy dróg na Międzyodrzu 
trwa procedura przetargowa dotyczą-
ca przebudowy ulicy Górnośląskiej 
na Wyspie Puckiej, która obsługuje 
tereny inwestycyjne. 

Węzeł Łękno

Węzeł Granitowa Stadion Miejski
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Seniorzy i najmłodsi

W trosce o najstarszych
i najmłodszych 

Miasto to nie tylko mury, drogi, inwe-
stycje, ale przede wszystkim ludzie, 
o których trzeba dbać, zwłaszcza o naj-
starszych i najmłodszych. 

Dla Seniorów 
Opieka nad osobami starszymi to nie 
tylko poprawa jakości ich życia, ale także 
umożliwienie większej aktywności. 
Temu służy otwarte w tym roku Cen-
trum Seniora (ul. B. Śmiałego 16/u2), 
które pełni funkcję miejsca integrującego 
mieszkańców. 

Dodatkowo, to właśnie tu mogą oni  za-
czerpnąć wiedzy na temat różnych ak-

tywności na rzecz seniorów, które mają 
miejsce w Szczecinie. 
Prowadzone są różnego rodzaju zajęcia, 
warsztaty, m.in. z wykorzystaniem symu-
latora starości, spotkania, np. z przed-
stawicielem policji o tym, jak nie dać się 
oszukać, np. „na wnuczka”, można także 
poradzić się psychologa, prawnika czy 
po prostu spotkać się, porozmawiać.

Z myślą o starszych mieszkańcach Szcze-
cina oraz ich bliskich powstał miejski 
program Bon Opiekuńczy „Alzheimer 
75”, wspomagający finansowo rodziny 
opiekujące się bliskim, którzy kończyli 75 
rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę 
Alzheimera. 

Szczecin był pierwszym z polskich 
miast, które zdecydowało się na 
udzielanie tego typu wsparcia swo-
im mieszkańcom. 

Z roku na rok świadczenie cieszy się 
coraz większą popularnością. W roku 
2018 skorzystało z niego 486 osób – łącz-
nie wypłacono 823 tys. zł; w roku 2019 
zwiększono środki finansowe (do 3000 
zł rocznie), a świadczenie przyznano 731 
opiekunom, a łączna wypłata wyniesie  
1 mln 775 tys. zł.

W tym roku poszerzone też grono lekarzy 
uprawnionych do wystawienia stosow-
nego zaświadczenia. 

Dotychczas honorowane były zaświadcze-
nia od lekarzy neurologów i psychiatrów. 
Od tego roku, akceptowane są również 
zaświadczenia wystawione przez leka-
rzy geriatrów.

Aby poprawić jakość życia seniorów po-
wstają w Szczecinie specjalne mieszka-
nia przeznaczone dla osób starszych. 
Mieszkania wspomagane (dotychczas 
powstało 38 takich lokali) przeznaczone 
dla osób, które są w stanie funkcjonować 
samodzielnie, przy niewielkim wsparciu 
oraz chronione (jest 7 takich mieszkań) 
dla osób starszych, samotnych, wyma-
gających całodobowej opieki wykwali-
fikowanej kadry. 

Dla najmłodszych 
Bon Opiekuńczy w wysokości 500 zł 
miesięcznie od tego roku przyzna-
wany jest także na pierwsze dziecko 
w rodzinie. 
Dotychczas przysługiwał tylko 
w przypadku, gdy w rodzinie było 
co najmniej dwoje dzieci. 

Bon przeznaczony jest dla dzieci do 
lat 3 w celu zapewnienia im odpo-
wiedniej, wybranej przez rodziców 
opieki, żłobek, przedszkole, nianię 
itp. 

Stale  zwiększane są  miejsca 
w przedszkolach i żłobkach. Nowe 
pl acówki dl a przedszkol aków 
powstały m.in. przy ul. Unisławy 
i J.Gila, dla ponad 500 dzieci, a w 
budowie są kolejne. 

Z kolei dla najmłodszych mieszkań-
ców Szczecina na terenie osiedla 
Wrzosowe Wzgórze powstał kolejny 
miejski żłobek, o wdzięcznej nazwie 
„Zając Borówka”.
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 Ecoszczecin

Dla nas i przyszłych pokoleń 
Ochrona środowiska, powietrza którym 
oddychamy, klimatu, w którym żyjemy 
to temat aktualny na całym świecie, 
także w naszym mieście. 

Spośród wielu przedsięwzięć 
prowadzonych pod wspól-
nym hasłem Zielone Miasto 
trzeba wymienić Akcję PLA-

TAN, dzięki której w różnych dzielnicach 
Szczecina posadzono setki drzew i krze-
wów, poza nasadzeniami kompensacyj-
nymi w ramach realizowanych inwestycji, 
które zawsze znacznie przewyższają 
liczbę usuwanych drzew. Sukcesywnie 
prowadzona jest rewitalizacja zieleńców, 
skwerów, parków. 

Z kolei miejski program 
MEWA, którego celem 
jest trwała likwidacja sys-
temu ogrzewania opar-

tego na paliwie węglowym (piece) 
oferuje 55 proc. dofinansowania dla 
tych, którzy zdecydują się zamienić 
piec na bardziej ekologiczne źródło 
ciepła. 

W trosce o powietrze szczecińskie nie-
bo patroluje antysmogowy dron, 
który mierzy poziom szkodliwych 
substancji w powietrzu i wyłapuje 
„trucicieli”. Oprócz pomiarów punk-
towych dron mierzy również stężenie 
szkodliwych substancji obszarowo, 
co pozwala na monitorowanie sytu-
acji w całym mieście i wytypowanie 
rejonów szczególnie dotkniętych za-
nieczyszczeniami. Dzięki temu wia-
domo, gdzie należy skierować dalsze 
działania. 

Szczecin był jednym z pierwszych miast 
w Polsce, gdzie (od 2013 roku) dokona-
ła się prawdziwa rewolucja śmieciowa. 
Dziś segregację odpadów deklaruje 
ponad 90 procent mieszkańców, a od 
tego roku, bez większych przeszkód, 
wprowadzony został kolejny ustawowy 
obowiązek – segregacja odpadów 
biodegradowalnych. 

Uzupełnieniem systemu zagospoda-
rowania odpadów w Szczecinie są 
Ekoporty, gdzie mieszkańcy – bez 
konieczności ponoszenia dodatkowej 
opłaty – mogą oddać odpady, które nie 
są odbierane z ich domów. W różnych 
dzielnicach miasta funkcjonuje już 8 
Ekoportów, 9 rozpocznie działalność  
w styczniu 2020 r.

W jednym z nich (przy ul. Arkońskiej) 
działa słynna nie tylko w Szczecinie, 
bo wzorują się już na niej inne miasta, 
„Galeria Szpargałek”. Oferuje mnó-
stwo rzeczy od zabawek, wyposażenia 
mieszkań, po sprzęt sportowy, ale nie 
można tych przedmiotów kupić, można 
je zabrać przekazując odpowiednią 
sumę na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego. W ten sposób mieszkańcy 
przekazali już ponad 100 tysiące zło-
tych, m.in. dla Zachodniopomorskie-
go Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 
czy Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 
Chorych na Białaczkę .
Ochrona środowiska to także wpro-
wadzanie do komunikacji miejskiej 
pojazdów energooszczędnych, jak 
autobusy hybrydowe czy samocho-
dy elektryczne.

www.ecoszczecin.pl

2500 nowych nasadzeń!

Druga edycja

PROGRAM
PLATAN

Miasto bez smogu

RAZEM DBAJMY
O CZYSTE POWIETRZE 

 Od kilku lat Urząd Miasta Szczecin 
razem ze Strażą Miejską prowadzą regular-
ne kontrole i sprawdzają, czym szczecinia-
nie palą w piecach. Funkcjonariuszy wspie-
rać będzie dron, który precyzyjnie namie-
rza źródła zanieczyszczeń, a zainstalowane 
czujniki określa poziom szkodliwych 
substancji. Za spalanie odpadów grozi 
mandat w wysokości do 500 zł lub grzyw-
na do 5 tys. zł, gdy sprawa tra� do sądu.

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 Miejska 
lub zgłoś na: www.alert.szczecin.pl 

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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Budownictwo

Aby nam się lepiej żyło
Obserwujemy ogromne zmiany nie 
tylko w inwestycjach drogowych, 
w wielu dzielnicach wyrastają stale 
nowe osiedla mieszkaniowe. 

Dużą pomocą w pozyskaniu mieszkań 
odegrała także powołana rok temu 
Agencja Mieszkaniowa Miasta.
Można tu otrzymać informacje na te-
mat dostępnych lokali na wynajem, 
programów mieszkaniowych realizo-
wanych przez miasto (ZBiLK, Szcze-
cińskie TBS i TBS Prawobrzeże). Na 
podstawie przeprowadzonej rozmowy 
z zainteresowanym oraz po zbadaniu 
jego progów dochodowych, można 
otrzymać wskazówki do dalszego trybu 
postępowania, konkretnie gdzie i do 
kogo należy złożyć wniosek itp. 

Mieszkania oferowane przez TBS-y 
charakteryzują się nie tylko dobrą ja-
kością wykonania, ale przede wszyst-
kim nadają się do natychmiastowego 
zamieszkania, ponieważ oferowane są 
w standardzie „pod klucz”. 

Takie są m.in. 274 mieszkania w 10 
budynkach na Osiedlu Wrzosowe 
Wzgórze (przy ul. Sobola i Romana, 
w pobliżu ul. Szosa Polska) czy 184 
mieszkania  na Osiedlu Dąbie (nieopo-
dal plaży nad jeziorem)

W tym roku dużym zainteresowaniem 
cieszyła się możliwość wynajęcia ko-
munalnych mieszkań do remontu. Po 
rozpatrzeniu złożonych wniosków mia-
sto przekazało do remontu ponad 400 
mieszkań. 

Lepszy komfort mieszkania to jednak 
nie tylko przysłowiowe „cztery ściany”. 
Nie mniej ważne jest otoczenie, o które 
szczególnie troszczą się Rady Osiedla. 

To często dzięki ich staraniom zmienia-
ją się nasze parki, np. Park Litewska, 
Park Wolności czy Park Majowe , dzieci 
zyskują nowe miejsca do zabaw, np. 
Skwer Misia Wojtka, a wszyscy moż-
liwość relaksu w uporządkowanym, 
upiększonym otoczeniu.

Jednym z największych tegorocznych
projektów miejskich było prototypo-
wanie Placu Orła Białego, które polega 
na projektowaniu, wdrażaniu i testowa-
niu tymczasowych, ale rzeczywistych 
zmian w przestrzeni miejskiej – razem 
z ludźmi, którzy z niej korzystają.

Po przeprowadzonych badaniach, 
analizach i rozmowach z mieszkańca-
mi,  od przyszłego roku rozpocznie się 
wprowadzanie zmian na tym terenie,
zaplanowane aż do 2026 roku.

Więcej:
www.placorla.szczecin.eu
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Wydarzenia

Wydarzenia  2019 
Jeszcze kilka lat temu mówiło się,  że w Szczecinie nic się nie dzieje… Na koncerty trzeba jeździć do … Berlina, do teatru do Warszawy itp. itd. Dziś często 
trudno wybrać, zwłaszcza spośród weekendowych wydarzeń.

XII edycja Międzynarodowego Festiwalu Ogni Sztucznych Pyromagic połączona była jak zawsze  ze znakomitymi 
koncertami w ramach Szczecin Music Live, a także akrobacjami wodnymi podczas Water Show oraz świętem 
kolorów czyli Splash of Colors - Święto Kolorów Holi. 

Illuminacje Szczecin –  spacer po oświetlonym  mieście, 
koncerty, pokazy taneczne – pierwsza edycja tego 
wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Po czwartej edycji, festiwal ugruntował pozycję jednego z najlepszych wydarzeń jazzowych w Polsce. Gościł już setki znakomitych artystów, a w tym roku była to 
gwiazda światowego formatu Erykah Badu, która dala jedyny, ekskluzywny koncert w Polsce, właśnie podczas festiwalu Szczecin Jazz.

Dni Morza_Sail Szczecin rozpoczynają sezon letnich wydarzeń, nie tylko w Szczecinie. Od lat w drugi weekend czerwca w Szczecinie cumuje kilkadziesiąt 
żaglowców, jachtów, oldtimerów, na licznych scenach można obejrzeć i wysłuchać koncertów znakomitych artystów, uczestniczyć w wielu atrakcjach dla dzieci 
i dorosłych. 
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Wydarzenia

Plaża w centrum miasta, na Wyspie Grodzkiej,  kolejny rok z rzędu była bardzo chętnie  
odwiedzanym miejscem.  Była tu możliwość wypoczywania na leżakach, skorzystania 
z oferty gastronomicznej, wysłuchania koncertów. 

Latem w Szczecinie gościło największe koło młyńskie w Polsce – Wheel of 
Szczecin. Przez trzy miesiące było atrakcją dla odwiedzających szczecińską 
Łasztownię. 

Nie brakuje też znakomitych wydarzeń sporto-
wych w naszym mieście. Baja Poland, Pekao 
Szczecin Open, a w tym roku gościliśmy kilku-
set sportowców podczas Mistrzostw Europy 
w Gimnastyce Sportowej.  

Mimo utrudnionych warunków ze względu na pobliską 
budowę Węzła Łękno, Różany Ogród Sztuki nie narzekał 
na brak zainteresowania. Odbywały się tu w koncerty, mnó-
stwo atrakcji dla najmłodszych , i oczywiście  hit ostatnich 
lat, czyli Różankowa Potańcówka.

W tym roku konkursowe jury Festiwalu Młodych 
Talentów nagrodziło zespół Panie, który wystąpił 
na koncercie galowym z „Women’s Voices”: Kayah, 
Edytą Bartosiewicz, Julią Pietruchą, Melą Koteluk 
oraz Pauliną Przybysz.

Szczecińskie bulwary stały się jednym z tych miejsc, gdzie uwielbiamy spędzać czas. Tegoroczne lato po raz kolejny pokazało, że rewitalizacja szczecińskich na-
brzeży była jedną z najbardziej trafionych inwestycji ostatnich lat. Przez 4 miesiące przez bulwary przewinęło się ponad milion osób i odbyło ponad 200 wydarzeń! 



8 TAKI BYŁ TEN ROKwsz  grudzień  2019 www.wiadomosci.szczecin.eu

29Ru�na, Hilarego

Benedykta, Odo

Selli, Marcela

Alfonsa, JustynY

Pt
Sb

Romana, Romualda
Borysa, Wawrzyńca

Cz
Pt

Mirona, Jacka

Nd
Pn

Pn
Wt

Leona, Łukasza

Śr

Wielkanoc
Poniedziałek Wielkanocny

Cz
29

Michała, Małgorzaty
Filipa, Leona

Weroniki, Sławomira
Aleksandry, Feliksa
Iwa, Piotra

Bogny, Florentyny

Sb
Nd

Pn
Wt

Waleriana, Justyny

Andrzeja, Szymona
Anastazji, Bazylego Jolanty, Witolda

Janiny, Justyny

Wt
Śr Pt

Sb

Nd
Pn Śr

Cz




