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Zrób pierwszy krok!Szczecin to Wy Miejskie zaproszenia 

Rusza projekt Słynna Aleja i 75. urodziny Szczecina 
on-line.
 Więcej, str. 11

5 kroków do skutecznej, efektywnej i mniej kosztow-
nej segregacji odpadów. 
 Więcej, str. 4

Doceńmy tych, dzięki którym miasto mogło funkcjono-
wać w czasie epidemii.

Więcej, str. 2

Żeglarzu, zacumuj 
w Szczecinie
Więcej, str. 10
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Aktualności

Byliśmy razem
Wkładamy całe serce i energię, żeby nasi 
mieszkańcy mogli funkcjonować jak najlepiej 
(Klaudia z Domu Pomocy Społecznej). Jako 
kierowcy i pasażerowie jesteśmy świadomi 
sytuacji, zagrożenia, ale mimo lęku widzę 
obustronną życzliwość. ( Andrzej, kierowca 
autobusu). Ludzie są niesamowici! Nikogo 
nie trzeba było przekonywać, nikogo prosić 
(Elżbieta wolontariuszka) 

To tylko kilka fragmentów historii wielu 
osób reprezentujących różne zawody, 
instytucje, firmy, które podczas epidemii 
pracowały dla miasta, po to, abyśmy wszy-
scy mogli w miarę normalnie żyć. Ich wspo-
mnienia z tego okresu można przeczytać 
na stronie internetowej: Szczecintowy.eu. 
Ale przecież takich osób było znacznie więcej. 
Dlatego zachęcamy wszystkich szczecinian, 
do opisania i przesłania swoich historii, re-
fleksji, wspomnień. Zebrane razem, stworzą 
obraz ludzkiej odpowiedzialności, solidar-
ności i życzliwości w tak trudnym dla nas 
wszystkich czasie.

W trakcie pandemii tysiące ludzi stanęło 
przed niezwykle odpowiedzialną decyzją. 
Zastanawiali się jak zorganizować swoje 
życie prywatne, żeby móc wykonywać 
obowiązki służbowe. Wielu z nich musiało 
sobie poradzić z obawiam o zdrowie własne 
oraz najbliższych. Ludzie, bez których mia-
sto nie mogłoby funkcjonować postawili 
dobro wspólne nad osobistym. Zebraliśmy 
szesnaście osób, które są przedstawicielami 
różnych zawodów, reprezentują wszystkie 
swoje koleżanki i kolegów po fachu. W ten 
sposób chcemy im podziękować, wyróż-
nić ich, rzucić światło na tych, którzy często 

W sumie 300 tys. zł trafi do najlep-
szych studentów i doktorantów 
w ramach programu stypendialnego 
Prezydenta Szczecina. Już w lipcu 
ruszy kolejny nabór dla studentów 
– tym razem na najlepsze prace dy-
plomowe. 

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta 
Szczecin dla najzdolniejszych studen-
tów i doktorantów to jeden z instru-
mentów realizacji polityki wspierania 
rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. 

Jego celem jest pomoc w pozyskaniu 
dla miasta i szczecińskiego środowiska 
naukowego kadr naukowych oraz za-
pobieganie odpływowi z jego terenu 
młodych, zdolnych absolwentów szkół 
wyższych i naukowców. 

Działanie ma również wspierać pracę 
naukową kształcących się studentów 
przygotowujących pracę dyplomową 
oraz doktorantów przygotowujących 
rozprawę doktorską, legitymujących 
się dorobkiem naukowym najwyż-
szej rangi.

W tegorocznej edycji programu, o przy-
znanie stypendium ubiegało się blisko 
80 osób. Łącznie złożono 76 wniosków 
z czego, 47 pochodziło od studentów, 
a 29 od doktorantów. 

Najwięcej aplikacji napłynęło od stu-
dentów Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Zgodnie z decyzją Komisji Stypendial-
nej, wyróżniono łącznie 24 osoby – 
12 studentów oraz 12 doktorantów. 
Maksymalna wysokość stypendium 

Nagradzamy naukę 
dla studenta wyniosła 10 000 zł brutto, 
a maksymalna wysokość stypendium 
dla doktoranta - 30 000 zł brutto. W do-
tychczasowych 18 edycjach progra-
mu stypendia otrzymało łącznie 240 
stypendystów, w tym 118 studentów 
i 129 doktorantów.

Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu stypendialnego dostępne są 
na stronie internetowej: https://www.
stypendia.szczecin.eu/.

1 lipca rusza nabór wniosków w kon-
kursie o przyznanie Nagrody Prezy-
denta Miasta Szczecin za najlepszą 
pracę naukową, który potrwa do 31 
lipca. 
Jego celem jest promowanie innowa-
cyjnych i nowatorskich prac związa-
nych ze Strategią Rozwoju Szczecina, 
a w szczególności:
– wyłonienie takich prac, które mogą 

przyczynić się do rozwoju lub pro-
mocji miasta;

– promowanie oryginalnych rozwią-
zań, które pozytywnie wpłyną na 
ożywienie regionu;

– inspirowanie młodych i kreatywnych 
osób, które mogą mieć rzeczywisty 
wpływ na rozwój miasta.

Dyscypliny i obszary naukowe zgła-
szanych prac:
– nauki ścisłe i przyrodnicze;
– nauki humanistyczno-społeczne;
– nauki inżynieryjno-techniczne;
– nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Więcej: 
www.szczecin.eu/akademicki_szczecin

stoją w cieniu. Dyspozytor centrali ruchu, 
motorniczy, spawacz, osoby odpowiedzial-
ne za gospodarkę odpadami, opiekę nad 
seniorami, nauczyciel, pielęgniarka, lekarka, 
wolontariusze – bez nich funkcjonowanie 
Szczecina i jego mieszkańców byłoby trudne, 
a czasami nawet niemożliwe! 

Ale przecież to tylko mały wycinek, symbol. 
Bo Szczecin to także Wy! Dlatego zachęca-
my wszystkich mieszkańców do tego, żeby 
opowiedzieli nam swoje historie. Co robili 
podczas tych trudnych chwil, jak się czuli, jak 
wpłynęła na nich potrzeba izolacji społecz-
nej. Te wszystkie wspomnienia i opowieści 
utworzą obraz społeczności lokalnej, zako-
rzenionej mocno w swoim mieście. Każdy 
bowiem robił coś ważnego, niezależnie od 
tego czy chodził do pracy, pomagał innym 
czy pozostał w domu. 

Pierwsze wspomnienia szczecinian już pu-
blikujemy na stronie: Szczecintowy.eu. Tam 
równeiż znajduje się formularz do przesłania 
własnych opowieści. Dzięki wirusowi zro-
zumiałem ile znaczą takie małe rzeczy jak 
wyjście na spacer… Dla mnie dwa miesiące 
bardzo pracowite… Nie wiem czy moja historia 
będzie ciekawa, ale podziwiam to, co działo 
się w mieście… 
Bohaterów kampanii możecie również zoba-
czyć w przestrzeni publicznej – na plakatach 
i billboardach. Sami również możecie poczuć 
się jak jeden z nich, dzięki specjalnym lustrom 
z motywem kampanii, umieszczonym na 
przystankach komunikacji miejskiej, m.in. na 
placu Kościuszki czy pętli Turkusowa. 
Przejrzyj się w nich i przekonaj, że Szcze-
cin to TY! 
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Jeszcze tylko kilka dni (do 1 lipca) po-
trwa nabór projektów do tegorocznej 
edycji Szczecińskiego Budżetu Oby-
watelskiego. W ten weekend miesz-
kańcy będą również mogli na żywo 
porozmawiać o SBO podczas Festiwalu 
Dobrego Życia.

W najbliższy weekend (27-28 czerwca) 
zapraszamy mieszkańców Szczecina 
do rozmów o wnioskach składanych do 
budżetu obywatelskiego. 

Mobilna Akademia SBO będzie do-
stępna na Placu Orła Białego w godz. 
12:00-18:00. Na miejscu na miesz-
kańców będą czekać przedstawicielki 
Akademii SBO.

W trakcie weekendowych spotkań przed-
stawicielki Akademii SBO opowiadają 
o tegorocznych zasadach oraz podpo-
wiadają jak napisać wniosek. Spotkania 
te są uzupełnieniem cyklu warsztatów 
on-line, realizowanych w tym roku w for-
mie zdalnej ze względu na obowiązują-
ce ograniczenia.

Przypominamy. Tegoroczna pula SBO 
to 14 606 083 zł do wydania. By wziąć 
udział w zagospodarowaniu tej kwoty 
wystarczy mieć pomysł na inwestycje 
lub działanie w obszarze lokalnym lub 
ogólnomiejskim, zebrać minimalną 
liczbę 10 podpisów na liście poparcia  

To jeden z symbolicznych momentów  
wielu inwestycji. 17 czerwca br. podpi-
sano akt erekcyjny oraz wmurowano 
kamień węgielny pod budowę Fabryki 
Wody w Szczecinie. 

Po odczytaniu treści aktu erekcyjnego, 
swoje podpisy złożyli na nim Prezydent 
Piotr Krzystek, Jarosław Szczupak Prezes 
Zarządu Alstal Grupa Budowlana oraz 
Konrad Stępień Prezes Zarządu Spółki 
Fabryka Wody. Akt erekcyjny trafił na-
stępnie do metalowej tuby, która została 
wmurowana w fundament powstającego 
budynku basenowego Fabryki Wody.

Budujemy obiekt, który oprócz funkcji 
rekreacyjnej, spełni również ważne zada-
nie związane z edukacją. Fabryka Wody 
stanie się centrum edukacyjnym, w którym 
będziemy uczyć i pokazywać jak duże 
znaczenie ma dla naszego życia woda. 
Bez względu na wiek, każdy znajdzie tu 
dla siebie coś co go z całą pewnością za-
interesuje. – mówił podczas uroczystości 
Piotr Krzystek prezydent Szczecina. 

Przypomnijmy, że Fabryka Wody będzie 
nowoczesnym parkiem wodnym z funk-
cjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz 
elementami edukacyjnymi. 

Składać się będzie z: hali basenowej 
z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami; 
strefy basenu sportowego; strefy well-
ness i jednego z największych w kraju 
saunariów. 
W części zewnętrznej znajdą się base-
ny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo 

Kamień węgielny 
wmurowany 

„Twój pomysł na miasto”: SBO 2021 

przewidziane zostały strefa sportowa 
oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do 
bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią 
czy kortami do squasha. 

Inwestycja obejmuje również realizację 
lodowiska sezonowego naprzemienne 
ze sceną amfiteatru oraz torem lodowym.  

Jedną z cech charakterystycznych 
szczecińskiego Aquaparku jest Eduka-
torium. Znajdą się w nim przestrzenie 
ekspozycyjne oraz laboratoria, w których 
przeprowadzane będą eksperymenty 
i doświadczenia naukowe związane 
z wodą. 

Dobiega końca pierwszy etap inwestycji, 
czyli posadowienia obiektu. Myślę, że 
obietnica jaką złożyliśmy Panu Prezyden-
towi, że ten obiekt zostanie zrealizowany 
w terminie i znakomitej jakości, zostanie 
przez nas dotrzymany – powiedział Pre-
zes Zarządu Alstal Grupa Budowlana 
Jarosław Szczupak. 

fabrykawody.eu

i w podanym terminie zgłosić swój wnio-
sek do magistratu. 

Każdy mieszkaniec może złożyć nieogra-
niczoną liczbę propozycji. 

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

mogli korzystać mieszkańcy więcej niż 
jednej dzielnicy, na które przeznaczo-
no 30% środków.

oraz
– lokalne – na które przeznaczono 70% 

środków. Podział środków został roz-
dysponowany pomiędzy 22 obszary 
lokalne na podstawie ilości mieszkań-
ców poszczególnych obszarów oraz 
ich powierzchni. 

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

Więcej na stronie:
www.sbo.szczecin.eu

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

W ubiegłym miesiącu, nawiązując 
do wchodzących od 1 lipca zmian 
w funkcjonowaniu systemu selektyw-
nej zbiórki odpadów, namawiałem by 
„chwycić się z plastikiem za bary”.  

Przekonywałem, by do żółtych pojem-
ników i worków wrzucać tylko butel-
ki PET, „kartony” po sokach i mleku, 
opakowania po chemii gospodarczej 
i kosmetykach, a pozostałe wyroby 
z „plastiku” wrzucać do pojemników 
na odpady zmieszane. 

Wywołało to wiele komentarzy i bardzo 
konkretnych pytań, m.in.: co z butel-
kami z plastiku miękkiego po sokach 
czy po mleku, jogurcie, kefi rze? Co 
z reklamówkami i folią? czy myjąc do-
tychczas te opakowania przed wyrzu-
ceniem robiliśmy źle? Ale zasadniczym 
i najważniejszym było chyba pytanie: 

czy to znaczy, że dotychczas segrego-
waliśmy źle???? 

Nie. Niczego złego w dotychczasowej 
segregacji tworzyw sztucznych nie było. 
Obecna  zmiana, czyli wybór konkretnych  
rodzajów wyrobów z plastiku, podykto-
wany jest potrzebą  optymalizacji gospo-
darki odpadami oraz ekologią. 

W Szczecinie mamy ten przywilej i szczę-
ście, że defi niując w powyższy sposób 
zasady selektywnej zbiórki możemy 
skutecznie zagospodarować zarówno 
plastiki wrzucane do żółtych pojemni-
ków i nadające się do recyklingu,  jak 
i wszystkie pozostałe, trudne do podda-
nia temu procesowi, które trafi ą do czar-
nego pojemnika na odpady zmieszane. 
Do czarnego zatem wyrzucajmy m.in. 
kolorowe folie i reklamówki, kubeczki 
po jogurtach, kefi rach i śmietanie czy 

styropianowe tacki. W naszej spalarni 
śmieci, zostaną one bezpiecznie i bez 
szkody dla środowiska wykorzystane 
do produkcji ciepła i prądu. 

Natomiast butelki PET, kartony po so-
kach i mleku oraz opakowania po chemii 
gospodarczej i kosmetykach z żółtego 
pojemnika trafi ą do odpowiednich insta-
lacji, w których zostaną przetworzone na 
materiał do ponownego wykorzystania. 

I jeszcze jedna ważna uwaga – nie bez 
znaczenia dla ekologii. Plastiki przed 
wrzuceniem wystarczy opróżnić z resz-
tek i zgnieść. 
Nie myjąc tych opakowań oszczędzamy 
wodę, a wiadomo, że dziś woda to skarb!    

Paweł Adamczyk 
Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Komunalnej UM Szczecin 

• Chcesz żeby śmieci, które segregu-
jesz były przetwarzane i wykorzysty-
wane ponownie? 

• Nie chcesz płacić za niepotrzebną 
logistykę i przewożenie „powietrza”?

• Chcesz mieć pewność, że segregu-
jesz śmieci prawidłowo?

Zapoznaj się z kilkoma zasadami i stosuj 
je na co dzień. 

Dzięki temu Twój wysiłek, który wkła-
dasz w segregowanie śmieci, przyniesie 
wymierne skutki. 

Bo skuteczna segregacja to taka, która: 
– pozwala kierować do recyklingu  jak 

największą ilość odpadów 
–  nie tworzy dodatkowych, niepotrzeb-

nych kosztów 
– jest jasna i łatwa do zastosowania. 

Z plastikiem za bary … 
ciąg dalszy 

Alert:
Apelujemy!

Aplikacja Alert Szczecin pełni 
wiele ważnych funkcji, a jed-
ną z najważniejszych jest sze-
roko pojęte bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Na terenie Szczecina jest wiele 
obiektów, często zabytkowych, 
do których wstęp jest całkowicie 
zabroniony, a przynajmniej po-
winien… Miejsca te zabezpiecza-
ne są przez służby miejskie, tak 
aby nie ulegały dalszej dewasta-
cji i nie stanowiły zagrożenia dla 
mieszkańców. 

Tak też było w przypadku Wie-
ży obok Wysokiego Stawu 
(Warszewo), która w maju 
tego roku została odpowied-
nio zabezpieczona. Pracownicy 
Zarządu Budynków i Lokali Ko-
munalnych zabudowali wejście, 
ponieważ w Wieży w jest wiele 
niebezpiecznych, głębokich 
otworów. 
Niestety ta zabudowa wytrzy-
mała…. trzy dni! 

Jest to nie tylko oznaka wanda-
lizmu, ale również lekceważenie 
bezpieczeństwa własnego oraz 
innych osób. 

Dlatego  apelujemy i prosimy, 
aby tak zabezpieczone miejsca, 
które są nie tylko w tej części 
miasta,  pozostawały w stanie 
nienaruszonym. 

ZNISZCZONE

NAPRAWIONE
5 kroków do skutecznej segregacji śmieci 
Chcesz żeby śmieci, które segregujesz były przetwarzane i wykorzystywane ponownie? 

Nie chcesz płacić za niepotrzebną logistykę i przewożenie  „powietrza”?

Chcesz mieć pewność, że segregujesz śmieci prawidłowo? 

Zrób pierwszy krok! 
Zapoznaj się z kilkoma zasadami i stosuj je na co dzień. Dzięki temu  wysiłek, który wkładasz 
w segregowanie śmieci, przyniesie wymierne skutki. 

Bo skuteczna segregacja to taka, która: 
– pozwala kierować do recyklingu  jak największą ilość odpadów 
– nie tworzy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów 
– jest jasna i łatwa do zastosowania 

Dowiedź się 
więcej na odwrocie oraz na stronie:
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BIO po roku 

W czerwcu rozstrzygnięte 
zostały postępowania prze-
targowe, które pozwalają 
zawrzeć umowy na usługi 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych w II 
półroczu bieżącego roku. 

To ważne, ponieważ koszty 
funkcjonowania systemu po-
krywane są przez nas, mieszkań-
ców, z opłat wnoszonych przez 
właścicieli nieruchomości. 

W ciągu najbliższych 6 miesięcy 
z nieruchomości objętych sys-
temem planuje się odebrać po-
nad 43 tysiące ton odpadów. 
Szacunkowy koszt, który trzeba 
będzie ponieść to przeszło 33,5 
mln zł. Łatwo więc obliczyć, 
że każde 1000 kg odpadów 
w drugim półroczu 2020r. 
odebranych z nieruchomości 
będzie kosztować średnio po-
nad 777 zł.
 
Koszty odbioru  poszcze-
gólnych grup odpadów w II 
półroczu: 
Odpady zmieszane 
– 709 zł/Mg

Odpady tworzyw 
sztucznych, papieru, szkła 
i wielkogabarytowe 
– 825 zł/Mg

Odpady biodegradowalne 
– 968 zł/Mg

Te dane wskazują, że w syste-
mie gospdarowania odpadami 
NAJMNIEJ DZISIAJ KOSZTUJĄ 
ODPADY ZMIESZANE. Dlacze-
go? Między innymi dlatego, że 
Szczecin ma spalarnię!

Jednak  szukając sposobu na 
ograniczenie wzrostu kosztów 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów najprostszym jest 
zmniejszenie ilości produ-
kowanych odpadów. 

Wystarczy w sposób bardziej 
świadomy dokonywać wybo-
rów podczas zakupów i w ten 
sposób znacząco zmniejszyć 
produkcję odpadów w naszych 
domach. 

Zmniejszenie tylko o 10 pro-
cent (które wydaje się być real-
ne), oznaczałoby na przestrzeni 
najbliższego półrocza zaosz-
czędzenie około 3,5 mln zł!

 Ecoszczecin

Alert:
Apelujemy! Koszty 

zależą 
od nas

Zielone wyłącznie 
bezpośrednio z nieruchomości 

Mija właśnie 12 miesięcy od kiedy 
selektywnie gromadzimy odpady 
biodegradowalne. Czas na pierw-
sze podsumowania.

Wniosek zasadniczy: ten najtrudniej-
szy do wydzielenia i odrębnego gro-
madzenia rodzaj odpadu mieszkańcy 
opanowali niemal doskonale. 

Do brązowego pojemnika wrzucamy 
obierki i resztki pochodzenia roślinne-
go, fusy po kawie i herbacie. Wydawać 
się mogło, że nie będzie to jakaś wielka 
ilość … i tu niespodzianka.

Porównując masę odpadów biodegra-
dowalnych odebranych w pierwszych 
pięciu miesiącach 2020 roku z  odebra-
nymi w analogicznym okresie ubiegłego 
roku to różnica wynosi blisko 2000 ton! 
Więcej o 54% niż rok wcześniej.

Te liczby oznaczają, że każdy szczeci-
nianin zebrał selektywnie od początku 
roku blisko 5 kg odpadów biode-
gradowalnych. Pokazują też, że te 

Przypominamy, że od 1 lipca w Ekopor-
tach nie będą już przyjmowane odpady 
zielone. Ta zmiana podyktowana jest 
ciągłym rozwojem systemu odbioru 
odpadów zielonych bezpośrednio z nie-
ruchomości, za który odpowiedzialna 
jest Gmina Miasto Szczecin.

Od 1 lipca bieżącego roku właściciele nie-
ruchomości jednorodzinnych będą mogli 
skorzystać z odbioru odpadów zielonych 
zarówno w systemie „pojemnikowym”, 
czyli tak jak dotychczas wystawiając te 
odpady w pojemniku brązowym, jak 
i „kontenerowym”.

Ta nowość w Szczecinie oznacza, że 
w okresie intensywnej pielęgnacji zieleni 
właściciele nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, mogą 2 razy w roku za-
mówić (bezpłatnie!) kontener na wywóz 
tych odpadów. Zamówienia na kontener 
można składać bezpośrednio w fi rmach 
wywozowych: 

Sektor I 
TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofi a 
Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa 
Wincenty Franecki
Kontakt w sprawie zamówień: Paulina 
Narkowicz, tel. 601572766, adres e-
-mail:tompol@franecki.pl
Termin realizacji usługi podstawienia 
kontenerów: w ciągu 7 dni

Sektor II 
Z.P.H.G. ,,JUMAR” Julian Maruszewski
Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta 
Ciesielska, tel. kom: 507 008 901, tel. 
91 48 31 810, fax. 91 48 98 594, adres 
e-mail: kontenery@jumar.info.pl
Termin realizacji usługi podstawienia 
kontenerów: w ciągu 2 dni

 Sektor III 
TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofi a 
Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa 
Wincenty Franecki
Kontakt w sprawie zamówień: Paulina 
Narkowicz , tel. 601572766, adres e-
-mail:tompol@franecki.pl
Termin realizacji usługi podstawienia 
kontenerów: w ciągu 7 dni

Sektor IV: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
Sp. z o.o. 
Kontakt w sprawie zamówień: kontene-
ryzielone@mpo.szczecin.pl
Termin realizacji usługi podstawienia 
kontenerów: w ciągu 2 dni

Z kolei w zabudowie wielorodzinnej po-
zostaje dotychczas stosowany system, 
czyli zamawianie kontenera na zielone 

odpady i gromadzenie biodegradowal-
nych w pojemnikach brązowych. 

Dlatego, aby ograniczyć koszty funkcjo-
nowania systemu gospodarki odpada-
mi od 1 lipca Gmina wyłącza możliwość 
przekazywania odpadów zielonych do 
Ekoportów , wzbogacając usługi odbioru 
bezpośrednio z nieruchomości, z miejsca 
ich wytworzenia.

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

odpady nie trafi ają już do pojemników 
na odpady zmieszane. 
Na osiedlach, przy domach jednoro-
dzinnych stoi coraz więcej pojemników 
brązowych. Obecnie jest ich 17 tysięcy, 
a ta liczba wciąż rośnie.

W 2014 roku, kiedy rozpoczęła się 
zbiórka odpadów zielonych, brązowych 
pojemników było cztery razy mniej. To 
pokazuje skalę zmiany. 
Coraz trudniej znaleźć nieruchomości , 
które takiego pojemnika nie mają. 

Zatem BIO weszło do systemu gospo-
darki odpadami i stało się jego ważnym 
elementem. 

Do poprawy pozostała tylko kwestia 
opakowań foliowych, które czasem 
jeszcze trafi ają do brązowego pojem-
nika, a nie powinny. 
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Wojciech Betiuk, operator bloku w EcoGeneratorze. Rocznik 1992, rodowity szczecinianin. Absolwent Akademii Morskiej – Wydziału 
Mechanicznego, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych. 
Fan Formuły 1.

Ecoszczecin

W trakcie epidemii wiele firm, organizacji 
ograniczyło albo całkowicie zamknęło 
działalność.  Inni mogli wybrać pracę 
zdalną, w domu. Ale byli też tacy, którzy 
nie zważając na ryzyko sanitarne musieli 
wykonywać swoje obowiązki w taki sam 
sposób, jak zawsze. To ludzie związani 
m.in. z gospodarką komunalną, pomocą 
społeczną, służbą zdrowia. 

Zorganizowana przez Urząd Miasta 
kampania „Szczecin to Wy” pokazuje 16 
bohaterów, przedstawicielami różnych 

Kampania „Szczecin to Wy” pokazuje 
pracowników sfery komunalnej, bez któ-
rych miasto nie przetrwałoby epidemii. 
Jednym z jej bohaterów jest Wojciech 
Betiuk, operator bloku w EcoGeneratorze.

Czy udział w kampanii „Szczecin to Wy” 
zmienił coś w Pana patrzeniu na pracę, 
którą Pan wykonuje? 

Wojciech Betiuk: - Okres epidemii uświa-
domił nam, jak ważne są rzeczy, na które 
na co dzień nie zwracamy uwagi. Że ktoś 
z naszego domu odbiera odpady, że mamy 
prąd w gniazdku, dzięki czemu możemy 
korzystać z komórki, z internetu, używać 
lodówki itd. Udział w akcji „Szczecin to Wy” 
odbieram jako wyróżnienie dla całej załogi 
EcoGeneratora. Cieszymy się, że EcoGene-
rator jest zaliczany do grona kluczowych 
przedsiębiorstw komunalnych i że miesz-

kańcy doceniają potencjał tej inwestycji nie 
tylko ze względu na pokaźne rozmiary, ale 
także z powodu korzyści jakie przynosimy 
miastu unieszkodliwiając odpady i wytwa-
rzając energię.

Rodzina dumna?

– Babcie chwalą się wszystkim sąsiad-
kom. Mama ciągle powtarza, że syn jest 
na plakatach w mieście. Oczywiście 
cieszę się, że moim najbliższym sprawia 
to tyle radości.

Za co Pan odpowiada w EcoGeneratorze?

– Jestem operatorem bloku, tzn. kotła zinte-
growanego z turbiną. Pracuję w nastawni, 
w miejscu, gdzie kontrolujemy pracę całej 
instalacji. Na dużych monitorach obserwu-
jemy parametry fizyczne urządzeń. 

A konkretnie?

– Bardzo ważna jest stabilna praca 
kotłów, ilość wytwarzanej przez nie 
pary. Mniej pary – mniejsza moc turbiny. 
Jednym z moich zadań jest regulacja 
pracy układu spalania, czyli rusztowin 
na ruszcie i strumienia powietrza chło-
dzącego.  Kaloryczność odpadów waha 
się od kilku do kilkunastu megadżuli na 
kilogram. Tempem pracy rusztu i ilością 
powietrza regulujemy temperaturę spa-
lin, które podgrzewają kocioł.

Inny przykład: odbiorcą naszego ciepła 
jest Szczecińska Energetyka Cieplna. Ilość 
ciepła pobierana przez SEC jest różna, w za-
leżności od pory dnia, czy roku. Zgodnie 
z dyspozycjami SEC zmieniam wydatek 
pary do wymiennika podgrzewającego 
wodę miejską. 

EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego zamienia w energię 150 
tys. ton odpadów komunalnych 
rocznie zapewniając prąd i ciepło 
dla ok. 30 tys. mieszkań.  

Powstał dzięki dofinansowaniu 
z Funduszu Spójności Unii Euro-

pejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. 

Kwota dofinansowania 279 mln zł. 
Koszt inwestycji 711 mln zł.

Właścicielem i operatorem EcoGe-
neratora jest miejska spółka Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów.

Energia zamiast odpadów

To wyróżnienie dla całej 
załogi EcoGeneratora

Lubi Pan swoją pracę?

– Operator bloku podejmuje istotne decy-
zje w czasie rzeczywistym. Sterowanie tak 
skomplikowanym i ważnym dla szczeciń-
skiej gospodarki zakładem to duża odpo-
wiedzialność. Charakter i ranga tej pracy 
dają satysfakcję. 

Podobno potrafi Pan zaskoczyć swoich 
współpracowników i przyjść do pracy 
w stroju św. Mikołaja?

- Zdarzyło się (śmiech). Oczywiście 6 grud-
nia. Obdarowałem koleżanki i kolegów 
słodyczami, było trochę śmiechu. Praca 
w nastawni wymaga koncentracji, odpor-
ności na stres.. Myślę, że od czasu do czasu  
warto zrobić coś dla rozluźnienia atmosfery.

Pierwsze doświadczenia z maszynami 
parowymi zdobywał Pan na morzu…

- Jako student Akademii Morskiej 
miałem roczną praktykę na statkach 
handlowych. Pływałem m.in. na super-
tankowcu o pojemności 320 tys. DWT. 
Kolos o długość trzech boisk piłkarskich. 
Pracowałem w maszynowni jako kadet 
maszynowy. Tam dokładnie poznałem 
układy parowe, bardzo zaawansowane 
na tego typu jednostkach.

Duża jest różnica między maszynowniami 
wielkiego tankowca i spalarni odpadów?

- Zasady działania siłowni okrętowej i kotła 
przemysłowego są bardzo podobne. Także 
parametry mają zbliżone. Tu i tam kotły się-
gają  kilku pięter. Doświadczenia zdobyte 
na tankowcu były moim atutem podczas 
rekrutacji do spalarni.

Jak to się stało, że zamiast romantycz-
nej przygody na morzu, wybrał Pan 
życie na lądzie?

– Zatrudniłem się w EcoGeneratorze 
w 2018 roku pod koniec studiów ma-
gisterskich. To miał być tylko przysta-
nek przed kolejnym rejsem. Ale praca 
w spalarni spodobała mi tak bardzo, że 
zrezygnowałem z pływania.

zawodów, na co dzień nieobecnych 
na pierwszych stronach gazet, ale bez 
których miasto po prostu by stanęło.

Dyspozytor centrali ruchu, motorniczy, 
spawacz, osoby odpowiedzialne za go-
spodarkę odpadami, opiekę nad senio-
rami, nauczyciel, pielęgniarka, lekarka, 
wolontariusze.

Jednym z bohaterów kampanii jest Woj-
ciech Betiuk.

Szczecintowy.eu
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Ulica Jodłowa na os. „Kaliny” jest od 
kilku tygodni placem budowy. Trwa 
tu wymiana wodociągów i renowacja 
sieci kanalizacyjnej. 

Obecnie prace prowadzone są na odcinku 
ul. Jodłowej biegnącym od ul. A. Kaliny 
po skrzyżowanie z ulicą Kłosową i na frag-
mencie tej ostatniej. Prace prowadzone 
będą jednak na całej długości ulicy aż do 
skrzyżowania z ul. Santocką. W ich trakcie 
zmodernizowana  i wymieniona zostanie 
licząca sobie kilkadziesiąt lat, mocno awa-
ryjna sieć wodociągowa. W sumie nowy 
wodociąg liczyć będzie blisko 470 metrów 
i wykonany będzie z żeliwa sferoidalnego  
o średnicy 150 mm. 

Niemniej istotna część zadania to mo-
dernizacja i wymiana betonowej sieci 
kanalizacyjnej i deszczowej. W obu przy-
padkach przebudowana lub wyremon-
towana instalacja liczyć będzie ok. 440 
metrów. 

Część prac przeprowadzona zostanie 
metodą bezwykopową za pomocą rękawa 
z włókna szklanego utwardzanego pro-
mieniami UV. Niektóre roboty wykonane 
jednak będą tradycyjnie tj. w wykopie 
otwartym, w którym ułożone będą rury ka-
mionkowe.

Na skrzyżowaniu ulic Jodłowej i Kłosowej trwają intensywne prace ziemne.

Komora startowa nowego kolektora deszczowego, który „bezwykopowo” wprowa-
dzany jest pod ulicę Wilczą

Ecoszczecin

Przebudowa na Jodłowej 

W trakcie inwestycji zostaną również wy-
budowane lub wymienione na nowe 33 
wpusty deszczowe. Roboty  uzupełni mo-
dernizacja nawierzchni jezdni wraz z chod-
nikami na całej długości ulicy Jodłowej.

Inwestorami projektu jest Gmina Miasto 
Szczecin reprezentowana przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej, szczeciński ZDiTM 
oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Szczecinie. Prace prowadzone przez 

ZWiK stanowią część programu inwestycyj-
nego „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2”, 
który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Termin zakończenia całości opi-
sanego zadania to czerwiec przyszłego roku.  

ZWiK prowadzi na Niebuszewie dwie 
inwestycje służące ograniczeniu skutków 
nawalnych opadów deszczu.

O jednej z inwestycji już informowaliśmy. 
Jest nią budowa kolektora ogólnospław-
nego w rejonie ulic Komuny Paryskiej 
– Sczanieckiej - Wilczej. Jej realizacji ogra-
niczy skutki nawalnych opadów deszczu, 
z którymi mamy do czynienia w ostatnich 
latach, a które powodują utrudnienia dro-
gowe w tym rejonie miasta. Zdecydowana 
większość prac realizowana jest metodą 
bezwykopową. Do tej pory wykonawca 
przygotował specjalne komory, w jednej 
z nich tzw. „startowej” są obecnie umiesz-
czane poszczególne moduły nowego ko-
lektora i przepychane pod ziemią do kolejnej 
„odbiorczej” komory zlokalizowanej już na 
ul. Komuny Paryskiej.  Stąd moduły przejdą 
dalej pod nasypem kolejowym i po jego 
drugiej stronie połączone zostaną z istnieją-
cym kolektorem ściekowym. W trakcie prac 
zbudowany zostanie kanał ogólnospławny 
o średnicy 1 m i długości ok. 170 m, który 
stanowił będzie „by-pass” dla istniejącego 
kanału o mniejszej średnicy. Dzięki inwesty-
cji zwiększy się przepustowość kanałów 
ogólnospławnych w obrębie skrzyżowa-
nia ulic Szczanieckiej, Wilczej i Komuny 

Paryskiej, co zabezpieczy to miejsce przed 
zalaniami i podtopieniami po gwałtownych 
opadach. Termin zakończenia prac to ko-
niec lipca br.
Nie są to jedyne realizowane na Niebu-
szewie prace zmierzające do zagospo-
darowania wód opadowych. Niedawno 
pracownicy ZWiK, na zlecenie Miasta Gminy 
Szczecin, zakończyli układanie w wykopie 
otwartym 30 metrowego kolektora wód 
opadowych w pobliżu ulic Mewia – Żurawia. 
Rurociąg również wykonany jest z żywic 
poliestrowych. Deszczówka wpływać nim 
będzie do stawiku zlokalizowanego w niec-
ce Parku Brodowskiego.

Nowe kolektory  
deszczowe 

Zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie 
z dnia 25.05.2018 r., od 2 lipca 2020 r. do 1 lipca 2021 r. stawka za 
dostarczenie 1 m3 wody wyniesie 4,95 zł brutto, a stawka za od-
prowadzenie 1 m3 ścieków wyniesie 6,97 zł brutto. 

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wo-
domierza głównego wyniesie 10,07 zł brutto, natomiast za odczyt 
wodomierza służącego do określenia ilości wody zużytej do podle-
wania przydomowych ogrodów wyniesie 12,46 zł brutto. 

Szczegółowe informacje na: http://zwik.szczecin.pl/klienci/faktury-
_i_rozliczenia/aktualne-taryfy-i-opaty

Od dnia 01.06.2020 roku płatności na rzecz Spółki mogą być realizo-
wane tylko w formie bezgotówkowej, za pomocą przelewu, polecenia 
zapłaty lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta.

Wpłat można również dokonywać gotówką w placówkach banku 
PKO BP S.A. (prowizja dla Klientów ZWiK Sp. z o.o. wynosi 1,20 zł) 
lub Poczty Polskiej S.A. (prowizja wg cennika usług). 

Informacje o saldzie należności uzyskać można pod nr telefonu: 
91-44-26-200 wybierz „7” (windykacja i płatności).

Ważne informacje  
dla Klientów

Ostatni etap układania kolektora  
deszczowego w Parku Brodowskim
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Budownictwo

Kolejna przedwojenna kamienica 
odzyskała swoje dawne piękno. Tym 
razem remontu doczekał się budynek 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
22.  Modernizację przeprowadził Za-
rząd Budynków i Lokali Komunal-
nych.

Zakres prac obejmował m.in.: do-
cieplenie kamienicy z wykonaniem 
poziomej i pionowej izolacji prze-
ciwwilgociowej, wzmocnienie ele-
mentów konstrukcyjnych budynku 
i remont klatki schodowej.

Koszt tej inwestycji to ok 730 tys zł. 
Po remoncie, elewacja kamienicy 
zyskała kolor orzechowy.

Modernizację budynku wykonała wy-
łoniona w przetargu firma budowlana 
Ekoprojekt. 
To nie jedyny remont w tej okolicy, który 
w ostatnich miesiącach wykonał Zarząd 
Budynków i Lokali Komunalnych. 

Zakończyły się prace w dwóch innych 
kamienicach, przy Powstańców Wielko-
polskich 35 i 36. Tam zakres inwestycji 
obejmował  m.in: wzmocnienie elemen-
tów konstrukcyjnych budynku i remont 
dachu, izolacje, ocieplenie poddasza 
i wymianę okien połaciowych. 

Oprócz tego wykonana została moder-
nizacja klatki schodowej i ocieplenie ele-
wacji.

Nowe mieszkania 
nad jeziorem Dąbie 

Odnowiona kamienica  
na Pomorzanach 

Lokale użytkowe na wynajem 

TBS Prawobrzeże zakończyło właśnie 
budowę nowego osiedla przy ul. Fregaty 
w Szczecinie. W sumie powstało sześć 
budynków, w których jest prawie 200 
mieszkań. Wszystko to w sąsiedztwie 
jeziora Dąbie. Pierwsi lokatorzy już wpro-
wadzają się do swoich domów. 

Budowa pierwszego etapu osiedla ruszyła 
w sierpniu 2018 r. W ciągu niespełna dwóch 
lat zaniedbana dotąd przestrzeń w rejonie ul. 
Masztowej i Oficerskiej przeszła radykalną 
metamorfozę. W miejscu, gdzie były stare 
zabudowania i chaszcze powstały nowocze-
sne budynki mieszkalne. To kolejny przykład 
rewitalizacji zdegradowanych obszarów. 

Nasze TBSy od lat są jednymi z najbardziej 
prężnych w Polsce. W ubiegłym roku wybu-
dowały najwięcej mieszkań spośród wszyst-
kich Towarzystw w kraju - prawie 400. To 
duży sukces – mówi Piotr Krzystek, prezydent 
Szczecina – inwestycje TBSów zawsze cha-
rakteryzują się wysoką dbałością o detale. 
Co ważne, przestrzeń wokół budynków 
jest kompleksowo zagospodarowana. W ra-
mach osiedla powstają place zabaw, zieleń, 
wiaty dla rowerów, parkingi itp. Wszystko po 
to, aby życie lokatorów było jak najbardziej 
komfortowe. Mieszkańcom nowego osiedla 
życzę przede wszystkim spokoju i wygody. 
 
Atutem osiedla z pewnością jest bliskość 
jeziora Dąbie, kąpieliska i plaży miejskiej 
oddalonej jedynie 500 metrów od mieszkań 

(kąpielisko obecnie jest modernizowane). 
Dodatkowo też w pobliżu znajduje się m.in. 
żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa. 

Budowa tego osiedla była dla nas dużym 
wyzwaniem. Pierwszy raz w historii spółki 
stawialiśmy budynki tak blisko wody - mówi 
Paweł Sikorski, prezes TBS Prawobrzeże - 
Cała inwestycja jest posadowiona na palach. 
Warto było ją zrealizować. Zastosowane tu 
rozwiązania technologiczne gwarantują 
możliwość długotrwałego użytkowania 
osiedla przez jego mieszkańców. 
A bliskość jeziora… to naprawdę duży atut 
tej inwestycji. Mieszkańcy naszego osiedla 
mają kąpielisko miejskie niemalże na wycią-
gnięcie ręki. 

Osiedle powstało na solidnych fundamen-
tach. Ze względu na jego usytuowanie 

najpierw wbito w ziemię ponad 700 pali 
na głębokość 5 i 6 metrów (ich łączna dłu-
gość to ponad 3,5 km). Wzmocniono także 
podłoże pod budowę dróg i parkingów na 
osiedlu. Zastosowano kolumny żwirowe 
wraz z materacem geosyntetycznym. 
Dopiero potem przystąpiono do realizacji 
zasadniczej części inwestycji. 

Mieszkania, jak zawsze w przypadku inwe-
stycji TBS, są wykończone pod klucz. To 
znaczy praktycznie od razu do zamieszkania. 
Po stronie mieszkańców jest jedynie poma-
lowanie ścian na swój wymarzony kolor 
i wniesienie mebli. W pokojach znalazły 
się nowoczesne wykładziny, w łazienkach 
- terakota oraz płytki ceramiczne. W mieszka-
niach zamontowano zlewozmywaki, wanny, 
umywalki, armaturę sanitarną, nowe okna 
i drzwi. 

Mieszkania parterowe mają dostęp do 
ogródków przydomowych. Przewidziano 
także lokale dla osób niepełnosprawnych. 
Teren wokół budynków jest kompleksowo 
zagospodarowany. W ramach inwestycji 
wykonano: oświetlenie, chodniki, alejki, 
ławki, place zabaw i miejsca parkingowe. 
Zasadzono także drzewa i wysiano trawę. 
Inwestycja obejmowała także przebudowę 
fragmentów ul. Masztowej oraz Oficerskiej. 
Powstała także ul. Fregaty, osiedlowa droga 
– przedłużenie ul. Masztowej. 

Koszt inwestycji wynosi ok 60 mln zł. Bu-
dowa osiedla jest finansowana z Banku 
Gospodarstwa Krajowego, wkładu gminy, 
partycypacji najemców i środków własnych 
TBS Prawobrzeże. 
Wykonawcą inwestycji jest firma Calbud. 
Osiedle w liczbach : 
6 – liczba nowych budynków, 
184 – liczba mieszkań na osiedlu, 
630 – przewidywana liczba mieszkańców 
9742 m2 – pow. użytkowa mieszkań, 
8858 m2 – pow. położonej wykładziny 
w mieszkaniach 
6136 m2 – pow. położonej glazury i terakoty 
w lokalach, 
136 – tyle zasadzono drzew, 
6161 m2 – obszar na jakim posiano trawę, 
W przyszłym roku planowane jest rozpo-
częcie drugiego etapu osiedla, w ramach 
którego również powstanie sześć budyn-
ków i 184 mieszkania. 

Więcej na stronie: tbs.szczecin.pl 

Szczecińskie TBS ogłasza przetarg 
na wynajem lokali użytkowych, który 
odbędzie się 1 lipca br. W pomiesz-
czeniach będzie można  prowadzić 
nieuciążliwą działalność usługową lub 
handlową, z wykluczeniem sprzedaży 
alkoholu.  

Do wynajęcia w sumie jest pięć lokali, 
położonych przy ul. Chodkiewicza 9/
U2, ul. Kusocińskiego 39/U1, ul. Pocz-
towej 27c/U1, ul. Jagiellońskiej 18/U1 
i al. Piastów 62/U2 . 

Lokale są zróżnicowane, o powierzchni 
od ok 20 m2 do blisko 90 m2. Stawka wy-
woławcza czynszu waha się od 12 zł m2 
do 30 zł za m2. Wadium wynosi 600 zł.  

Poza czynszem najmu najemca zobo-
wiązany będzie pokrywać koszty zużycia 
mediów. 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 
roku o godz. 10.00 w siedzibie Szcze-
cińskiego TBS przy ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 1a.  
Warunkami przystąpienia do niego są: 
– okazanie dowodu wpłaty wadium;  
– w przypadku osób fizycznych – oka-

zanie dowodu tożsamości oraz aktu-
alnego wydruku z CEIDG 

– w przypadku osób prawnych oraz in-
nych podmiotów  – okazanie aktualne-
go  wypisu z rejestru sądowego, umowy 
spółki, stosownych pełnomocnictw  itd. 

Wadium – na każdy lokal odrębnie – nale-
ży wpłacić najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2020 r.  

Wadium osoby, z którą zostanie zawar-
ta umowa najmu zalicza się na poczet 
czynszu najmu.  

Umowa najmu zostanie zawarta na czas 
nieoznaczony z osobą, która wygra prze-
targ, po zatwierdzeniu protokołu z przetar-
gu przez prezesa zarządu Szczecińskiego 
TBS i po wpłaceniu kaucji zabezpiecza-
jącej. 

Wysokość postąpienia stawek czynszu 
nie może wynosić mniej niż 10% stawki 
wywoławczej. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej 
jedno postąpienie. 

Lokale przejmuje się w istniejącym stanie 
technicznym bez prawa ubiegania się 
o obniżenie stawki czynszu. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy 
zapoznać się z tekstem umowy najmu, 
który nie podlega negocjacjom. Tekst 
umowy dostępny jest w siedzibie spółki 
w pok. nr 7. Złożenie swojej oferty w prze-
targu jest jednoznaczne z akceptacją treści 
umowy najmu. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetar-
gu można uzyskać osobiście w siedzibie 
Szczecińskiego TBS przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 1a lub telefonicznie 
pod nr telefonu 91 430 91 13. 

Więcej na stronie: www.stbs.pl 
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NorthEast Marina otworzyła sezon. 
Żeglarze, którzy przypłyną do Szcze-
cina mogą zacumować swoje jednost-
ki w porcie jachtowym przy Wyspie 
Grodzkiej. 

Marina oferuje łącznie 74 miejsca posto-
jowe, idealne dla jachtów, motorówek, 
katamaranów czy skuterów wodnych. 
W porcie jachtowym żeglarze znajdą 
m.in. prysznice, toalety, media czy punkt 
oddawania odpadów. 

Dużym atutem NorthEast Mariny jest jej 
położenie. Port znajduje się przy dwóch 
wyspach –  Łasztowni i Grodzkiej. Dodat-
kowo działa tam też Miejska Strefa Letnia, 
gdzie można wypocząć na piaszczystej 
plaży lub skorzystać z usług małej ga-
stronomii. 

W ubiegłym roku z usług NorthEast 
Mariny, od kwietnia do października, 
skorzystało 1500 jednostek. Latem miej-
sca postojowe wykorzystane były w stu 
procentach, a cumowali tu goście m.in. 
z Norwegii, Belgii czy Francji. NorthEast 
Marina będzie przyjmować żeglarzy do 
końca października. 

Marzysz o odpoczynku na piaszczystej 
plaży, a jednocześnie nie chcesz wyjeż-
dżać z miasta? Wystarczy, że udasz się na 
Wyspę Grodzką, do Miejskiej Strefy Letniej. 

Można się tu zrelaksować na piaszczystej 
plaży z widokiem na Wały Chrobrego, od-
począć na leżakach, posłuchać muzyki 
czy skorzystać z oferty małej gastronomii.  

Ze względu na stan epidemii,  na razie , 
nie będą odbywać się cykliczne wydarze-
nia towarzyszące, tj. koncerty, czy zajęcia 
sportowe. 
Na terenie Miejskiej Strefy Letniej znajduje 
się dezynfekator. Przypominamy również 
o wymogu zachowania bezpiecznej odle-
głości oraz stosowania się do aktualnych 
zaleceń Ministerstwa Zdrowia.  
Na terenie wyspy obowiązują ogranicze-
nia w zakresie liczby osób, jednocześnie 
przebywać może 600 osób. 
Miejska Strefa Letnia otwarta jest do 
niedzieli do czwartku 10.00 a 22.00, a  
w piątek i sobotę między 10.00-24.00.

Urządzony przez IKEA (przy ul. Monte 
Cassino 6) ma być miejscem otwartym 
dla wszystkich, być inspiracją do zmian. 
Mieszkańcy odkryją tam przyjazne pla-
necie rozwiązania, poznają eko praktyki 
i będą mogli aktywnie działać na rzecz 
zielonej przyszłości miasta.

W Otwartej Kuchni i Jadalni będą odby-
wały się cykle warsztatów z gotowania 
wegetariańskiego. Z kolei w Domowej 
Farmie będzie można odkryć tajniki zrów-
noważonych upraw, a potem zastosować 
je we własnym domu. 

Goście Domu Jutra będą mogli odpo-
cząć i poprawić sobie nastrój w świetle 
domowego słońca, czyli instalacji świetl-
nej, która imituje światło słoneczne. 
W Strefie Tworzenia pod okiem stolarzy 
i projektantów będzie można dać drugie 

życie meblom, w strefie Forum będą 
odbywały się dyskusje, prelekcje oraz 
pokazy filmowe związane z ekologią. 
Uruchomiona zostanie także inicjatywa 

społeczna, której celem będzie zespo-
łowe wypracowanie rozwiązań poma-
gających ograniczyć ilość odpadów 
w Szczecinie. 

Dom Jutra będzie funkcjonował tylko do 
momentu otwarcia sklepu IKEA w Szcze-
cinie, co ma nastąpić w przyszłym roku. 
Potem wyjątkowa przestrzeń wraz z wy-
posażeniem zostanie przekazana Szcze-
cinowi. 

Miasto już zadeklarowało chęć kontynuacji 
projektu pod nazwą „Dom Skandynawski”. 
Ma to być miejsce spotkań i wymiany opinii, 
w którym organizowane będą zarówno 
wydarzenia kulturalne, jak i biznesowe.

Pierwszymi gośćmi Domu Jutra byli Prezy-
dent Szczecina oraz aktywiści klimatyczni 
Daria Naróć i Marcin Chruśliński.

Dom Jutra przy ul. Monte Cassino 6 
w Szczecinie jest dostępny dla miesz-
kańców od poniedziałku do soboty, 
w godzinach 10.00 -20.00.

Dom jutra – Dom Skandynawski 

Wracają Biegi Bulwarove 

Żeglarzu, 
zacumuj 
w Szczecinie  

Miejska Strefa Letnia  
zaprasza 

Rozmaitości

Sportowa rywalizacja powraca na 
szczecińskie bulwary. W tym sezonie 
cztery razy spotkamy się nad Odrą, 
by wzdłuż niej – na odcinku 5 km – 
rozpocząć aktywnie weekend. 

Uczestnicy cyklu biegów będą musieli 
pokonać dwa okrążenia, od Nabrzeża 

Starówka do bosmanatu przy Nabrze-
żu Gdyńskim. 

Na linii startu biegacze spotkają się 
w sobotę: 27 czerwca, 25 lipca, 22 
sierpnia i 5 września. Bieg wystar-
tuje w dwóch turach po 150 osób, 
o godzinie 9.00 i 12.00. Zawodnicy 

mogą wybrać dogodną dla siebie 
godzinę. 

W związku ze stanem epidemii, 
w tym roku nie  odbędzie  s ię 
wspólna rozgrzewka, a na tere-
nie wydarzenia nie będzie działał 
depozyt. 

Zapisy uczestników odbywają się przez 
stronę protiming24.pl. 

Szczegóły biegu oraz regulamin do-
stępne są też fanpage’u Bulwary 
Miejsce Spotkań.

www.zstw.szczecin.pl
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Przetrwali najtrudniejszy okres w swojej 
działalności związany z pandemią, a teraz 
chcą ożywiać śródmiejski fragment al. 
Wojska Polskiego w Szczecinie. Najwięk-
sze marki z Alei rozpoczynają współpracę 
w ramach miejskiego projektu Słynna 
Aleja. 

Aleja Wojska Polskiego to najdłuższa ulica 
w Szczecinie, a zarazem jedna z najbardziej 
znanych. Jej fragment pomiędzy pl. Zwy-
cięstwa a pl. Szarych Szeregów ma być osią 
procesu rewitalizacji Śródmieścia.  Już dziś, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, miasto  wspólnie 
próbują znaleźć sposób na ożywienie tej 
przestrzeni. Temu celowi służyć ma projekt 
„Słynna Aleja”. 

Zakłada on, realizowanie  wspólnych 
przedsięwzięć z udziałem najbardziej 
znanych szczecińskich marek, zloka-
lizowanych  w obrębie Alei, które już 
dziś mają znaczenie lokalne i ogólno-
polskie, z których możemy być dumni 
jako szczecinianie. Należą do nich: 
Kino Pionier, Bar Pasztecik, Galeria 
Ewy i Henryka Sawki, Atelier Sylwia 
Majdan, Cukiernia Koch, sklep i bar 
rybny Seamor, oraz pizzeria Piccolo.

To nie jest przypadkowe, że te podmioty tu 
działają. Ta aleja ma coś w sobie i jest ważna 
dla Szczecina.Stąd decyzja o przygotowa-
niach do rewitalizacji tego miejsca. Chodzi nie 
tylko o przebudowę, ale także ożywienie tego 
miejsca  – mówił podczas otwarcia projektu, 
Piotr Krzystek,prezydent Szczecina – jest teraz 
tendencja, powrotu na ulicę, do ogródków 
restauracyjnych, małych sklepów. Raczej 
unikamy centrów handlowych, z powodu 
koronawirusa. Takie ulice jak nasza Aleja , 
wracają do łask.

Założeniem projektu jest wspólne wypra-
cowanie działań, które z jednej strony będą  
promować aleję, przyciągać na nią ludzi, 
przywracać jej dawne znaczenie w mieście, 
a z drugiej będą promować  działalność danej 
marki. W danym roku jedna z marek będzie 
tą wiodącą, wokół której  będą odbywały 
się  wydarzenia. 

13 edycja Różanego  Ogrodu Sztuki 
ze względu na sytuację epidemicz-
ną została ograniczona do niedziel-
nych koncertów oraz wystaw.

W wydarzeniach będzie mogło 
uczestniczyć nie więcej jak 150 osób, 
wszelkie działania prowadzone będą 
zgodnie z rygorem sanitarnym i prze-
pisami aktualnymi w dniu koncertu. 
Uczestnicy wydarzeń zobowiązani 
będą do  zasłaniana ust i nosa lub 
zachowanie 2-metrowego dystansu.

12 lipca , godz. 12.00
75 lat muzyki rozrywkowej naszego 
regionu to doskonała okazja do przy-
pomnienia artystów pochodzących 
właśnie stąd, czyli m.in. piosenek Vio-
letty Villas, Heleny Majdaniec, Cze-
sława Niemena, ale przede wszystkim 
zespołu „Filipinki”. Wystąpią: Dianna 
Domagała, Maja Dziczek, Aleksandra 
Górska, Daria Górska, Katarzyna Kup-
ny, Joanna Rosa Maria, Włodzimierz 
Radin-Rutkowski, Michał Wiśniewski .

19 lipca , godz. 12.00
Koncert Ręczno-Nożnej Kapeli Przy-
drożnej, szczecińskiego zespołu in-
strumentalno-wokalnego, którego 
repertuar jest swoistym kompromisem 
pomiędzy typową muzyką prezen-
towaną przez kapele podwórkowe, 
a estradowym brzmieniem zespołów 
folkowych. 

26 lipca, godz. 12.00
Jackpot – Kasia Buja Kazuba i Ma-
ciej Kazuba to małżeństwo muzyków, 
pedagogów i ludzi o wielkiej wrażli-
wości. Ich recital to sentymentalna, 
acz niepozbawiona dobrego humoru 
podróż do czasów, w których muzykę 
pisali prawdziwi kompozytorzy, a tek-
sty wielcy poeci. W programie m.in 
utwory: Hanny Banaszak, Ewy Bem, 
Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Zauchy, 
Seweryna Krajewskiego. 

Dodatkowo 3 lipca (piątek) o godz. 
20.00 
Koncert 100 lat Szczecin, Classic! 
75-lecie urodzin Szczecina świętować 
będziemy w argentyńskim ogrodzie 
pulsującym w rytm tanga do muzyki 
Astora Piazzolli. W tę magiczną po-
dróż zabierze nas Baltic Neopolis 
Orchestra pod dyrekcją Andriya 
Viytovycha, jednego z najlepszych 
brytyjskich altowiolistów, a wystąpią 
Emanuel Salvador, Emilia Goch Salva-
dor, Robert Dacko, Patryk Piłasiewicz 
oraz Michał Francuz.

Wystawa
Przez cały lipiec na Różance można 
oglądać wystawę prac pracowni 
artystycznych Pałacu Młodzieży Po-
morskiego Centrum Edukacji w Szcze-
cinie, który obchodzi jubileusz 70-lecia.

www.saa.pl

Rozmaitości

Słynna Aleja, słynne marki 

W tym roku świętujemy inaczej
Zapraszamy na  jubileusz 75-lecia polskie-
go Szczecina. 

A w programie m.in. ogłoszenie wyników  
konkursu piosenki o Szczecinie Music 
Szczecin Net. Poznamy też Specjalnych 
Jubilatów, którzy tak jak polski Szczecin, 
mają 75 lat, urodzili się w 1945 r. w Szczecinie 
lub 75 lat temu osiedlili się w Szczecinie. 

„Życzę Szczecinowi” – mieszkańcy przesy-
łają nagrania video ze swoimi życzeniami dla 
miasta, najciekawsze zostaną wyemitowane 

5 lipca podczas specjalnej transmisji online 
z Urodzin Szczecina.  
„Gramy hejnał Szczecina” – szczecińscy 
artyści na facebooku przygotowują się do 
wspólnego wykonania hejnału Szczecina– 5 
lipca o godz.12.00. 
W lipcu na Jasnych Błoniach będzie można 
oglądać wystawę zdjęć Marka Czasnojcia 
„Szczecińskie metamorfozy”.  

Urodziny Szczecina on – line 
Świętowanie urodzin 5 lipca w tym roku 
odbędzie się w formie transmisji on-line 

na miejskich portalach społecznościo-
wych. 

Odbędziemy m.in. niezwykłą wędrówkę po 
historii miasta oraz podróż po artystycznym 
krajobrazie Szczecina „wczoraj i dziś”. Przed-
stawiony zostanie Szczecin okiem malarzy, 
fotografów, „młodym okiem”.
Program Urodzin Szczecina wypełniony 
zostanie piosenkami o Szczecinie i wieloma 
przebojami szczecińskiej sceny muzycznej.

www.saa.pl

W tym roku taką marką  jest Galeria Ewy 
i Henryka Sawki. 
Pierwsze wydarzenie to jest Ściana Uśmiechu, 
wystawa w miejscu dawnej fontanny Ścia-
ny Płaczu. Prawdziwy uśmiech jest wtedy, 
gdy ludzie mogą się spotkać – opowiadał 
o swoich pomysłach Henryk Sawka – druga 
sprawa to rekord Guinessa, skoro Robert 
Lewandowski mógł w ciągu dziewięciu 
minut strzelić pięć goli, to czy ja mogę być 
tak szybki w rysowaniu. Postanowiłem, że 
podejmę wyzwanie - sześćdziesiąt rysunków 
w godzinę. 
Wystawa oraz rekord Guinessa Henryka 
Sawki odbędą się we wrześniu podczas 
pierwszego Festiwalu Marek.

Projekt Słynna Aleja wpisuje się w proces 
rewitalizacji al. Wojska Polskiego, miasto 
oferuje przedsiębiorcom  wsparcie organiza-
cyjne, kanały i narzędzia promocyjne. Urucho-
miony został  serwis  internetowy, znajdą się 
tam aktualności związane z wydarzeniami na 
Alei, działalnością i promocją poszczególnych 
marek oraz informacje dotyczące rewitalizacji 
tego obszaru.
Program realizują: Miasto Szczecin, 
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, Że-
gluga Szczecińska, Turystyka i Wyda-
rzenia, Szczecińskie TBS, oraz  Agencja 
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Part-
nerem strategicznym jest Szczecińska 
Energetyka Cieplna.

Harmonogram działań 2020 na Słyn-
nej Alei. 
l Festiwal Marek (19-20 Września 2020 r.)
Raz w roku organizacja festiwalu poświę-
conego markom z Alei oraz innym szcze-
cińskim markom. Podczas dwudniowego 
wydarzenia  planowana jest promocja Alei, 
działalności poszczególnych marek, a także 
eventy towarzyszące. 

l Ściana Uśmiechu 
W miejscu, gdzie dawniej stała fontanna 
zwana Ścianą Płaczu stanie wystawa prac  
Henryka Sawki. Jej odsłonięcie planowane 
jest podczas Festiwalu Marek. 

l Rekord Guinnessa 
60 rysunków na godzinę w wykonaniu 
Henryka Sawki. Jeśli uda się pobić rekord, 
na Słynnej Alei będą już dwaj rekordziści. 
Przypomnijmy, że kino Pionier jest wpisane 
do księgi Guinessa, jako najstarsze i najdłużej 
działające kino na świecie. 

l Urodziny Pasztecika 
Tak jak w ubiegłym roku, podczas 50.urodzin 
Baru Pasztecik miasto będzie chciało być 
współorganizatorem urodzin, które przypa-
dają na 21 października br. 

slynnaaleja.szczecin.eu 
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