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„Twój pomysł na miasto” Powrót do normalności Szczecin kończy 75 lat 

Bogaty, różnorodny, nietypowy program. Zaprasza-
my do wspólnego świętowania jubileuszu 75-lecia 
polskiego Szczecina.
 Więcej, str. 12

Od 1 czerwca do 1 lipca można zgłaszać projekty do 
kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatel-
skiego.
 Więcej, str. 3

W maju otwarto przedszkola i żłobki, możemy już pójść 
do fryzjera lub kosmetyczki oraz odwiedzić restaurację. 
Powoli wracamy do normalności.

Więcej, str. 2

Kwitnące miasto 
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Aktualności

Powrót do normalności 
– sukcesywne „odmrażanie” 
W maju otwarto przedszkola i żłobki, mo-
żemy już pójść do fryzjera lub kosmetyczki 
oraz odwiedzić restaurację. Powoli wracamy 
do normalności. 

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń. 
Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust 
w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warun-
kiem, że możemy zachować 2 metry odstępu 
od innych. Maseczki będą jednak obowiązko-
we m.in. w sklepach, kościołach, autobusach 
czy tramwajach. Oprócz tego, w czerwcu zo-
staną otwarte kina, teatry, siłownie i salony 
masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Umożliwia się także organizację wesel do 
150 osób. Jedna zasada pozostanie aktualna 
nadal. Wciąż będziemy musieli zachować 
szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

A  jakie zmiany w Szczecinie?

Magistrat „uchyla drzwi” dla miesz-
kańców
Od 25 maja br. więcej osób jest przyjmowa-
nych bezpośrednio w magistracie. Nadal 
obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja 
terminu. Wszelkie wnioski i inne dokumenty 
w dalszym ciągu można składać za pośred-
nictwem urny, poczty i platformy ePUAP. 

Interesantom udostępnione zostały dodatko-
we sale, w których – z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności – mogą odbywać się takie 
wizyty. Tak jak dotychczas ew. umówienie wi-
zyty inicjują urzędnicy, którzy realizują złożone 
wnioski. Jednocześnie przypominamy, że nie-
zbędne sprawy można załatwiać korzystając 
z poczty, Internetu i specjalnych urn.

Wnioski i podania do Urzędu można wysłać 
pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin pl. 
Armii krajowej 1,70-456 Szczecin, złożyć za 
pośrednictwem platformy ePUAP, wrzucać do 
specjalnie przygotowanych urn, które znajdują 
się przy wejściu do lewego skrzydła Urzędu 
Miasta na Pl. Armii Krajowej 1, oraz do Filii 
Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40.

Oświata wznowiła działalność
Otwarte są już wszystkie żłobki i przed-
szkola. Uruchomiono również zajęcia opie-
kuńczo – wychowawcze w szkołach dla 
uczniów  klas 1-3.

Do wszystkich placówek w pierwszej kolej-
ności przyjmowane są dzieci pracowników 
systemu ochrony zdrowia, służb munduro-
wych, osób realizujących zadania związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem koronawirusa oraz pracowników handlu 
i przedsiębiorstw produkcyjnych. Rządowe 
wytyczne, precyzyjnie określają również li-
czebność poszczególnych grup. W każdej 
z nich może przebywać maksymalnie 12 dzieci. 

Niestety powoduje to, że może nie udać się za-
pewnić opieki wszystkim dzieciom. Wszystko 
zależy od liczby zainteresowanych. Dlatego 
nadal apelujemy do rodziców, by zgłaszały 
się jedynie te osoby, które nie mają żadnej 
innej możliwości zapewnienia opieki dziecku.

Podobnie, jak w przypadku żłobków czy-
przedszkoli, również w szkołach podstawo-
wych, które zapewniają opiekę uczniom klas 
1-3, w jednej sali może przebywać 12 uczniów, 
a minimalna przestrzeń przypadająca na jedną 
osobę w danej sali nie może być mniejsza 
niż 4m2.
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Otwarcie publicznych placówek wymaga 
odpowiedniego przygotowania i wdroże-
nia najwyższych środków ostrożności, tak 
by w maksymalnym stopniu zadbać o bez-
pieczeństwo nie tylko najmłodszych miesz-
kańców Szczecina, ale również ich rodzin 
i pracowników poszczególnych jednostek. 

W tym celu, zarówno w żłobkach, przedszko-
lach, jak i szkołach, opracowano m.in. spe-
cjalne procedury postępowania związane 
z przyjmowaniem, ustaleniem zasad dotyczą-
cych wyżywienia czy też ograniczeniem liczby 
dostępnych zabawek. Ponadto jednostki zo-
stały doposażone w niezbędne środki ochrony 
osobistej i odpowiedni sprzęt umożliwiający 
kontrolowanie stanu zdrowia osób w nich 
przebywających (termometry bezdotykowe).

Pomoc dla przedsiębiorców
W lokalach użytkowych przedsiębiorców 
wszystkich branż zamkniętych w czasie pan-
demii, od połowy marca do końca czerwca 
obowiązuje stawka czynszu w wysokości 
1 zł za m2.

W lipcu i sierpniu o połowę mniej niż zwy-
kle zapłacą restauratorzy. Ewentualne zniżki, 
umorzenie lub rozłożenie opłat na raty dla fi rm 
innych branż będą rozpatrywane indywidual-

nie. Ponadto przedsiębiorcy, którzy prowadzą 
ogródki gastronomiczne otrzymają aż 90% 
rabatu na ten cel. W miarę możliwości zostanie 
zwiększony również obszar, na którym będzie 
mogła być realizowana taka działalność.

Sport na hali 
Po ponad dwóch miesiącach przerwy tre-
ningi i zajęcia ponownie mogą odbywać 
się w zadaszonych obiektach sportowych 
na terenie Szczecina. Więcej osób może też 
korzystać z kompleksów na świeżym po-
wietrzu.

Netto Arena, Hala Miejska przy Twardowskie-
go, Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji 
oraz hale sportowe na SDS, Torze Kolarskim 
i Stadionie Lekkoatletycznym wznowiły dzia-
łalność. 

Wszędzie wprowadzono limity osób korzystają-
cych z obiektu, obowiązują również konieczne 
zasady bezpieczeństwa. 

Ponadto zgodnie z wytycznymi rządu na 
stadionach, boiskach, torach czy orlikach 
może przebywać maksymalnie 14 osób 
(+ 2 trenerów), a na otwartych pełnowy-
miarowych boiskach piłkarskich 22 osoby 
(+ 4 trenerów).

Pomoc dla lotniska w Goleniowie
34 028 000 zł - taką kwotą w latach 2020 – 
2028 ma być dokapitalizowany przez Miasto 
Szczecin – Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

Tylko w tym roku pomoc dla lotniska ma wy-
nieść 10 185 000 zł. Pomoc na kolejne lata 
została zaprojektowana w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej.

– Zdajemy sobie sprawę, że ta kwota nie roz-
wiąże wszystkich problemów lotniska – mówi 
Piotr Krzystek, prezydent miasta. – Tylko kom-
pleksowe działania oraz pomoc rządu mogą 
powstrzymać upadłość lotniska w Goleniowie.

Równolegle z działaniami samorządu i decyzją 
o dokapitalizowaniu spółki prezydent Krzystek 
wraz z Marszałkiem Województwa i Burmi-
strzem Goleniowa podpisał pismo skierowa-
ne do Premiera RP, z wnioskiem, o podjęcie 
niezbędnych działań umożliwiających dalsze 
funkcjonowanie spółki zarówno w zakresie 
uruchomienia bieżących rekompensat, jak 
i deklarowanych środków na pomoc inwe-
stycyjną. 

koronawirus.szczecin.eu
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Pod takim hasłem realizowana bę-
dzie tegoroczna edycja Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 
Już od 1 czerwca do 1 lipca 2020 
będzie można zgłosić swój pomysł 
na zagospodarowanie ponad 14 
milionów złotych.

Tegoroczna pula SBO to 14 606 083 
zł do wydania. By wziąć udział w za-
gospodarowaniu tej kwoty wystar-
czy mieć pomysł na inwestycje lub 
działanie w obszarze lokalnym lub 
ogólnomiejskim, zebrać miniumum 
10 podpisów na liście poparcia i w 
podanym terminie zgłosić swój wnio-
sek do magistratu. 

Projekty mogą być:
– – ogólnomiejskie – takie, z których 

będą mogli korzystać mieszkańcy 
więcej niż jednej dzielnicy, na które 
przeznaczono 30% środków.

–  lokalne – na które przeznaczono 
70% środków. Środki zostały roz-
dysponowane pomiędzy 22 ob-
szary lokalne na podstawie liczby  
mieszkańców oraz powierzchni.

Wnioski można składać od 1 czerwca 
(od godz. 9.00) do 1 lipca 2020 r. (do 
godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZ-
NĄ, logując się na stronie www.sbo.
szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszenio-
wego i złożenie go w siedzibie Urzędu 
Miasta lub w filii Urzędu. 

Każdy mieszkaniec może złożyć 
nieograniczoną liczbę propozycji. 

Akademia SBO online
Również w tym roku działania w ra-
mach Akademii SBO prowadzi Stowa-
rzyszenie Edukacyjno – Artystyczne 
Oswajanie Sztuki. Webinary, dyżury 
konsultacyjne, warsztaty pisania wnio-
sków – wszystko w zasięgu ręki, bez 
wychodzenia z domu!

Więcej informacji oraz niezbędną po-
moc można uzyskać pod nr tel. 91 42 
45 105 lub pisząc na adres e-mail: 
sbo2021@um.szczecin.pl

Przedsiębiorco, nie zwlekaj. Tylko do 
końca czerwca jest czas, aby zawalczyć 
o markę „Zrobione w Szczecinie”.

Nowa odsłona programu to nowe wyzwania 
dla nowych uczestników. Wystarczy zgłosić 
produkt lub usługę. Ważne by były inno-
wacyjne, prospołeczne, unikalne, a nawet 
niebanalne. 

O markę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, 
którzy działają nie tylko w Szczecinie, ale 
również w miejscowościach należących do 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Przyznanie marki „Zrobione w Szczecinie” 
to niezwykła szansa na to, aby pokazać 
firmę z jak najlepszej strony i stać się bardziej 
rozpoznawalnym na rynku. 

Przedsiębiorca, któremu zostanie przy-
znana marka „Zrobione w Szczecinie” bę-
dzie miał możliwość bezpłatnego udziału 
w programach promocji gospodarczej 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szcze-
cin oraz wykorzystać logotyp na swoich 
produktach i materiałach promocyjno-
-informacyjnych podnosząc rangę przed-
siębiorstwa. 

Agencja Rozwoju Metropolii Szczeciń-
skiej Sp. z o.o., jako koordynator pro-
gramu, wspiera działalność lokalnych 
przedsiębiorców promując laureatów 
programu w mediach społecznościo-
wych (Facebook oraz Linkedin) i zachęca 
do korzystania z ich produktów i usług. 
W promocji biorą udział: 

• GARO POLSKA SP. Z O.O.;
• FOSFAN S.A.;
• PETERSEN SP. Z O.O.;

„Twój pomysł 
na miasto”

Marka „Zrobione w Szczecinie” czeka

• KOBIETOWO.PL SP. Z O.O.;
• AGRO-EKO-LAND S.C.;
• MIROSŁAW DUDEK - FIRMA WIELO-

BRANŻOWA „AMEDA” SZCZECIŃSKA 
MANUFAKTURA Z POMYSŁEM ”TWÓR-
CZA CYTRYNKA”;  

• COFFEE ROASTERS POLAND SP. Z O.O. 
SP.K.;

• DOROTA ROSŁANIEC – UNIKAT S.C,;
• MIKOŁAJ MATERNE – ARS ATELIER;
• KATARZYNA KRAJKA - GRODZKA AGEN-

CJA ARTYSTYCZNA;
• RADOSŁAW ŁOCHOWSKI, PIOTR ZA-

SADA - GRYF-ELEKTRYK.PL S.C.;
• PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻO-

WE IMPET TOMASZ KAMINSKI;

• BEATA PAWLUCZUK PROJEKT - BEATA 
PAWLUCZUK-WRZECIŃSKA;

• MR GREEN- DOMINIK STATKIEWICZ 
(PRODUCENT BIOPREPARATÓW);

• HUB-MAXX SP. Z O.O. SP. KOMANDY-
TOWA;

• „LARS LAJ POLSKA” SP. Z O.O.;
• MAGDALENA WALCZYŃSKA – „SZCZE-

CIŃSKI”.
Wnioski o przyznanie marki w tego-
rocznej edycji, można składać w formie 
elektronicznej na adres mailowy l.mar-
kiewicz@arms-szczecin.eu 
lub 
w biurze Agencji Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej Sp. z o.o.  pod adresem:  

ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin,  
(II  piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Marka Zrobione w Szczecinie”. 

Dodatkowe informacje,  w tym regulamin 
programu i formularz wniosku, znajdują 
się na stronie www.arms-szczecin.eu/
marka-zrobione-w-szczecinie oraz pod 
nr telefonu 882 070 000 lub 91 333 97 67. 
Terminy
• do 30 czerwca – składanie wniosków 

o przyznanie marki.
• do 31 października – rozpatrzenie wnio-

sków i przyznanie marki.

www.arms-szczecin.eu
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 Ecoszczecin

Uchwały podjęte przez szczecińską Radę 
Miasta od 1 lipca stanowić będą funda-
ment systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi w Szczecinie.

Przypomnijmy, że nowy  Regulamin 
utrzymania czystości i porządku uchwa-
lony został w związku ze zmianami, które 
zaszły w ustawodawstwie.  

Jednym z najważniejszych zapisów, 
które się w nim pojawiły, jest ten, mó-
wiący o obowiązku segregacji śmieci. 
Przestaje ona być dobrowolna, zatem 
od 1 lipca nikt nie będzie mógł ofi cjalnie 
stwierdzić, że nie prowadzi selektywnej 
zbiórki. Natomiast osoby, które nie będą 
wywiązywały się z tego obowiązku, za 
odbiór śmieci będą płaciły dwa razy 
więcej. 

W Regulaminie wymieniona jest też lista 
odpadów komunalnych, które obowiąz-
kowo podlegają selektywnej zbiórce. 
Jest to 20 grup odpadów powstających 
w naszych gospodarstwach domowych. 
Odbiory papieru, metali i tworzyw sztucz-
nych, szkła, bioodpadów, mebli oraz 
innych odpadów wielkogabarytowych 
odbywają się bezpośrednio z nierucho-
mości. Pozostałe należy odwieźć do 
Ekoportu. Doprecyzowano także rodzaje 
odpadów, które powinny być zbierane 
w ramach jednej frakcji, np. plastiku, 
papieru czy szkła. 
Najważniejsze uszczegółowienie do-
tyczy odpadów z tworzyw sztucznych, 
jest ich bowiem najwięcej i stanowią 
największy problem.

Dlaczego tak się dzieje? 
W dzisiejszych czasach technologia 
pozwala wyprodukować z tworzyw 
sztucznych dziesiątki, setki, a może i ty-

Pierwszy krok do
skutecznej segregacji 

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Koczowisko bezdomnych przy ulicy 
Jeziornej - zlikwidowane

Parkowanie na ścieżce rowerowej 
– zakończone

Rozjechany chodnik przez parkujące 
pojazdy ul. Świętego Ducha

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

Wystarczy mieć wgraną aplikację 
oraz dostęp do Internetu. Można 
również wykorzystać do tego kom-
puter stacjonarny. 

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

Zielone – odbiór tylko z adresu 
Aby uszczelnić system, od 1 lipca od-
pady biodegradowalne i zielone mogą 
być gromadzone wyłącznie w miejscu 
ich wytworzenia, czyli w przydomowych 
pojemnikach. Nie będzie możliwości prze-
kazywania ich do Ekoportów. 

W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpa-
dów biodegradowalnych i zielonych odby-
wa się bez zmian, czyli raz w tygodniu, po 
weekendzie. Jednak od 1 lipca będzie także 
możliwość zamówienia dodatkowej usługi. 

W czasie intensywnej pielęgnacji zieleni każ-
dy właściciel nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, będzie mógł zamówić, bez-
płatnie, kontener do wywozu tych odpadów.  

(szczegóły przedstawimy w najbliższym wy-
daniu Szczecin Wiadomości).
W zabudowie wielorodzinnej pozostaje do-
tychczas stosowany system, czyli zamawianie 
kontenera na odpady zielone i zbieranie od-
padów biodegradowalnych w brązowych 
pojemnikach. 

W nowym Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku wskazano też na 
sposób kompostowania bioodpadów 
na terenie nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, wyłączając możliwość 
kompostowania w dołach lub zbior-
nikach betonowych niezapewniają-
cych dostępu powietrza do wszystkich 
warstw kompostu. 

siące materiałów, a jednocześnie nie ma 
jeszcze sposobu, by poddać je wszystkie 
procesom przekształcenia w surowiec, 
który może być ponownie wykorzystany.
Dlatego rekomendujemy, by przy selek-
tywnym zbieraniu tworzyw sztucznych 
skupić się na:
– opakowaniach po napojach (PET),
–  kartonach po mleku i sokach,
–  opakowaniach po chemii gospodar-

czej i kosmetykach,
–  przezroczystej folii. 
To są te odpady, które powinniśmy gro-
madzić w żółtym pojemniku czy worku. 

Tylko te! 
Pozostałe tworzywa sztuczne, „plastiki” 
a jest ich niezliczona ilość, poczynając od 
plastikowych tacek, foliowych torebek, 
opakowaniach po produktach żywjno-
ściowych, kolorowych foliach wrzucamy 
do pojemnika na odpady zmieszane!

I wbrew niektórym opiniom nie jest to 
sprzeczne z zasadami ekologii. Odpady 
z czarnych pojemników (na zmiesza-
ne) trafi ą do spalarni, a ich termiczna 
obróbka umożliwi pozyskanie energii 
do zasilania naszych domów w prąd 
i ciepło. 

Dodatkowo nie zmarnujemy energii 
potrzebnej do transportu tych plastików 
do sortowni, by stamtąd skierować je 
i tak do spalarni. A tak dzisiaj dzieje się 
z blisko 50% odpadów z tworzy sztucz-
nych, które gromadzimy selektywnie. 
Uprośćmy tę drogę, z korzyścią i dla 
nas i dla środowiska. Naprawdę warto 
i trzeba to zrobić.
To jest najważniejsza zmiana, którą 
musimy wprowadzić w najbliższych 
tygodniach. 

Oczywiście same zapisy ustaw czy 
uchwał nie zadziałają. Teraz czas na 
zastosowanie ich w praktyce. Pamiętaj-
my, że podchodząc do tego odpowie-
dzialnie, nie tylko dbamy o środowisko, 
ale także ograniczamy koszty wywozu 
śmieci. 
Aby nie płacić za odpady więcej niż to 
konieczne, musimy eliminować to  co 
koszty podnosi, a nie przynosi efektu.

To pierwszy krok do skutecznej se-
lektywnej zbiórki odpadów!

W Regulaminie znalazły się jeszcze inne
modyfi kacje, jak choćby zdefi niowanie
odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej prowadzonej w lokalach
użytkowych, ale o tym będziemy infor-
mować w kolejnych wydaniach Wiado-
mości Szczecin. 

www.ecoszczecin.pl
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Z plastikiem za bary
W Szczecinie stale przybywa pięknej 
zieleni. Tym razem znajdzie się nie tylko 
w parkach, lasach czy na skwerach, ale 
również przy placówkach oświatowych. 
Do końca listopada posadzonych zo-
stanie ponad 23 tysiące roślin. 

Realizacja zadania została podzielona 
na dwa etapy. 
W pierwszym nasadzenia znajdą się na 
terenie 21 placówek oświatowych, przy 
szkołach, przedszkolach czy innych obiek-
tach sportowych.
Będą też na nowe nasadzenia na skwe-
rach, w pasach drogi, na zieleńcach i w 
parkach – zarówno na Prawobrzeżu, jak 
i na Lewobrzeżu (m.in. na Placu Tobruc-
kim, przy ulicy Mieszka I, Taczaka, przy 
ulicy Struga, w Parku Majowe).Pierwszy 
etap ma być zakończony do 15 czerwca. 
W drugim etapie, który zaplanowano do 
końca listopada posadzonych zostanie 
581 drzew oraz 23 tysiące krzewów. 

 Ecoszczecin

Zielone  
miasto 

Łąki zamiast trawników 

Zmiany w systemie gospodarowania 
odpadami wchodzą w życie 1 lipca, 
ale niektóre z nich możemy zastoso-
wać już teraz i jak to się często mówi: 
chwycić byka za rogi … chociaż ten 
temat został sprowokowany nie 
przez byka, ale przez dzika.

Co ma dzik wspólnego z odpadami ko-
munalnymi? Już wyjaśniam.  Kilka dni 
temu, jak co dzień, wyszedłem na spacer 
z psami. I to co zobaczyłem po sąsiedzku 
zainspirowało mnie, by jeszcze dobitniej 
wskazać co powinno zmienić się w sposo-
bie selektywnej zbiórki  odpadów z two-
rzyw sztucznych. 

Popularny „plastik” jest wszędzie, to-
warzyszy nam każdego dnia. Czasem 
tylko chwilę, czasem dłużej, a na-
stępnie trafia do kosza. Tylko czy 
do właściwego? 

I co potem z nim się dzieje? Mnogość 
rodzajów tworzyw sztucznych oraz ich 
zastosowanie powoduje, że w dobrej 
wierze, chcąc dbać o środowisko, do 
żółtego pojemnika czy worka wrzuca-
my wszystko co wydaje nam się, że tym 
tworzywem jest. 

Jesteśmy przekonani, że kiedy butelka 
PET po wodzie mineralnej z tacką sty-
ropianową po zakupionym serze trafią 
do tej samej instalacji, powstanie z nich  
nowy materiał, który można ponownie wy-
korzystać.

Niestety, tak nie jest. Zmieszanie wszyst-
kich tworzyw nie daje takiego efektu.

A co ma do tego dzik? 
Taki zmieszany zestaw różnych odpadów 
z tworzyw sztucznych zobaczyłem pod-
czas wspomnianego spaceru, w żółtym 
worku wystawionym przez sąsiada, a ro-
zerwanym przez dzika. Pewnie zwierzę 
wyczuwając zapach żywności pozosta-
łej na plastikowej tacce plądrowało te 
selektywnie zgromadzone odpady. Nie 
prowokujmy takiej sytuacji. Folie po żyw-
ności wyrzucajmy do kosza na odpady 
zmieszane. 
Do przetworzenia nadają się wyłącz-
nie butelki PET, kartony po sokach 
i mleku, opakowania po chemii go-
spodarczej i kosmetykach. 

Tylko to wrzucajmy do żółtego pojemni-
ka lub worka, całą resztę plastikowych 
czy styropianowych tacek, pudełek po 
żywności, jogurtach, kefirach, szczo-
teczek, zepsutych zabawek i tysiąca 
innych „plastików” wrzucajmy do kosza 
na zwykłe śmieci. 
To się opłaca. Wrzucone do pieca w spa-
larni odpadów dadzą prąd i ciepło. Nie 
muszą podlegać kolejnemu sortowaniu, 
a dopiero potem dostarczeniu do spalarni. 
Oszczędność czasu i pieniędzy. Chwyćmy 
się z tym plastikiem za bary. Warto… 

Paweł Adamczyk
Dyrektor Wydziału Gospodarki  

Komunalnej UM Szczecin

Wysiana w 2019 roku, druga łąka 
w Szczecinie, właśnie kwitnie. Mo-
żemy ją podziwiać przy placu Szy-
rockiego.

Kolorowa i pachnąca murawa na 
obszarze ok. 1500,00 m2 to zasłu-
ga takich roślin jak: wyka, mak, len, 
chaber, bodziszek, nagietek, złocień, 
maciejka, ubiorek.

Łąki kwietne w miastach to nie tylko 
moda, ale przede wszystkim ochro-
na środowiska. Takie łąki nawet 
w trudnych warunkach miejskich 
radzą sobie bez koszenia, podlewa-
nia i nawożenia. 

Rośliny tworzące łąki to kompozy-
cje gatunków, które dzięki głębokim 
korzeniom nie więdną, nawet przy 
długotrwałym braku opadów. Zatem 
łąka w mieście – to oszczędność cza-
su, pieniędzy i dbałość o środowisko. 

Pierwsza łąka kwietna w Szczecinie 
została założona w 2017 roku w pasie 
zieleni na ul. Przyjaciół Żołnierza, za 
sprawą realizacji projektu Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 

Kolejnym wygranym projektem SBO 
2020 jest projekt „Park Kasprowicza 
w kwiatach”, co tylko potwierdza, że 
mieszkańcy aprobują tego typu eko-
logiczne i pachnące przedsięwzięcia.
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Stoczyk szerokolistny. Fot. Marcin Wilhelm, Wydział Biologii US

Ecoszczecin

Wiele firm ze względu na koronawiru-
sa ograniczyło bądź nawet zawiesiło 
działalność. Nie dotyczy to branży 
odpadowej w tym EcoGeneratora.

Odpady komunalne ze Szczecina dowożą 
pojazdy Remondisa, firmy Suez i MPO,  
 a z dalszych stron inni dostawcy.

Wydajność zakładu po bardzo dobrym 
pierwszym kwartale nie słabnie. W kwietniu 
przetworzył termicznie 15 tys. ton odpadów 
i przesłał do sieci ciepłowniczej 61,2 tys. 
gigadżuli, a do elektrycznej 8,1 tys. MWh.

– Po zamknięciu dużych galerii handlowych 
odpadów komunalnych ze Szczecina było 
trochę mniej – mówi Marek Sułkowski, spe-
cjalista ds. dostaw w EcoGeneratorze. – Ale 
po tygodniu wszystko wróciło do normy. 
Ludzie mimo kryzysu wytwarzają tyle samo 
odpadów, co wcześniej.

Zakład, by zmniejszyć ryzyko infekcji 
wśród załogi został zabezpieczony. Przy 
wejściach rozłożono maty nasączone 
płynem dezynfekcyjnym, pracownicy 
otrzymali środki indywidualnej ochrony 
(płyny dezynfekcyjne, rękawiczki jedno-
razowe, maseczki), na podorędziu jest 
bezdotykowy termometr.

Do niezbędnego minimum ograniczono 
kontakty między pracownikami, część pra-
cuje zdalnie, część rotacyjnie. W punkcie 
dowodzenia spalarnią, w nastawni obo-
wiązuje szczególny reżim: mogą w nim 
przebywać maksimum trzy osoby plus suw-
nicowy.

Systematycznie odkażane są pomiesz-
czenia socjalne oraz hala wyładunkowa. 

Z powodu suszy ubyło żab. Dziki 
i zaskrońce trzymają się dobrze. Jest 
więcej  ptaków niż w 2018 roku. Wró-
cił storczyk. Pojawił się kruszczyk. 

Grupa naukowców z Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego monitoruje 
wpływ EcoGeneratora na środowisko 
naturalne. Obserwacje rozpoczęły się 
w 2018 roku i potrwają do grudnia 2020. 
Obejmują teren Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów i obszar 
przyległy. Ich celem jest zbadanie wpły-
wu EcoGeneratora na florę, faunę, glebę 
i wodę.

Jak wypadł 2019 rok w porównaniu 
z poprzednim?

Wielki powrót storczyka
Naukowcy stwierdzili obecność 148 
gatunków roślin i 9 grzybów. Cztery 
z nich podlegają ochronie gatunkowej: 
dzięgiel (arcydzięgiel) litwor nadbrzeż-
ny, kocanki piaskowe, grzybienie białe 
i kruszczyk szerokolistny. Ten ostatni 
ujawnił się po raz pierwszy w ramach 
prowadzonego monitoringu. W 2019 r. 
zanotowano nieznaczny wzrost liczby 
roślin naczyniowych. Z cenniejszych 
gatunków potwierdzono występowanie 
storczyka szerokolistnego, którego nie 
stwierdzonego w 2018 r., a był widziany 
wcześniej. 

Co u płazów i gadów?
Na terenie spalarni można spotkać żaby 
zielone. W tym przede wszystkim osob-
niki w typie żaby śmieszki. Z powodu 
suszy pobliskie bajorka wyschły, więc żab 
jest mało, występują tylko nad brzegiem 
Duńczycy. Żaby to przysmak zaskrońca, 

To była pierwsza sesja z drona. Autorem 
zdjęć jest Marcin Charęza (foto wyżej), 
specjalista ds. organizacji ruchu w UM 
Szczecin, który na co dzień „dronuje” 
miejskie inwestycje drogowe. Umówi-
liśmy się na godzinę 14.00, kiedy słoń-
ce oświetla zachodnią elewację z logo 
EcoGeneratora. Na niebie zamiast kłę-
biastych cumulusów, zawisły cirrusy, 
ale dobre i to! 
Sesja przyniosła wiele interesujących 
ujęć i kilka filmików. Ich wybór znajdzie-
cie na stronie www.ecogenerator.eu 
w artykule „EcoGenerator z lotu drona”.

Z lotu drona

EcoGenerator 
pracuje non stop 
mimo epidemiiWidziano też czajkę

którego pojedyncze osobniki regularnie 
widywane są w okolicy.

Więcej ptaków 
Stwierdzono 94 gatunki ptaków  
– o 21 gatunków więcej niż w 2018. 
29 z nich było nowych w stosunku do 
roku 2018 - głównie wróblowe, np. 
czyż i dziwonia (co rzadkie w tym re-
jonie), grubodziób, jerzyk, kląskawka, 
kwiczoł i makolągwa.

Wśród zaobserwowanych ptaków stwier-
dzono siedem gatunków objętych szcze-
gólną ochroną tzw. Dyrektywy Ptasiej UE 
– gąsiorka, bielika, bielaczka, dzięcioła 
czarnego, kanię rudą, zimorodka oraz 
żurawia. Widziano też czajkę, która jest 
zagrożona globalnie.

Dziki rządzą
Mamy trzy ssaki objęte ochroną gatunko-
wą. Bobra, który korzysta z drzew w pobliżu 
EcoGeneratora jako bazy pokarmowej. 
Na obrzeżach zakładu żyją krety. A nad 
Duńczycą żeruje jeden z największych 
polskich nietoperzy borowiec.
Częstym gościem EcoGeneratora jest dzik, 
któremu zdarza sforsować ogrodzenie 
zakładu. Liczne ślady bytowania tego 
gatunku widoczne były również na tere-
nie sąsiadującym.
Poza tym lisy i sarny. Naukowcy nie zauwa-
żyli żadnych zmian w życiu obserwowa-
nych zwierząt.
Także w pobranych próbkach gleby nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczal-
nych norm pierwiastków dla gleb na te-
renach przemysłowych.
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ZWiK przystąpił do budowy odcinka 
kolektora ogólnospławnego w rejonie 
ulic Komuny Paryskiej – Sczanieckiej 
w Szczecinie. Celem realizacji tej in-
westycji jest ograniczenie skutków 
nawalnych opadów deszczu, powo-
dujących dodatkowe utrudnienia 
w jednym z newralgicznych punktów 
miasta. Prace potrwają do końca lipca.  

Duży spadek terenu w tym miejscu a tak-
że niewydolność sieci ogólnospławnej 
powodują, że podczas dużych, po-
nadnormatywnych opadów deszczu 
tworzą się tu potężne zastoiny wody 
utrudniające, a niekiedy uniemożliwia-
jące ruch uliczny. Latem ubiegłego roku 
spływająca woda opadowa uszkodziła 
nawierzchnię ul. Wilczej a nadciśnienie 
w kanale wyrwało z fundamentów górną 
część studni kanalizacyjnej. Prace przy 
naprawie uszkodzeń i układaniu asfaltu 
trwały 2 dni.

Aby zminimalizować skutki obfitych 
opadów, ZWiK zaplanował budowę 
nowego kolektora ogólnospławnego 
w rejonie ulic Komuny Paryskiej i Scza-

Pandemia i związane z nią ograniczenia 
nauczyły nas, że w kontakcie z klientami 
bardzo dobrze sprawdzają się nowocze-
sne sposoby komunikacji. Od wielu lat 
oferujemy możliwość zdalnego załatwia-
nia spraw poprzez Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta (e-BOK). Naprawdę warto 
skorzystać z tego sytemu.

Jak większość przedsiębiorstw, także ZWiK 
stopniowo luzuje obostrzenia nałożone 
w związku z pandemią koronawirusa. Od 
kilkunastu dni wszelkie sprawy związane 
z dostarczaniem wody i odprowadzaniem 
ścieków można już załatwiać osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Golisza 10 
a także w jego fili przy ul. Leszczynowej 23 
w prawobrzeżnej części miasta. Warunkiem 
jest wcześniejsze umówienie się i dokonanie 
rezerwacji terminu telefonicznie lub poprzez 
pocztę elektroniczną. Spółka wciąż nie pro-
wadzi obsługi kasowej w swoim biurowcu 
a także w dalszym ciągu zachęca Klientów 
do załatwiania spraw w sposób zdalny.
Tu ogromnym ułatwieniem okazuje się być 
system e-BOK. Dzięki niemu większość spraw 
Klienci ZWiK załatwią bez konieczności 
wychodzenia z domu czy pracy. Obecnie 
z aplikacji korzysta około 3,5 tys. Klientów. 
Aby zarejestrować się w serwisie e-BOK, na-
leży wypełnić specjalny formularz dostępny 
na stronie internetowej ZWiK (https://ebok.
zwikszczecin.pl/public/rejestracja). Korzy-
stanie z aplikacji ułatwia m.in. sprawdza-
nie stanu wodomierza, podgląd i wydruk 
wystawionych faktur, wgląd do umowy na 
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
oraz przegląd korespondencji pomiędzy 
ZWiK a użytkownikiem systemu. Aplikacja 
umożliwia także napisanie pisma w formie 
elektronicznej i ułatwia prawidłowe wypeł-
nienie deklaracji śmieciowej. Zalogowani 
użytkownicy zyskują bieżący dostęp do ak-

tualnego salda odbiorcy i informacji, które 
faktury zostały opłacone. Mogą też zapoznać 
się z wykresem prezentującym zużycie wody 
w zadanym okresie czasu.

Oprócz elektronicznej obsługi Klientów, ZWiK 
pozostaje z nimi w stałym kontakcie poprzez:
• stronę internetową: www.zwik.szczecin.pl
• kontakt mailowy: bok@zwik.szczecin.pl 
• kontakt telefoniczny:

– zgłoszenie awarii – numer alarmowy  
– 994, 91 44 26 337,

– centrala – 91 44 26 200

Co umożliwia e-BOK?
Założenie konta w e-BOK umożliwia 
m.in.
• dostęp do swojej kartoteki z dany-

mi osobowymi,
• dokonanie ewentualnej modyfikacji 

danych, 
• wgląd do umowy na dostarczanie 

wody i odprowadzanie ścieków,
• dostęp do przesyłanej przez 

ZWiK korespondencji,
• tworzenie pism i wypełnianie wnio-

sków w formie elektronicznej,
• aktualizowanie stanu wodomierza 

- możliwość podawania odczytów 
wodomierzy i sprawdzenie odczy-
tów wcześniejszych,

• analizę przesłanych faktur z możli-
wością ich podglądu i wydruku,

• sprawdzenie, które faktury zosta-
ły uregulowane,

• uzyskanie informacji o aktual-
nym saldzie,

• analizę zużycia wody prezento-
waną na wykresie w zadanym 
okresie czasu,

• zgłoszenia usterki wodomierza  
lub zaistniałej awarii.

Zgodnie z umową termin ukończenia prac wyznaczono na 30 lipca br.

Ecoszczecin

Dodatkowy kanał 
na deszczówkę

nieckiej. Inwestycja ruszyła na początku 
maja. Po uzgodnieniu dokumentacji 
projektowej, uzyskaniu wszelkich po-
zwoleń w tym z PKP, rozpoczęto prace 
przy budowie drogi technicznej z płyt 
żelbetowych oraz organizacji zaplecza 
budowy. W trakcie prac zbudowany zo-
stanie kanał ogólnospławny o średnicy 
1 m i długości ok. 170 m (wraz z komo-
rami przyłączeniowymi), który stanowił 
będzie „by-pass” dla istniejącego kanału 
o mniejszej średnicy. 

Dzięki inwestycji zwiększy się przepusto-
wość kanałów ogólnospławnych w ob-
rębie skrzyżowania ulic Szczanieckiej, 
Wilczej i Komuny Paryskiej, co zabez-
pieczy to miejsce przed zalaniami i pod-
topieniami po gwałtownych opadach. 

Koszt inwestycji to ok. 2,7 mln zł brut-
to. Ze względu na wzmożony ruch sa-
mochodowy, inwestycja prowadzona 
będzie bezwykopową metodą mikrotu-
nelingu zarówno w obrębie skrzyżowa-
nia jak i podczas układania instalacji pod 
istniejącą linią kolejową relacji Szczecin 
– Trzebież.

Od kilku tygodni trwa budowa nowego wodociągu na ul. Nad Strumieniem w Płoni. 
Prace prowadzone są na odcinku pomiędzy ulicami Senną i Klonową. Wodociąg 
zgrzewany jest z polietylenu i układany metodami tradycyjnymi w wykopie otwar-
tym. Jego długość wynosi 900 m a średnica to 200 mm. 
ZWiK realizuje inwestycję własnymi siłami, począwszy od projektu, na wykonaw-
stwie kończąc. W końcu maja br. planowane są pierwsze odbiory techniczne 
inwestycji, po których przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne i wówczas 
woda popłynie nową rurą. 
Z utęsknieniem czekają na to okoliczni mieszkańcy i działkowcy, którzy w okresie 
upałów narzekali na zbyt niskie ciśnienie wody lub całkowitą posuchę w kranach.

Warto być  
elektronicznym Klientem
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Budownictwo

Rośnie w oczach ostatni z dziesięciu 
budynków, realizowanych w ramach 
budowy osiedla Nad Płonią w Dąbiu. 
Wszystkie 120 mieszkań na tym osiedlu 
są o czynszu komunalnym. Inwestycję 
w imieniu miasta realizuje TBS Prawo-
brzeże .

Szósty już etap budowy osiedla przy ul 
Koszarowej rozpoczął się jesienią. Wyko-
nawca zakończył już stan surowy budynku. 
Oprócz tego zakończono montaż stolarki 
okiennej, trwają roboty dachowe, instalacje 
wewnętrzne, rozpoczęto roboty elewacyjne 
(docieplenie),
Właśnie ruszają prace tynkarskie we-
wnątrz budynku.

Pandemia koronawirusa nie wpływa na 
tempo realizacji robót i dostaw materia-
łów. Inwestycja jest wykonywana zgodnie 
z planem. 

Budowa osiedla Nad Płonią ruszyła w 2014 
roku. Jego główne zalety to piękne, wypeł-
nione zielenią i spokojem otoczenie. Do 
niektórych lokali położonych w parterze 
przynależą ogródki przydomowe. Teren 
wokół jest kompleksowo zagospodarowa-
ny – znajdują się zieleń, plac zabaw, miejsca 
parkingowe, ławeczki itp. 
Mieszkania są wykończone „pod klucz”, co 
pozwala zamieszkać w nich praktycznie od 
razu, bez konieczności przeprowadzania 
prac adaptacyjnych czy remontowych.

Inwestycja finansowana jest ze środków 
Gminę i TBS Prawobrzeże. Na budowę 
mieszkań Szczecin pozyskał również do-
finansowanie z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego.
Wszystkie mieszkania na tym osiedlu są 
o czynszu komunalnym i przeznaczone na 
zamianę dla rzetelnym najemców.

www.tbsp.szczecin.pl 

Oferta Non Stop – 
nowe zasady

Nad Płonią – ostatni etap Samoloty w odnowionym 
hangarze 

Zmieniają się zasady naboru wniosków 
na wynajem mieszkań z zasobu TBS 
w ramach oferty Non Stop. Nowe kryte-
ria są prostsze i bardziej dostosowane 
do dzisiejszych realiów. 

Najważniejszą zmianą jest wskazanie do 
zawarcia umowy najmu wnioskodawcy, 
który uzyskał największą liczbę punk-
tów, a nie, jak do tej pory, osoby, która 
pierwsza złożyła kompletny wniosek 
na dany lokal.

Zmianie ulega również tryb składania 
wniosków i ich weryfikacja. Oznacza 
to, że:
– wnioski będzie można składać przez 7 

dni licząc od daty ujęcia lokalu w ofer-
cie,

– wnioskodawca będzie mógł złożyć 
tylko jeden wniosek,

– w ramach wniosku będzie można 
wskazać dwa lokale ujęte w aktualnej 
ofercie, podając który z nich będzie 
lokalem pierwszego, a który drugie-
go wyboru,

– wszystkie złożone wnioski na dany 
lokal będą podlegały weryfikacji pod 
kątem spełnienia wymagań,

– do każdego wniosku naliczona zosta-
nie punktacja uwzględniającą sytuację 
rodzinną, zdrowotną oraz inne zawarte 
w tabeli kryteriów oceny punktowej 
(tabela dostępna na stronie zbilk), 

– z wnioskodawcą, który uzyskał naj-
większą liczbę punktów zostanie 
zawarta umowa najmu wybranego lo-
kalu,

– w sytuacji, gdy więcej niż jeden wnio-
skodawca uzyska najwyższą i taką 
samą liczbę punktów, o wskazaniu 
do zawarcia umowy najmu zadecy-
duje losowanie.

O wynajem mieszkania mogą ubiegać 
się osoby pełnoletnie, które łącznie 
spełniają m. in. poniższe wymagania:
• mają niezaspokojone potrzeby miesz-

kaniowe na terenie Szczecina,

• są mieszkańcami Szczecina, przeby-
wającymi na jego terenie z zamiarem 
stałego pobytu,

• spełniają wymagane kryteria docho-
dowe, (kryteria są na stronie zbilk).

Oferty lokali będą na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie oraz na stronie internetowej 
ZBiLK. 

W sytuacji stanu epidemii obowiązują 
następujące zasady m. in:
– brak możliwości oglądania lokalu, 

natomiast wraz z ofertą będą publi-
kowane zdjęcia,

– istnieje możliwość złożenia dokumen-
tów drogą mailową na adres sekreta-
riat-dglm@zbilk.szczecin.pl. Oryginały 
trzeba dostarczyć do ZBiLK w terminie 
7 dni od daty wysłania wniosku w for-
mie elektronicznej. 

Zalety oferty NON STOP:
·  bogata oferta – zróżnicowana wielkość 

mieszkań, funkcjonalny układ, lokale 
położone w różnych częściach Szcze-
cina,

·  mieszkania wykończone „pod klucz” 
– od razu do zamieszkania (pozostaje 
tylko wniesienie mebli), położone 
w nowych budynkach, po moderniza-
cji lub w kamienicach śródmiejskich. 
W pokojach – nowoczesne wykła-
dziny, w łazienkach – terakota oraz 
płytki ceramiczne, zlewozmywaki, 
wanny, umywalki, armatura sanitarna, 
nowa stolarka okienna i drzwiowa , 
itp. (Uwaga! nie dotyczy mieszkań 
wymagających nakładów remonto-
wych),

·  wysokość czynszu - prawie o poło-
wę niższy w porównaniu z czynszem 
rynkowym ( od ok 10 zł/m2 do ok 14 
zł/m2 w zależności od typu i standar-
du mieszkania),

·  trwałość najmu, stabilność i przewi-
dywalność czynszu. 

www.zbilk.szczecin.pl

Nowe okna, sufit i napis to efekty za-
kończonego właśnie remontu części 
historycznego hangaru Szczecińskie-
go Aeroklubu. W imieniu miasta in-
westycję wykonał Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych. 

Zakres remontu obejmował: 
– remont dachów i wymianę obróbek 

blacharskich w hangarze i budynku 
biurowym, 

– remont sufitu podwieszonego w han-
garze, 

– wymiana okien w budynku admini-
stracyjnym, 

– wykonanie nowego napisu Aeroklub 
Szczeciński. 

Rozmiary odnowionych elementów 
robią wrażenie. Powierzchnia wyremon-
towanych dachów to ponad 4,5 tys m2. 
Do tego ponad 50 nowych okien w han-

garze i budynku administracyjnym, co 
w sumie sprowadza się do blisko 1 tys 
m2 nowej stolarki okiennej. Rozmiar 
największych okien to 4mx5m. Wielkość 
nowej fasady aluminiowo - szklanej to 
blisko 100 długości i 5 szerokości. 

Nowy napis Szczeciński Aeroklub wy-
konano za pomocą folii samoprzylepnej 
w kolorze białym matowym. Wysokość 
czcionki 240 cm. 
Prace zrealizowała wyłoniona w przetar-
gu spółka HD Constriuction ze Szczeci-
na. Koszt zadania to ok 6 mln zł. 

Zespół lotniskowy w Dąbiu wybudo-
wany został w 1927 r. Współpracował 
ze szkołą pilotów i portem dla wodno-
samolotów (port znajdował się przy 
jeziorze – obecnie marina – po drugiej 
stronie ul Przestrzennej). Hangar wy-
budowano w 1936 r. 
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Szczecińskie motorówki gotowe do sezo-
nu. Przy Bulwarze Gdyńskim zacumowała 
już Klaudynka, Tereńka, Małgorzatka, 
Ewuśka, Danuśka i Romka. Z miejskiej 
floty można korzystać codziennie między 
godziną10.00-19.00.

Rejs po Odrze to okazja by odkryć Szcze-
cin od strony wody, a także zobaczyć wiele 
nietuzinkowych miejsc, m.in. zakątki wodne 
wzdłuż rzeki Święta i przy kanale Wydrnik, 
szczecińską Wenecje, czy jezioro Dąbie. Mi-
łośnicy dzikiej przyrody będą mieli szansę 
wypatrzyć chociażby czaplę, orła bielika, 
wydrę czy rzadkie gatunki roślin. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wypoży-
czalnia funkcjonować będzie zgodnie z no-
wymi zasadami sanitarnymi. Każda kamizelka 
ratunkowa może być użyta tylko raz dziennie. 
Po każdym kliencie dezynfekowana będzie 
zarówno motorówka, jak i kamizelka. W bu-
dynku bosmanatu przebywać może tylko 
jedna osoba, a przed wejściem obowiązkowa 
jest dezynfekcja rąk. Pracownicy wyposażeni 
będą m.in. rękawiczki jednorazowe, maseczki 
i przyłbice. Na motorówce jednocześnie 
przebywać mogą jedynie trzy osoby. 

Przypominamy, że z uwagi na niewielki sil-
nik, wypożyczenie motorówki nie wymaga 

Przyznawana jest twórcom i artystom 
związanym ze Szczecinem, a jej laure-
atów poznawaliśmy zawsze podczas 
uroczystej gali. 

W tym roku gala odbędzie się, ale 
bez publiczności, transmitowana 
ze studia TVP Szczecin 30 maja 
o godz. 18.00.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest 
od 1991 roku szczecińskim twórcom 
i animatorom kultury w dwóch katego-
riach: za istotne osiągnięcia artystyczne 
w minionym roku oraz za całokształt 
działalności artystycznej. 

Nominacje 2019 :
Istotne osiągnięcie artystyczne: 
• Baltic Neopolis Orchestra – smycz-

kowa orkiestra kameralna, 
• Piotr Depta–Kleśta – projektant gra-

ficzny, plakacista, ilustrator, laureat 
wielu nagród, 

• Sylwester Ostrowski – saksofonista, 
muzyk jazzowy, dyrektor festiwalu 
Szczecin Jazz, 

• Ewa Ott–Kamińska – dyrektor arty-
styczna Zespołu Pieśni i Tańca „Szcze-
cinianie” 

• Katarzyna Zimnoch i Paweł Klesz-
czewski – duet twórców filmów ani-
mowanych. 

 Całokształt działalności artystycznej: 
• Marek Czasnojć – fotografik, fotore-

porter, marynista, 
• prof. dr hab. Lex Drewinski – plastyk, 

grafik, plakacista, 
• Krystyna Łyczywek – fotografka, 

pionierka powojennego Szczecina, 
romanistka, tłumaczka literatury fran-
cuskiej, dziennikarka, 

• Konrad Pawicki – aktor, wokalista, 
autor sztuk teatralnych, poeta, 

• Konrad Wojtyła – poeta, dziennikarz, 
krytyk literacki. 

Podczas tego wieczoru ogłoszony będzie 
także laureat nagrody Mecenas Kultury 
Szczecina. 

Fabryka wody 
Żurawie, koparki, wywrotki – na budowie 
Fabryki Wody praca wre. Do góry pnie się 
budynek przyszłego Edukatorium. Trwają 
prace żelbetowe przy wykonywaniu słu-
pów oraz ścian parteru. Kształt budynku 
jest już bardzo dobrze widoczny. 

Muzeum Techniki 
i Komunikacji  
Adaptacja istniejącej kamienicy, budowa  
łącznika pomiędzy kamienicą a obecnym 
budynkiem muzeum – rozpoczyna się 
przebudowa Muzeum Techniki i Komuni-
kacji. Znajdą się tu  m.in. sale edukacyjne, 
sala konferencyjna, czytelnia. 

Teatr Letni 
w Parku Kasprowicza 
Niebawem rozpocznie się  przebudowa 
Teatru Letniego. W zakres prac wcho-
dzi m.in. rozbudowa sceny od strony 
widowni; budowa nowego zadaszenia, 
przebudowa: widowni; dróg dojazdo-
wych.

Szczecińskie Centra Informacji Tury-
stycznej, na placu Żołnierza oraz Dworcu 
Głównym, zostały otwarte. 

Funkcjonują w oparciu o nowe zasady 
sanitarne. Klienci obsługiwani są zza 
przezroczystej osłony, która zamontowa-
na została nad ladą. Po każdej wizycie, 
dezynfekcję przechodzą klamki drzwi 
wejściowych, poręcze oraz powierzch-
nie lady. Pracownicy stosują rękawiczki, 
maseczki ochronne lub przyłbice. Czas 
obsługi klienta został ograniczony do 
minimum, a wydrukowane materiały in-
formacyjne są wydawane przez obsługę. 
Terminal płatniczy dezynfekowany jest 
po każdym użyciu. Zmniejszyła się też 
liczba osób jednocześnie znajdujących 
się w budynku. 

Zgodnie z nowymi zasadami, w Centrum 
Informacji Turystycznej przebywać może 
maksymalnie dwóch pracowników oraz 
jeden klient.

Centrum Informacji Turystycznej  
– Pl. Żołnierza
poniedziałek – sobota –10.00-18.00; 
niedziela – 10.00-14.00 
Centrum Informacji Turystycznej  
– ul. Kolumba 
poniedziałek – sobota – 09.00-17.00 , 
niedziela – 09.00-13.00

Inwestycje – 
tempo prac  
nie maleje

Motorówki wracają 
na wodę

Nagroda Artystyczna  
i Mecenas Kultury 
– nietypowa gala

CIT otwarte 

Rozmaitości

patentu motorowodnego. Dorosła osoba 
powinna bez problemu poradzić sobie z jej 
prowadzeniem, a dodatkowo cała załoga 
przed rejsem przejdzie obowiązkowe krótkie 
szkolenie z zakresu manewrowania i bez-
pieczeństwa.

Motorówki stacjonują przy bosmanacie na 
Bulwarze Gdyńskim (ul. Zbożowa 3). 

Zainteresowanym polecamy wcześniejsze 
rezerwacje telefoniczne: 734 401 410.
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W trudnych czasach pandemii ko-
ronawirusa terminy wielu wydarzeń 
trzeba było zweryfi kować, ale wie-
rzymy, że choć w innym czasie, ale 
odbędą się.

Przez cały czerwiec czekamy na zgłosze-
nia do konkursu muzycznego Festiwal 
Młodych Talentów – Nowa Energia. To 
już czternasta jego edycja. Zwycięzcę po-
znamy w październiku. 

Festiwal Młodych Talentów – Nowa Ener-
gia - to jest dobre miejsce na rozpoczęcie 
kariery muzycznej i kontynuowania swojej 
pasji. Kochasz muzykę? Śpiewasz? Masz 
kapelę? Grasz ze znajomymi? A może wo-
lisz występy solo? To jest konkurs dla Cie-
bie!

Nabór do konkursu trwa do 30 czerwca. 
Przesłuchania konkursowe odbędą się 
09 października 2020 r. w Szczecinie. 
Weźmie w nich udział maksymalnie 
10 wykonawców. Zwycięzcę poznamy 
dzień później, 10 października, podczas 
koncertu fi nałowego. 

Celem szczecińskiego festiwalu jest 
prezentacja twórczości wykonawców 
stawiających pierwsze kroki w branży 
muzycznej, oraz przegląd inspirujących 
zjawisk i nowych produkcji na polskiej 
scenie muzycznej. 

Festiwal ma za zadanie wyłonić wyko-
nawców najlepszej autorskiej twórczo-
ści – co też odróżnia FMT od innych 
konkursów i castingów, w których ak-
ceptuje się covery. 
Przez 13. dotychczasowych edycji do fe-
stiwalowego konkursu zgłosiło się blisko 
3000 wykonawców z całego kraju. Wielu 
z dotychczasowych uczestników festiwalu 
zgodnie stwierdziło, że szczeciński festiwal 
charakteryzuje się wyjątkową atmosferą. 

Rozmaitości

Festiwal odbywał się do tej pory 
na początku lipca, tegoroczna 5 
edycja zostaje przesunięta na 
jesień br.

Do 31 sierpnia br., czekamy na 
zgłoszenia do udziału w festiwalu 
Zjazd Młodych Gwiazd 2020. 

Festiwal skierowany jest do wokalistów 
w wieku: 13-16 lat. Wiek w dolnej gra-
nicy jest umowny, do konkursu mogą 
być dopuszczeni młodsi uczestnicy. 

W tym roku walczymy o Nagrodę 
im. Heleny Majdaniec piosenka-
mi … Heleny Majdaniec. 

Młodzi adepci sztuki wokalnej 
zmierzą się z repertuarem królowej 
twista. Jury, jak co roku, przewod-
niczyć będzie znakomita polska 
dziennikarka Maria Szabłowska.

Zapraszamy wszystkich kochają-
cych polską muzykę do wzięcia 
udziału w konkursie. Na zgłoszenia 
czekamy do końca sierpnia. 

Wcześniej jednak trzeba zabloko-
wać utwór, bo zasada „kto pierw-
szy, ten lepszy” nadal obowiązuje, 
a piosenki w konkursie nie mogą 
się powtórzyć.

Kochani, kto wie, może udział 
w Zjeździe, to początek wielkiej 
kariery? Julia Trojanowska, Alicja 
Szemplińska, Wiktoria Zwolińska, 
czy Hania Sztachańska swoje szan-
se wykorzystały…

Wszystkie szczegóły dotyczące 
konkursu znajdziecie w regula-
minie: 

www.saa.pl

Festiwale, festiwale, festiwale 

Dyrektorem artystycznym FMT i przewod-
niczącą jury jest Katarzyna Nosowska. 

Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix festi-
walu jest wydanie cyfrowe singla przez 
wytwórnię Kayax w ramach projektu „My 
Name Is New” i związane z tym działania 
promocyjne i public relations, oraz bonusy 

fi nansowe ufundowane przez Szczecińską 
Agencję Artystyczną. 

Szczegółowe informacje o konkursie i fe-
stiwalu znajdują się na stronie:

www.festiwalmlodychtalentow.pl

Młodzi
śpiewają

Majdaniec

Rudy rydz

Czarny Ali Baba

Happy

 End 

Już raz 

było tak

Długi 

Bill

Przyjdź w taką 
noc

Młodzi
śpiewają

Majdaniec

30 lat Samorządu w Polsce

SZCZECINA

75 LAT 
POLSKIEGO 
SZCZECINA

www.szczecin.eu

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze 
wybory, których celem było ustanowie-
nie samorządów terytorialnych w Polsce. 

Nie dość, że pierwszy raz od 1945 r. Polacy 
mogli oddać w pełni demokratyczny głos, 
to proces ten stanowił niezbędny element 
w odzyskaniu pełnej podmiotowości spo-
łeczeństwa. 

Od 30 lat mieszkańcy dużych miast, mia-
steczek i wsi mają realny wpływ na decyzje 
dotyczące ich lokalnych spraw i kreowania 
miejsca, w którym żyją.

Z powodu ograniczeń związanych z pan-
demią koronawirusa musieliśmy odłożyć na 
bok nasze plany związane ze świętowaniem 
30-lecia polskiej samorządności – mówi pre-
zydent Piotr Krzystek. A warto podkreślić, 
że specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy 
cykl interesujących wydarzeń – warsztaty 
projektowe dla młodych ludzi, konkursy 
i wiele innych atrakcji. W oczekiwaniu na 
możliwość ich realizacji, serdecznie Państwa 
zapraszamy do obejrzenia wystawy zdjęć 
ukazujących jak pięknie potrafi my korzy-
stać z prawa do wolności i decydowania 
o kształcie naszej „małej ojczyzny”.

Na wystawę, którą można obejrzeć na 
Jasnych Błoniach, wybrane zostały miej-
sca, budynki i przestrzenie, które są dla 
nas szczecinian ważne, wpływają na toż-
samość naszego miasta oraz nadają mu 
wyjątkowy charakter i dynamikę. 

Przedstawiają jego prawdziwą naturę, po-
kazują, że Szczecin jest miastem harmonij-
nym, które wykorzystuje swój potencjał 
i największe walory. 

Zapraszamy do obejrzenia samorządowe-
go Szczecina. 
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Konkurs na 
piosenkę  
o Szczecinie 

Zapraszamy do wspólnego świętowania 
jubileuszu 75-lecia polskiego Szczecina  

W tym roku czeka nas bogaty, różnorodny 
i nietypowy program. Do 15 czerwca moż-
na zgłaszać autorskie piosenki o Szczecinie 
w ramach konkursu Music Szczecin Net. 
(więcej o konkursie w materiale obok).
Jubilaci  specjalni
Do 1 lipca czekamy na zgłoszenia specjal-
nych jubilatów, którzy:
– tak jak polski Szczecin, mają 75 lat, uro-

dzili się w 1945 r. w Szczecinie i miesz-
kają tu do dziś,

– Pionierów, którzy 75 lat temu osiedlili 
się w Szczecinie i również mieszkają tu 
do dziś.

Zgłoszenia mogą być wysyłane przez  ju-
bilatów albo ich rodziny, przyjaciół, zna-
jomych.  Podczas Urodzin Szczecina na 
Jubilatów czekają specjalne niespodzianki. 
Więcej informacji od 5 czerwca na stronie 
www.saa.pl.

 „Życzę Szczecinowi”
Każdy, kto dobrze życzy naszemu miastu, 
mieszkańcom, będzie miał okazję przesłać 
nagranie video ze swoimi życzeniami na 
FB SAA, które będą wyemitowane 5 lipca 
podczas specjalnej transmisji online z Uro-
dzin Szczecina. 

„Gramy hejnał Szczecina”
Na FB SAA szczecińscy artyści będą szy-
kowali się do wspólnego wykonania hej-
nału Szczecina– 5 lipca o godz.12.00 na 
rozpoczęcie urodzin miasta. Akcja startuje 
w połowie czerwca.

„Szczecińskie metamorfozy”
W lipcu na Jasnych Błoniach będzie moż-
na oglądać wystawę zdjęć Marka Czasnoj-
cia. Jest to obraz miasta na przestrzeni 
75 lat – czasu liczonego od pierwszych 
dni włączenia Szczecina do Polski. Od 
ruin, poprzez lata odbudowy, aż do chwili 
obecnej. 

Urodziny Szczecina – ON-LINE
Transmisja prowadzona będzie ON-LINE 
na miejskich portalach społecznościowych 
5 lipca.

Festiwal Dobrego Życia to wydarze-
nie, którego jeszcze w Szczecinie nie 
było! – Pomysł narodził się w pierw-
szych dniach pandemii, kiedy zastana-
wialiśmy się jak będziemy wracać do 
normalnego życia. Wówczas, pomy-
śleliśmy, że warto będzie ten moment 
powracania w jakiś sposób uczcić. 
Wiedzieliśmy także, że przedsiębior-
czość, z której jako miasto słyniemy, bę-
dzie potrzebowała naszego wsparcia. 
Wsparcia  mieszkańców Szczecina.  Tak 
powstał pomysł na Festiwal Dobrego 
Życia, który jeśli się Wam spodoba, 
będzie mógł mieć swoją kontynuację 
i kolejne edycje w przyszłości – mówi 
Piotr Krzystek prezydent Szczecina.

Festiwal Dobrego Życia – o co chodzi? 
W centrum miasta przez 24 dni działać będą 
m.in. stoiska handlowe, ogródki gastrono-
miczne oraz strefa chilloutu z muzyką i leża-
kami. W ramach tego wydarzenia otwieramy 
miasto dla przedsiębiorców, gastronomików, 
artystów i mieszkańców. 

Główną przestrzenią aktywności będzie cen-
trum miasta, ale ideą projektu jest zachęce-
nie mieszkańców do korzystania z oferty 
przedsiębiorców lokalnych w całym mieście. 
Wszystko to jednak z zachowaniem obowią-
zujących obostrzeń.
W ramach wydarzenia mieszkańcy będą 
mogli wziąć udział m.in. w spacerach miej-
skich, a także posłuchać ulicznych artystów.  

Przedsięwzięcie realizują Żegluga Szcze-
cińska Turystyka Wydarzenia i Szczecińska 
Agencja Artystyczna, Miasto Szczecin i jed-
nostki miejskie.
Plan:
05-28 czerwca – Floating Market
W drewnianych domkach swoją małą 
filię będą miały szczecińskie restauracje 
i puby. Dla odwiedzających przygotowane 
zostaną miejsca siedzące. Floating Market 
umieszczony będzie na skwerze wieńczą-
cym Łasztownię, a jego organizatorem 
jest Stowarzyszenie Nowoczesna Kultura.
13-14 czerwca – Występy artystów 
ulicznych, którzy pojawią się w przestrzeni 
miejskiej.  Dzięki ich występom kilka punktów 
na mapie Szczecina z pewnością ożyje.

13-14 czerwca – Spacery miejskie
Mieszkańcy Szczecina będą mieli okazję 
zwiedzać swoje miasto biorąc udział w spa-
cerach związanych z historią Szczecina, ar-
chitekturą, mało znanymi ciekawostkami czy 
podróżami kulinarnymi.
13-14 czerwca – Szczeciński Weekend 
Otwarty. Do udziału w wydarzeniu  zapra-
szamy lokalnych przedsiębiorców, którzy 
prezentować będą swoją ofertę oraz zapro-
ponują dodatkowe atrakcje.
Festiwal  odbędzie się z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i zgodnie z narzuconymi 
przez organy państwowe normami.

Szczegóły wydarzenia dostępne na fanpage’u: 
www.facebook.com events. 

Do 15 czerwca czekamy na utwory wokal-
no-muzyczne w konkursie Music Szczecin 
Net. 

Pierwsza edycja konkursu organizowana 
jest z okazji 75 rocznicy urodzin naszego 
miasta, a jego głównym celem jest promocja 
Szczecina, piosenką. Zwycięzca Konkursu 
otrzyma nagrodę finansową w wysokości 
minimum 2 tys. zł. I nie tylko. Pozostali uczest-
nicy finału otrzymają nagrodę finansową 
minimum 1 tys. zł.
Naturalnymi adresatami projektu są miesz-
kańcy Szczecina, ale… konkurs ma charak-
ter otwarty i umożliwia udział wszystkim 
wykonawcom, bez względu na miejsce 
zamieszkania. 
Do Konkursu można zgłosić autorskie utwory 
wokalno-muzyczne w wykonaniu zespołu 
lub solisty, a tematem musi być Szczecin, jego 
historia, przyroda, zabudowa lub atrakcyjna 
historia z życia miasta.
Konkurs składa się z trzech etapów:
– Eliminacje : 15.05-15.06.2020 r.
– Przesłuchania konkursowe 15.06 – 

25.06.2020 r. oraz ogłoszenie finalistów 
26.06.2020 r.

– Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
05.07.2020 r.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba wypeł-
nić i wysłać Formularz Zgłoszeniowy i link 
do jednego utworu wokalno-muzycznego 
w formie video. 
Formularz oraz regulamin konkursu dostęp-
ny na stronie www.musicszczecin.net

Podczas urodzin Szczecina odbędziemy 
niezwykłą wędrówkę po historii naszego 
miasta, od czasów słowiańskich po czasy 
współczesne oraz podróż po artystycz-
nym krajobrazie Szczecina „wczoraj i dziś”. 
Przedstawiony zostanie Szczecin okiem 
malarzy, fotografów, „młodym okiem”, 
a w trakcie wywiadów ze szczecińskimi 
pisarzami dowiemy się o ich inspiracjach.

Program Urodzin Szczecina wypełniony 
zostanie piosenkami o Szczecinie i wieloma 
przebojami szczecińskiej sceny muzycznej, 
tak dobranej, by trafić w gusta różnorodnej 
publiczności. 
Zaplanowano również  wiele innych atrak-
cji, o których będziemy informować na 
stronie Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

www.saa.pl

Festiwal Dobrego Życia w Szczecinie… 
ostrożnie wychodzimy w miasto 
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