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Lato
w mieście
202 pomysły na Szczecin

Weź się za plastik!

Mieszkanie za remont

Tyle projektów złożyli w tym roku mieszkańcy do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Chcesz żeby segregowanie było łatwiejsze i bardziej
efektywne? Zacznij od plastiku.

Komunalne za remont jeszcze nigdy nie były tak dostępne. Miasto wprowadza rewolucyjne zmiany.

Więcej, str. 2

Więcej, str. 4

Więcej, str. 9
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Aktualności

202 pomysły
na Szczecin

Ład
parkingowy
Do 13 sierpnia potrwają konsultacje społeczne w sprawie
nowego Ładu parkingowego
w Szczecinie. Jego główne
elementy to podział miasta
na trzy strefy komunikacyjne,
powiększenie Strefy Płatnego
Parkowania, powstanie 17 parkingów P&R przy stacjach SKM,
płatne parkingi i parkingowce
w centrum.

Ostatecznie w tym roku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
skutecznie zgłoszono 202 projekty.
Obecnie trwa ich weryfikacja, jednak
już teraz mieszkańcy mogą zapoznać
się z nimi na stronie internetowej SBO.
Co roku projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
przechodzą kilka etapów weryfikacji.
Pierwszy z nich to tak zwana weryfikacja formalna, za którą odpowiada Biuro
Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta.

W pierwszej kolejności zmiany
czekają Strefę Płatnego Parkowania . Celem ma być zwiększenie
rotacji aut w ramach stref, która
jak pokazały badania, jest zapełniona samochodami na poziomie
92,9% (w godzinie maksymalnej
– 97,1%), a powinno oscylować
ok. 70-80 proc.

To właśnie na tym etapie urzędnicy kontaktują się z autorami projektów, którzy
są informowani o postępach weryfikacji,
a także (w razie konieczności) proszeni o uzupełnienia i dokonanie korekty swoich pomysłów. Po dopełnieniu
tych czynności odbywa się weryfikacja
merytoryczna. To wtedy poszczególne
pomysły trafiają do właściwych jednostek
miejskich, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji.
Całą procedurę kończy weryfikacja w Zespołach Społecznych SBO.
Po ocenie formalnej i merytorycznej
to najlepsza pora na zbadanie, czy poprzednie etapy przebiegły prawidłowo.
Członkowie Zespołu zwracają szczególną uwagę na to, czy pomysły, które
zostały ocenione pozytywnie są ogólnodostępne.
Pomysły, które pomyślnie przejdą całą
procedurę i zostaną zatwierdzane przez
Zespół Opiniujący składający się z przedstawicieli mieszkańców Szczecina, organizacji pozarządowych, Rad Osiedli
i Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin,
trafią na listę do głosowania. Mieszkańcy
wybiorą najlepsze z nich w listopadowym głosowaniu.

Miasto przygotowało m.in. trzy
warianty poszerzenia strefy oraz
pakiet zmian w taryfach.
Uwagi odnośnie nowego ładu
parkingowego można zgłaszać za
pośrednictwem formularza w serwisie www.konsultuj.szczecin.pl.

Obecnie mieszkańcy mogą zapoznać
się z każdym z 202 zgłoszonych pomysłów w danych obszarach: ogólnomiejskim (47 złożonych projektów)
i 22 lokalnych – na stronie www.sbo.
szczecin.eu w zakładce „zgłoszone projekty”.
– W tym roku pod względem liczby złożonych wniosków w obszarach lokalnych mamy bardzo wyrównaną sytuację
– mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UM.

– W każdym z obszarów mieszkańcy złożyli przynajmniej 5 wniosków, najwięcej,
bo 11 złożyli mieszkańcy obszaru: Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje.
W tegorocznej edycji Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021 całkowita pula środków przeznaczonych
na projekty mieszkańców to: 14 606
083 zł.
Więcej na stronie:
www.sbo.szczecin.eu

Bezpłatne wadium przetargowe?
To możliwe!
Zastanawiasz się do którego z ogłoszonych właśnie przetargów przystąpić?
Kilka ofert wydaje Ci się atrakcyjnych?
Teraz nie musisz wybierać i rezygnować
z przetargów, pomożemy Ci spróbować
swoich sił na więcej niż jednym polu.

Na stronie konsultuj.szczecin.pl
znajdują się: prezentacja na temat
proponowanych zmian oraz formularz konsultacyjny z pytaniami.
Formularz w wersji papierowej
jest dostępny w przedsionku
przed salą Sesyjną Urzędu Miasta
(lewe skrzydło, dawna siedziba
Filharmonii im. M. Karłowicza),
przy Placu Armii Krajowej 1, oraz
przy wejściu do Filii Urzędu na
Prawobrzeżu Miasta, ul. Rydla
39-40.

Wszystko dzięki zawartej współpracy między Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej a Zachodniopomorską Agencją
Rozwoju Regionalnego. Możliwe jest
skorzystanie z BEZPŁATNYCH poręczeń.
Dzięki nim uzyskasz wsparcie m.in. w postaci wadium przetargowego.
Ułatwimy Ci przystąpienie do przetargu bez
angażowania własnych środków finansowych, co daje szansę na przystąpienie do
kilku przetargów jednocześnie.
Poręczenia wadialne mają formę pakietu,
z limitem do 500.000,00 zł.
Oferta skierowana jest do mikro, małych
i średnich przedsiębiorców z województwa
zachodniopomorskiego.
Nie zwlekaj, pula środków jest ograniczona.

Celem konsultacji jest zebranie
od mieszkańców Szczecina opinii
w sprawie planowanych zmian.

W tych samych miejscach stoją urny na wypełnione formularze. Możne je też wysłać na
adres email: parkowanie@niol.
szczecin.pl.

Zapraszamy do współpracy wszystkie
firmy z województwa zachodniopomorskiego.

Szczegóły oferty dostępne są pod numerem telefonu 664 012324 oraz na stronie:
www.arms-szczecin.eu

Informacja o wynikach konsultacji
zostanie opublikowana w terminie 30 dni od ich zakończenia,
a efektem będą projekty uchwał
na sesje Rady Miasta.
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Na budowach wakacji
nie ma
Kończy się wiele inwestycji komunikacyjnych, rozpoczynają kolejne.
Nie ustają prace na wielu budowach.

połączy modernizowaną kamienicę
z obecnym budynkiem muzeum. Prowadzone są także prace rozbiórkowe
wewnątrz starej kamienicy.

Rozpoczęła się przebudowa alei
Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego, która
obejmuje m.in. przebudowę jezdni,
chodników, sieci wodociągowej,
małej architektury. Po przebudowie
pojawią się stojaki rowerowe, ławki,
nowe kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia krzewów.

Do góry pną się siostrzane budynki
Fabryki Wody. Po wykonaniu płyty
fundamentowej budynku basenowego, rozpoczęły się prace przy budowie
ścian oraz słupów podbasenia.

Praca wre na placu budowy Teatru
Letniego, rozebrano już stare części
obiektu i przygotowano teren pod
budowę nowego teatru. Zdemontowano już m.in. charakterystyczne
zadaszenie membranowe a wraz z nim
okucia na łuku żelbetowym, słupy stalowe, odciągi, liny nośne. Rozebrana
została także widownia, m.in. ławki,
balustrady i barierki.

Do góry pnie się także budynek
edukatorium, gdzie obecnie trwa
budowa ścian I piętra, jak również
prace żelbetowe przy ścianach parteru.
Zmienia się również zagospodarowanie terenu. W centralnej części terenu
wykonano ściany podwalinowe oraz
płytę fundamentową dla budynku,
który pełnić będzie rolę zaplecza
sanitarno-szatniowego basenów zewnętrznych.

Aleja Jana Pawła II

A z ostatniej chwili: Szczecin otrzymał 100 milionów unijnego dofinansowania na przebudowę układu
drogowego na Międzyodrzu.

Na Stadionie Miejskim są nowe krzesełka, przesunięto główną murawę
bliżej wybudowanej już trybuny zachodniej, oznacza to, że zbliżamy się
do zakończenia prac, w ramach których gotowa będzie połowa nowego
obiektu piłkarskiego.

W ramach zadania powstanie m.in.
rondo przy wjeździe na Most Długi
– na ulicy Energetyków. Obecnie
trwa już przebudowa ulicy Górnośląskiej.

Zgodnie z harmonogramem toczą się
prace przy przebudowie Muzeum
Techniki i Komunikacji. Trwa budowa fundamentów budynku, który

więcej:
wiadomosci.szczecin.eu

Stadion Miejski

Muzeum Techniki i Komunikacji

Teatr Letni

Fabryka Wody
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Weź się za plastik!
Chcesz żeby segregowanie było łatwiejsze i bardziej efektywne? Zacznij
od plastiku. Wystarczy zapamiętać
pięć najpopularniejszych grup odpadów z tworzyw sztucznych oraz metali i pilnować, aby trafiały do żółtego
pojemnika.
Dokładnie rok temu przeszliśmy prawdziwą rewolucję w systemie segregacji,
jaką było wprowadzenie nowej frakcji
– bio. Dziś możemy stwierdzić, że ten najtrudniejszy do wydzielenia i odrębnego
gromadzenia rodzaj odpadu, mieszkańcy
opanowali bardzo dobrze. Stale rośnie
nie tylko jakość śmieci z brązowych pojemników (tzn. coraz mniej jest w nich
odpadów, które nie powinny tam trafiać),
ale także ilość. Pokazuje to, że mieszkańcy Szczecina nie tylko świadomie
i z zaangażowaniem podeszli do tego
wyzwania, ale także są gotowi na kolejne kroki w kierunku skuteczniejszej
segregacji śmieci.
Skuteczniejsza segregacja, czyli jaka?
l Taka, która pozwoli kierować do
przetworzenia jak największą ilość
odpadów. Dzisiaj z przyczyn niezależ-

nych od Miasta, np. z powodu braku
odpowiednich instalacji przetwarzających odpady - ta ilość nie jest satysfakcjonująca. Wprowadzane zmiany
pozwolą poprawić jakość zbieranych
selektywnie śmieci, przez co zwiększy
się odsetek tych faktycznie przetwarzanych.
l Taka, która nie tworzy dodatkowych,
niepotrzebnych kosztów, dzisiaj wynikających na przykład z logistyki
i kierowania do przetworzenia odpadów, które faktycznie nie są poddawane recyklingowi.
l I w końcu taka, której zasady są jasne
i czytelne dla mieszkańców, która nie
przysporzy im zbyt dużych trudności,
którą będą mogli z łatwością stosować
w życiu codziennym.
Kierując się tymi trzema założeniami,
opracowano wytyczne dotyczące
zasad segregacji, które znacząco
zwiększą jej efektywność. – Proponując nowe rozwiązania z jednej strony
kładziemy nacisk na aspekt ekologiczny, chcąc zwiększyć ilość odpadów
kierowanych do recyklingu, a z drugiej

na aspekt ekonomiczny – optymalizując pewne procesy np. w obszarze
logistyki – tłumaczy Paweł Adamczyk,
dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – To ważne, szczególnie
w obliczu niepewnej sytuacji na rynku
odpadów i stale rosnących cen, przed
którymi chcemy się zabezpieczać.
Trzeci aspekt, to codzienna praktyka związaną z segregacją. Dlatego
proponujemy mieszkańcom proste
i jasne zasady, które każdy z nas może
stosować.
Co z tym plastikiem?
W pierwszej kolejności szczegółowe
zasady obejmują frakcję tworzyw sztucznych i metalu, czyli pojemnik żółty.
Zgodnie z nowymi wytycznymi bezwzględnie powinny do niego trafiać:
l zgniecione butelki PET
l opakowania wielomateriałowe
(kartony po sokach i mleku)
l opakowania po chemii i kosmetykach
l przezroczysta, bezbarwna folia
l puszki i opakowania metalowe.

Pozostałe „plastiki” i wszystkie te
odpady z tworzyw, wobec których
mamy wątpliwości, należy wrzucać
do pojemnika na odpady zmieszane.
– Wrzucając do żółtego pojemnika
wymienione odpady możemy mieć
niemal pewność, że zostaną one
przetworzone i zyskają tzw. drugie
życie – wyjaśnia Paweł Adamczyk.
– Natomiast pozostałe, trudne do
przetworzenia, takie jak np. plastikowe opakowania po żywności, po
wrzuceniu do pojemnika czarnego na
zmieszane, zostaną w naszej spalarni,
bezpiecznie i bez szkody dla środowiska, wykorzystane do produkcji energii
cieplnej i elektrycznej.
Jeśli nie jesteś pewien, do jakiego
kosza wrzucać poszczególne śmieci odwiedź stronę: segregujemy.
ecoszczecin.pl i skorzystaj z wyszukiwarki odpadów, która szybko
rozwieje Twoje wątpliwości.
A jeśli nie znalazłeś interesującego Cię
rodzaju odpadów, zgłoś to mailowo:
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

www.wiadomosci.szczecin.eu

SZCZECIN

wsz Lipiec/sierpień 2020

ROP czyli
odpadowe Yeti

Do czego
służą kosze?
Obserwacja koszy na śmieci usytuowanych na ulicach i w parkach wskazuje,
że nie wszyscy pamiętają do czego one
służą. Często wykorzystywane są, niestety, jako dodatkowy pojemnik na odpady
zmieszane. I to bardzo zmieszane, jak
widać na zdjęciu….

Analizując wnioski kierowane do miasta o uruchomienie butelkomatów,
które wrzucenie butelki nagradzałyby
np. darmowymi minutami na rower
miejski lub biletami do kina, połączyłem z wielokrotnie widzianym obrazem u naszych zachodnich sąsiadów,
którzy podjeżdżając do sklepu z wielkim workiem wypełnionym butelkami
PET kierują swoje kroki do maszyny,
gdzie odbierają kaucję zapłaconą przy
zakupie napoju.

Informujemy i przestrzegamy, że zgodnie
z art. 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, napełnianie koszy ulicznych
odpadami z gospodarstw domowych jest
zabronione i stanowi wykroczenie, a za nieprzestrzeganie tych zasad grozi mandat.
Oczywiście, nie tylko sankcje są istotne, wyrzucanie pełnych worków odpadów, często
z resztkami jedzenia, do koszy ulicznych
oceniane jest bardzo negatywnie przez
mieszkańców, którzy zawiadamiają służby
miejskie z żądaniem podjęcia stosownych
działań. A w związku z tym, że takie praktyki
obserwujemy systematycznie w kilku miejscach w mieście, będą one poddane szczególnej obserwacji przez służby miejskie.

Połączenie tego wszystkiego przywołało
mi na myśl skojarzenie z Yeti! Dlaczego
Yeti? Bo z Yeti jest tak, że wielu o nim
mówi, a właściwie nikt go nie widział.
Tak jest w naszym kraju z odpowiedzialnością producentów za opakowania,
w których wprowadzają swoje produkty
na rynek.
Dyskusja publiczna na temat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w skrócie ROP trwa od kilku lat.
Jej efektem powinno być zminimalizowanie produkcji opakowań i produktów
o krótkim okresie przydatności, a zwiększenie produkcji opakowań recyklingowalnych / wielokrotnego użytku.

Spróbujmy wyobrazić sobie ile ton butelek PET wprowadzają w skali roku na rynek producenci napojów gazowanych?
Napojowy potentat wytwarza 3 miliony
ton opakowań plastikowych rocznie –
co daje 200 tysięcy butelek na minutę!

Muszą powstać butelkomaty i skupy,
ale ich powstanie winni sfinansować
producenci, a nie klienci. Wprowadzenie
powszechnego systemu kaucyjnego
sprawiłoby, że odpadów byłoby zdecydowanie mniej.

Kto ponosi koszty zebrania tych setek
milionów butelek?

W czerwcu władze Szczecina wspólnie
z innymi samorządami największych
miast przyjęły wspólne stanowisko
w sprawie ROP i przekazały je do Ministerstwa Klimatu. W dokumencie tym jednoznacznie wskazano na konieczność
wdrożenia rozwiązań nakładających
odpowiedzialność na producentów. To
jest warunek obniżenia kosztów, ponoszonych przez mieszkańców.

Niestety producenci nie są zainteresowani tym, aby ich towary były w opakowaniach, które będą objęte systemem
kaucyjnym, ponieważ stworzenie tego
systemu to konieczność wydatkowania co najmniej kilkudziesięciu miliardów złotych.
A skoro nie muszą, to dlaczego mieliby
to zrobić? To wbrew zasadom działalności podmiotów komercyjnych, których
celem jest generowanie zysków.

My. Segregując je i przekazując do firmy
odbierającej odpady z naszej nieruchomości rozpoczynamy drogę powrotną.
Jest szansa (nie zawsze…), że butelka
zostanie przetworzona, by raz jeszcze
tworzywo sztuczne, z którego jest wyprodukowana mogło być wykorzystane.
Ale za tę drogę to my płacimy. W naszym
mieście odbiór i zagospodarowanie 1
Mg odpadów to 825 zł

Jeżeli rozwiązania ustawowe nie zobowiążą producentów do ponoszenia realnych kosztów związanych z zebraniem,
zagospodarowaniem i przetworzeniem
opakowań wprowadzonych przez nich
na rynek, to trzeba powiedzieć wprost,
że żadne działanie na poziomie lokalnym nie ma szansy tego zastąpić.

Ile płaci producent? Według różnych
źródeł informacji może to być tylko
kilkadziesiąt złotych! Coś tu się nie
zgadza ….. Nie dość, że płacimy firmie
za towar, który kupujemy, to jeszcze –
w sposób ukryty– pokrywamy koszty
opakowania i jego zagospodarowania.
To trzeba zmienić!

Prosimy i apelujemy do mieszkańców
Szczecina o przestrzeganie zasad korzystania z koszy na śmieci ustawionych
w miejscach publicznych. One nie są dodatkowym koszem na domowe odpady!
A jeśli zauważymy, że ktoś wrzuca pełne
worki lub pozostawia przy koszach, reagujmy, bo nie dość, że łamie się przepisy to
jeszcze dodatkowo zaśmieca okolicę. Często bowiem wiatr rozwiewa odpady, które
nie mieszczą się w koszu, a za obsługę tych
koszy będziemy płacić coraz więcej. Dzisiaj
to już blisko 3 mln rocznie.

Decyzja Ministra Klimatu byłaby szansą
na to, że to nie gminy i jej mieszkańcy
będą odpowiedzialne za sfinansowanie
tych zmian. I wtedy wszyscy pójdziemy
do butelkomatów. Mogą Niemcy, mogą
Czesi to dlaczego my wciąż nie? ….
Paweł Adamczyk
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Szczecin

ALERT – Dzikie wysypiska
W pierwszym półroczu 2020 roku
poprzez aplikację Alert zgłoszono 159
miejsc, w których znajdowały się tak
zwane dzikie wysypiska.
Do dnia 30 czerwca 2020 roku z miejsc
nieprzeznaczonych do składowania odpadów zostało zebranych ponad 131 ton
odpadów komunalnych oraz odpadów
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niebezpiecznych. Oznacza to, że na terenie miasta usuwane jest średnio jedno
dzikie wysypisko dziennie!
Dużo to czy mało – jak na kilkusettysięczne
miasto?
Zawsze za dużo, biorąc pod uwagę,
że nie wszystkie dzikie wysypiska są
zgłaszane.

Przypominamy, że jeśli zobaczycie Państwo takie wysypisko, przekażcie tę informację Straży Miejskiej telefonicznie na
numer alarmowy 986 lub za pośrednictwem aplikacji alert oraz bezpośrednio
na adres: alert@um.szczecin.pl

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

Dbajmy o środowisko i naszą wspólną przestrzeń.

Wystarczy mieć wgraną aplikację
oraz dostęp do Internetu. Można również wykorzystać do tego
komputer stacjonarny.
Później już wszystko jest bardzo
proste. Wchodzimy do aplikacji
lub na stronę, wypełniamy podstawowe informacje, opisujemy
problem i wysyłamy do Urzędu Miasta.
www.alertszczecin.pl
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EcoGenerator po godzinach
Nie samą pracą człowiek żyje, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Dziś zatem o pozazawodowej aktywności i kreatywności
pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów .
Na początek: fotograf, rajdowiec, maratończyk i wędkarz sportowy.

Robert Lewandowski, główny specjalista ds. BPH w ZUO

Łukasz Rudnik, mistrz ds. utrzymania majątku

Miłość do przyrody zawdzięcza
dziadkom, do których jeździł na wakacje. Mieszkali w leśniczówce. Za
pierwsze zaoszczędzone pieniądze
kupił aparat fotograficzny. Zamiłowanie do lasu, zwierzaków i do fotografowania owocuje wspaniałymi
zdjęciami przyrody.

Motocykle, samochody – to od dawna jego
pasja. Kilka lat temu kolega na urodziny zafundował wyjazd terenówką z instruktorem.
Gdzieś w okolicach Kamienia Pomorskiego.
Górki, bezdroża, podjazdy. Spodobało się.
Frajda. – To zupełnie inna jazda niż zwykłym samochodem – podkreśla. Pierwszą
terenówkę suzuki vitarę kupili z kolegą na
spółkę. Potem były ćwiczenia na stargardzkim poligonie, pierwsze rajdy, pierwsze puchary. – Na rajdach poznałem dużo ludzi,
zobaczyłem, jaka to zabawa, poczułem
adrenalinę i smak rywalizacji.

Hobby: fotografia przyrodnicza

Jego ulubione „tereny łowieckie” to
Puszcza Goleniowska, rejon Stepnicy,
Międzyodrze.

Do zdjęć na duże odległości używa
obiektywu o ogniskowej 500 mm. Za
największe trofeum uważa zdjęcia orła
bielika. Pewnego razu poratował młodego bielika w nieszczęściu. Znalazł ptaka
z uszkodzonym skrzydłem, zawiózł do
lecznicy w Stepnicy, dzięki czemu wyzdrowiał i przeżył.
Zbieżność imienia i nazwiska z najlepszym polskim piłkarzem przypadkowa,
choć Pan Robert w piłkę czasem też
kopie.

Hobby: off-road

Typowy rajd terenowy to 10 godzin jazdy
po leśnych, polnych drogach, bezdrożach,
w błocie, piachu. Trasa jest ściśle wyznaczona. Kierowca z pilotem mają do odszukania
100 pieczątek. Wygrywa ten, kto w 10 godzin zdobędzie więcej pieczątek.
Lubi też rajdy turystyczne, np. wzdłuż niemieckiej granicy. – Wyznaczamy cel trasy
i jedziemy, na czuja, jak zabrniemy w jakieś

krzaczory nie do przebycia, zawracamy,
szukamy innej drogi.
Teraz jeździ Mitsubishi Pajero II. Trzylitrowy
silnik V6, benzyna 150 KM, koła 33 cali.
Prawdziwy rajdowiec sam naprawia swoją
maszynę. I nie mówimy tu o kosmetyce.
Przed i po rajdzie trzeba spędzić w warsztacie kilka popołudni. Łukasz Rudnik nie
ma z tym problemu. Jest inżynierem mechanikiem po Politechnice Szczecińskiej,
specjalność eksploatacja samochodów
osobowych.
– Rajdy terenowe to niejedyna nasza aktywność – podkreśla. – Dbamy o las, sadzimy
drzewa, współpracujemy z leśniczymi. Organizujemy akcje charytatywne, zbieramy
na domy dziecka, co roku włączamy się do
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wiadomość z ostatniej chwili: Łukasz Rudnik
i jego pilot Marcin Zalewski zajęli drugie
miejsce w klasie turystycznej rajdu charytatywnego WAKUŁA TROPHY VI, który odbył
się 11 lipca na wyspie Wolin. Gratulujemy!

Marek Sułkowski, specjalista ds. dostaw
Hobby: biegi długodystansowe, maratony
To prawda z tą endorfiną? – Tak, oczywiście! Po biegu czuję zmęczenie fizyczne,
ale psychicznie jestem zrelaksowany
i pełen optymizmu. Samopoczucie jest
o niebo lepsze.
Pan Marek odpowiada za rytmiczną
dostawę odpadów do EcoGeneratora.
Po godzinach biega dla zdrowia i dobrej
sylwetki, ale nie tylko. Chce zdobyć Koronę Polskich Maratonów, czyli przebiec
pięć liczących się polskich maratonów
w dwa lata (z powodu epidemii aktualny
limit został wydłużony do trzech lat).
Kraków, Wrocław, Poznań ma zaliczone.
Zostały Dębno i Warszawa.

Żeby utrzymać formę, biega minimum
trzy razy w tygodniu.
Jak nastolatek grał w młodzieżówce
Pogoni. Lubi jazdę rowerem. Bieganie zaczął kilka lat temu. Po dwóch
kilometrach złapał zadyszkę. – Myślałem, że to nie dla mnie – mówi.
– Ale z czasem przekonałem się, że
warto. Dołączył do grupy „Ruchowa
Akademia Zdrowia”. Trzy lata później,
w 2019 przebiegł pierwszy maraton.
Po drodze były dziesiątki, piętnastki,
półmaratony.
Drugi cel? Zejść poniżej czterech godzin w maratonie.

Andrzej Biernacki, mistrz ds. ruchu
Hobby: wędkarstwo sportowe

Jeśli łowi na spławik, wypuszcza, ale jak się trafi
drapieżnik np. okoń czy szczupak, rybka trafia
na patelnię. Sam filetuje, przyrządza. – Świeża
ryba nie wymaga dodatkowych przypraw
oprócz odrobiny soli i pieprzu – mówi. – Każdy,
kto taką rybkę jadł, wie o co chodzi.
W 2013 roku został mistrzem okręgu w łowieniu bałtyckiego dorsza. Złapał wtedy sześciokilogramową sztukę, 86 cm długości.
Największy dorsz w jego karierze liczył 118 cm.

Ma też na koncie mistrzostwo w wędkarstwie spławikowym największego
w okręgu szczecińskim, liczącego kilkuset wędkarzy koła Big Fish.
Rada dla początkującego wędkarza?
– Przede wszystkim cierpliwość – mówi. – Na
dziesięć wypraw, jedna jest udana, dwie
średnio, a najwięcej jest takich sobie. Nie
wolno się zrażać tymi mniej udanymi.

Za miesiąc: Wiking, paralotniarz i piwowar
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Nowy standard życia
w Wielgowie
ZWiK zakończył kolejny z etapów budowy kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze. Spółka zachęca
mieszkańców do podłączania się do sieci. Będzie taniej i bardziej ekologicznie.
Prace przeprowadzono na kilkunastu
ulicach wspomnianych osiedli (ich lista
niżej). W sumie ułożono w nich ok. 4,2 km
sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy tych ulic
mogą występować o warunki techniczne
na przyłączenie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Do tej pory
Spółka wydała tego typu dokumenty 30
właścicielom nieruchomości. Zachęca też
kolejnych do przyłączenia się do nowej
sieci. W tym celu do każdego gospodarstwa domowego dotrze ulotka z instrukcją
objaśniającą „krok po kroku” czynności
niezbędne do prawidłowej budowy własnego przyłącza kanalizacyjnego. Po jego
wykonaniu, przeglądzie i pozytywnym

odbiorze, ZWiK zaprosi do podpisania
umowy na odbiór ścieków.
Należy przypomnieć, że zgodnie z art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia
się do sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w odrębnych przepisach.
Inwestycję wykonano w ramach unijnego
programu „Czysta Odra w Szczecinie”.
Trwają jego dalsze etapy – układanie sieci kanalizacyjnej i budowa pompowni
ścieków w kolejnych ulicach tej dzielnicy.
Finał programu planowany jest z końcem
2021 roku.
Inwestycja jest kontynuowana. Na zdjęciu prace na ul. Tczewskiej.

Korzyści płynące z przyłączenia się
do kanalizacji
• ekonomiczne: korzystanie
z kanalizacji jest tańsze niż koszty
utrzymania i cyklicznego opróżniania przydomowych zbiorników
na ścieki,
• społeczne: podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców,
poprawa warunków sanitarnych,
likwidacja uciążliwych zapachów,
• ekologiczne: zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do
środowiska, poprawa jakości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz gleby.

Skanalizowane ulice: Paula Robiena,
Końcowa, Stary Szlak, Samopomocy
Chłopskiej, Drwali, Mroczna, Sadowa, Miętowa,Kapliczna, Owsiana. W przypadku dodatkowych pytań o warunki podłączenia
nieruchomości do sieci sanitarnej, prosimy
o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
1. pod adresem mailowym: bok@zwik.
szczecin.pl
2. telefonicznie pod numerem:
91 42 56 726
3. osobiście (po wcześniejszym umówieniu
się) w naszych punktach obsługi klienta:
– ul. Golisza 10 w godz. 7.00-15.00
– ul. Leszczynowa 23 (oś. Zdroje) tel.
91 42 56 723 w godz. 10.00-17.00

Na straży dobrej wody
ZWiK dba o to, aby woda dostarczana mieszkańcom Szczecina była jak
najlepsza i spełniała wszelkie wymagania. Na straży jakości szczecińskiej
„kranówki” stoi certyfikowane Laboratorium Centralne.
Laboratorium Centralne od 2005 roku
posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 649, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Jest to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji laboratoriów do wykonywania
określonych działań. Akredytacja służy
budowaniu i umacnianiu zaufania do
wyników badań, certyfikowanych usług,
kwalifikacji certyfikowanych osób oraz
certyfikowanych systemów zarządzania.
Co roku, w celu utrzymania certyfikatu
Laboratorium poddawane jest audytowi
przeprowadzanemu przez przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji. Tegoroczna kontrola zakończyła się sukcesem
i certyfikat został potwierdzony. Ponadto,
placówka przy ul. Szczawiowej posiada
decyzję Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Szczecnie
zatwierdzającą pobór i badanie próbek
wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, badania próbek wody przeznaczonej do spożycia mogą wykonywać

– wykonywanie analiz mikrobiologicznych próbek wody, wody do spożycia,
– oznaczanie biologicznego wskaźnika
kontroli skuteczności sterylizacji (sporal
A), rodzaj: obecność drobnoustroju
wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus.

ZWiK dba o to, aby woda dostarczana
mieszkańcom Szczecina była jak najlepsza
i spełniała wszelkie wymagania.
jedynie laboratoria działające w systemie zatwierdzonym przez Państwową
Inspekcję Sanitarną.
Laboratorium wykonuje badania na
potrzeby ZWiK jak i podmiotów zewnętrznych. Zakres usług Laboratorium obejmuje:
– pobieranie próbek wody, wody do
spożycia i ścieków
– wykonywanie analiz fizykochemicznych próbek wody, wody do spożycia,
ścieków,

Analizy wykonywane są na podstawie
wytycznych zawartych w polskich normach, normach międzynarodowych oraz
według metod opisanych w procedurach
badawczych. Nad realizacją powyższych
zadań czuwa zespół posiadający uprawnienia, kwalifikacje i zasoby niezbędne do
ich realizacji. Laboratorium wyposażone
jest w specjalistyczny sprzęt zapewniający właściwe warunki środowiskowe do
wykonywania badań. Usługi świadczone
przez Laboratorium Centralne są zaplanowane, nadzorowane, monitorowane
i zatwierdzane w sposób zapewniający
wysoką jakość. Ustalony jest nadzór nad
badaniami od momentu pobrania lub
przyjęcia próbki, aż do przekazania wyników badania. Systematyczna kontrola
jakości gwarantuje, że wyniki badań są
wiarygodne i rzetelne.
Siedziba Laboratorium Centralnego
ZWiK mieści się przy ul. Szczawiowej
9-14 (wejście główne od ul. Boryny
63). Kontakt: telefon 91-48-98-835,
723-940-797, mail: laboratorium@zwik.
szczecin.pl.

Wodociąg
w Zdrojach
Do końca grudnia 2020 r. potrwa przebudowasieciwodociągowejwul.Batalionów
Chłopskich. Inwestycja jest konieczna,
gdyż znajdujący się tu wodociąg był
w złym stanie technicznym i często ulegał awariom.
Prace prowadzone są od kilkunastu dni.
Wodociąg wymieniony zostanie na odcinku od ronda Ułanów Podolskich do ul. Sanatoryjnej. Podczas prac ułożona zostanie
sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego
o średnicy 150 mm i długości ok. 560 m
wraz z przyłączami do budynków o długości ok. 250 m. Wykonawca zainstaluje też 5
hydrantów nadziemnych. Nowy wodociąg
zastąpi instalację o mniejszej średnicy, która
była mocno wyeksploatowana, przez co
często ulegała awariom.
Wykonawcą zadania jest Zakład Inżynieryjno – Budowlany Niedośpiał ze Szczecina.
Zgodnie z umową inwestycje ma wykonać
do końca grudnia br . Jej koszt to 1,7 mln zł
netto. Prace prowadzone będą w wykopie
otwartym. Podzielono je na 13 odcinków.
W miejscu ich wykonywania ul. Batalionów Chłopskich zostanie zwężona,
a ruch samochodów, sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną, odbywać
się będzie wahadłowo.
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Podwórka się zmieniają
… na lepsze
Już prawie 200 terenów wypiękniało
w ciągu 12 lat w naszym mieście w ramach
programów Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina. W tym roku będą
kolejne. Wybrano piętnaście wspólnot
mieszkaniowych, które otrzymają wsparcie finansowe na remont swojego otoczenia.
Mimo trudności związanych z pandemią, nie
słabnie zainteresowanie mieszkańców programami Zielone Podwórka oraz Przedogródki, które realizuje Zarząd Budynków i Lokali
Komunalnych. W tym roku o dofinansowanie
starały się w sumie 24 wspólnoty mieszkaniowe. W związku z tym miasto podwoiło
sumę, którą planowało przeznaczyć na oba
programy – z jednego do dwóch milionów zł.
W ramach programu Zielone Podwórka,
dofinansowanie z miasta otrzyma dziewięć
wspólnot.

Z kolei sześć wspólnot otrzyma dofinansowanie w ramach programu Zielone Przedogródki.
Są to wspólnoty mieszkaniowe przy:
Rayskiego 35-39 Mazurska 8-10
Monte Cassino 7 Szarotki 17
Swarożyca 8fr i of Swarożyca 14

Tereny które przejdą w tym roku remont
znajdują się przy ulicach:
Paproci 1-12/ Ziemowita 8,9
Piłsudskiego 19 front Felczaka 15
Potulicka 56- 58 Zygmunta Starego 2
Szarotki 17 Swarożyca 14
Boh. Warszawy 101 Jagiellońska 80

W tym roku kilka projektów jest kontynuacją
inwestycji rozpoczętych w 2019 roku. Tak
jest np w przypadku terenu przy ul. Paproci i Ziemowita, gdzie porozumiały się dwie
wspólnoty. Razem chcą zagospodarować
bardzo duży teren o pow. 8 tys m2, stąd decyzja o podzieleniu inwestycji na trzy etapy.

W ubiegłym roku zakończył się pierwszy,
a w tym będzie wykonywany drugi etap.
Inwestycje będą także prowadzone m. in
przy ul. Swarożyca i Szarotki. Tam w latach
ubiegłych były już odnawiane podwórka.
Będzie to więc ciąg dalszy zagospodarowywania tej przestrzeni miejskiej.
ZielonePodwórkaSzczecina to program,
który pozwala na zmianę szarych miejskich
podwórek w miejsca przyjazne mieszkańcom. Dzięki niemu powstają zielone tereny,
place zabaw, miejsca spotkań i odpoczynku.
Przez 12 lat trwania programu odebranych

zostało już 129 projektów. W ramach programu wspólnoty otrzymały dofinansowanie
w wysokości ponad 13 mln zł.
Program Zielone Przedogródki ruszył
w 2015 r. Dzięki niemu wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie
remontu terenu przed wejściem do budynku. Przedogródki możemy podziwiać np.
wzdłuż al. Jana Pawła II na odcinku od pl.
Grunwaldzkiego do pl. Armii Krajowej, przy
Bolesława Śmiałego czy Piastów.
W ciągu czterech lat programu zrealizowano
57 projektów, które gmina dofinansowała
kwotą ok 4 mln zł.

Agencja Mieszkaniowa Miasta znów otwarta
Po okresie przestoju związanego z pandemią wznawia działalność Agencja
Mieszkaniowa Miasta, gdzie mieszkańcy
Szczecina dostaną informację o aktualnej
ofercie mieszkaniowej miasta.
Oczywiście obsługa zainteresowanych
osób odbywa się zgodnie z zaleceniami
sanitarnymi. W lokalu są zachowane zasady
bezpieczeństwa. W okresie stanu epidemii
zachęcamy do kontaktu online lub telefonicznego. Numery telefonów: 91 829 90
60 , 91 829 90 61, 91 829 90 62

Kontakt e-mail: info@amm.szczecin.eu
AMM została otwarta w 2018 r. Jest to
punkt informacyjno-konsultacyjny dla
mieszkańców, w którym kompleksowo
otrzymają oni wiedzę na temat dostępnych lokali na wynajem oraz programów
mieszkaniowych realizowanych przez
miasto (ZBiLK, Szczecińskie TBS i TBS
Prawobrzeże).
W Agencji Mieszkaniowej Miasta przede
wszystkim można :

l uzyskać ogólne informacje o programach mieszkaniowych prowadzonych przez miasto, naborach
na lokale np. socjalne i do remontu,
ofercie TBS - ów
l pobrać odpowiedni wniosek,
l otrzymać propozycję programu, na
podstawie przeprowadzonej rozmowy z zainteresowanym oraz po zbadaniu jego progów dochodowych,
l otrzymać wskazówki do dalszego
trybu postępowania, konkretnie gdzie
i do kogo należy złożyć wniosek itp.

Informacje o aktualnej ofercie mieszkaniowej
dostępne są w siedzibie AMM.
Lokal działa codziennie przy al. Wojska
Polskiego 55, od poniedziałku do piątku
w godz.8-16.
Więcej na stronie amm.szczecin.eu

Mieszkanie za remont. Nowe zasady, nowe szanse
Oferty mieszkania komunalnego za remont jeszcze nigdy nie były tak dostępne
jak dzisiaj. Miasto wprowadza rewolucyjne
zmiany w uzyskaniu takiego lokalu od
gminy.
l Oferty mieszkań za remont dostępne są
teraz częściej, nawet dwa razy miesiącu.
l Zmienia się kolejność zasad. Najpierw
oferta lokalu, a następnie wnioski od zainteresowanych.
l Młode rodziny mają dodatkowe punkty
i większe szanse na wynajem takiego
lokalu.
O lokal komunalny za remont mogą się starać mieszkańcy, którzy żyją w Szczecinie
i nie mają swojego m4 np. mieszkają kątem
u rodziny lub wynajmują pokój od osób
prywatnych.
Istotnym elementem jest też kryterium
dochodowe. Dochód rodziny np. trzyosobowej może się wahać między 2880
zł a 6600 zł, a pięcioosobowej między
od 4800 zł do 9000 zł.
Więcej na ten temat na stronie ZBiLK.
Do tej pory mieszkańcy Szczecina mogli
składać wnioski dwa razy w roku. Teraz

dwa razy w miesiącu. Dodatkowo od razu
składają wnioski na konkretny lokal, który
ich interesuje. A nie jak do tej pory dopiero
po wstępnej weryfikacji, gdy okazało się, że
spełniają kryteria.
Aktualne oferty mieszkań do remontu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz
na stronie internetowej Zarządu Budynków
i Lokali Komunalnych.
Oferty zawierają szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, powierzchni, zakresu robót remontowych oraz
szacunkowy koszt ich wykonania. Dowiemy się także o wysokości czynszu najmu
oraz szacunkowych kosztach związanych
z opłatami za media, a także o terminie
oglądania lokalu.
Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia
podstawowych warunków (zamieszkanie w Szczecinie, brak swojego lokalu,
kryterium dochodowe). Jeżeli powyższe
jest spełnione, to wniosek podlega ocenie
punktowej, gdzie brane są pod uwagę takie
kwestie jak m. in: okres mieszkania w Szcze-

cinie, stan zdrowotny, liczba dzieci, a także
sposób korzystania z dotychczasowego
mieszkania (za dewastacje odejmowanie
sa punkty). Nowością są dodatkowe punkty dla młodych rodzin, w których osoby
mają nie więcej niż 35 lat. Pozystałe kryteria
punktowe znajdują się na stronie ZBiLK.
Aby starać się o mieszkanie za remont należy
pamiętać o tym, że :
l Wnioski można składać w wyznaczonym
terminie podanym w ofercie,
l można złożyć wyłącznie jeden wniosek
na dwa wybrane lokale mieszkalne ujęte
w aktualnej ofercie, podając który z nich
będzie lokalem pierwszego wyboru, a który lokalem drugiego wyboru,
l wszystkie złożone wnioski na dany lokal
będą podlegały weryfikacji pod kątem
spełnienia wymagań
l do każdego wniosku naliczona zostanie punktacja uwzględniająca sytuację
rodzinną
l z wnioskodawcą, który uzyska największą
liczbę punktów zostanie zawarta umowa
najmu wybranego lokalu,
l w sytuacji gdy więcej niż jeden wnioskodawca uzyska największą i taką samą licz-

bę punktów, o wskazaniu wnioskodawcy
do zawarcia umowy najmu zadecyduje
zasada pierwszeństwa lub losowanie.
Termin wykonania prac wynosi 8 miesięcy
(z pozwoleniem na budowę 12 miesięcy).
Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie wykonywania remontu nie nalicza się czynszu.
Osoba remontująca opłaca jedynie media
czyli np rachunki za gaz, prąd i zużytą
wodę. Po wykonaniu remontu lokalu,
podpisywana jest zasadnicza umowa
najmu z osobą, która go wykonała.
Od 2012 roku Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wynajął już ponad 1200
mieszkań za remont.
Dodatkowo ZBiLK raz w roku organizuje też
nabory wniosków na lokale socjalne czyli dla
najuboższych mieszkańców miasta.
Więcej na stronie zbilk.szczecin.pl
Szczegółowe informacje na temat zasad
najmu mieszkań można uzyskać także pod
numerami telefonu: 91 48 86 333 , 91 48
86 301
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Ambasadorzy Szczecina
Do kilkudziesięciu laureatów tytułu Honorowy Ambasador Szczecina, m.in. Agaty
Kuleszy, Katarzyny Nosowskiej czy Henryka Sawki w tym roku dołączyła Laura
Hołowacz oraz duet Łona i Webber.

Złota Pinezka
dla Wałów
Chrobrego
To najlepiej oceniana przez użytkowników Map Google atrakcja turystyczna
w województwie zachodniopomorskim.

Laura Hołowacz to prezes i współzałożycielka szczecińskiej firmy spedycyjnej
CSL, inicjatorka odbudowy Starej Rzeźni
oraz powołanego w tym miejscu Centrum Kultury.
W roku 2012, z inicjatywy Laury Hołowacz firma CSL kupiła mocno zdewastowany, zabytkowy budynek na
Łasztowni – Starą Rzeźnię. Gruntownie
odrestaurowany, stał się siedzibą firmy,
ale jednocześnie prowadzoną przez
CSL niezwykle prężną ogólnodostępną
placówką kultury. Jej nazwa – Centrum
Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, oddaje istotę pomysłu: prezentowanie
i promowanie szczecińskiej kultury przy
rozszerzaniu przyjacielskich kontaktów euroregionalnych.
Odbudowa Starej Rzeźni to osobisty
sukces Laury Hołowacz, która swoją
decyzją dała impuls innym firmom do
ożywienia Łasztowni.
Z okazji 15. rocznicy uruchomienia Map
Google postanowiliśmy przyznać statuetki – Złote Pinezki. To szczególne wyróżnienie, bo chociaż przyznane przez
nas, to tak naprawdę nagroda w imieniu
samych podróżników i użytkowników
Map. Gratulujemy mieszkańcom Szczecina oraz całego województwa. Mamy
nadzieję, że każdy, kto odwiedzi to miasto, zarezerwuje sobie czas, żeby przejść
się wzdłuż Wałów, tym bardziej, że to
tu odbywają się Dni Morza i duża część
miejskich imprez, a także odkryć mniej
znane i oczywiste miejsca – powiedziała
Elżbieta Różalska z Google Polska.

Łona i Webber – hip-hopowy duet przez
słuchaczy i krytyków zaliczany do czołówki
polskiego rapu. Tworzą go Adam Zieliński
(Łona) prawnik, specjalista w dziedzinie
prawa autorskiego oraz producent muzyczny Andrzej Mikosz (Webber).
Ze względu na charakter swoich tekstów,
duet Łona i Webber uznawany jest za
przedstawiciela tzw. rapu inteligenckiego,
ich płyty mają wierne grono odbiorców,
a ich twórczość cały czas cieszy się popularnością.
Więcej o tegorocznych Ambasadorach
w specjalnym dodatku „O Kulturze”, który
ukaże się we wrześniu.

wiadomosci.szczecin.eu

Nowe miejsce na kulturalnej mapie Szczecina
Willa Lentza może być czymś więcej,
niż tylko zabytkiem. Już wkrótce będzie
samodzielną instytucją kultury.
Zabytkowa willa, która mieści się przy
Al. Wojska Polskiego, przeszła gruntowny remont. Drobiazgowe zabiegi
konserwatorskie prowadzone były
z niezwykłą starannością, gdyż prace
wymagały zachowania dbałości o cenne i historyczne elementy budynku.
Co ważne historyczne wnętrza zostały
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała
blisko 20 mln zł.
Utworzenie samorządowej instytucji kultury, której siedzibą stanie się Willa Lentza,
jest odpowiedzią Gminy Miasto Szczecin
na oczekiwania mieszkańców oraz środowisk twórczych i artystycznych na temat
optymalnej formy zagospodarowania
i wykorzystania tego unikalnego obiektu.
Podstawowym celem działania Willi Lentza ma być prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań
służących upowszechnianiu, zachowaniu
oraz promocji dziedzictwa kulturowego
Szczecina.
Nowa instytucja kultury w Willi Lentza ma
rozpocząć funkcjonowanie od 1 października br.
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Takiej wystawy jeszcze nie było!
Niekonwencjonalna przestrzeń wystawiennicza jaką jest pełna zieleni
przestrzeń parku Kasprowicza będzie
najbezpieczniejszą i najpiękniejszą,
by zaprezentować Państwu polsko-angielską ekspozycję 3. Zoom na
Szczecin. Plastyka szczecińska
1945-2020. Kalejdoskop zdarzeń.
Wystawę można oglądać między 1 a 28
sierpnia 2020 roku w Parku Kasprowicza,
a od 29 sierpnia do 30 września br. na placu
im. Pawła Adamowicza.
Na wystawie prezentowane są wybrane
karty 75-letniej historii sztuki polskiego
Szczecina. Każda plansza (jest ich 24)
jest odrębnym tematem wytypowanym
z wielu (!), z których każdy zasługuje na
oddzielną wystawę.
Przypomnimy sobie nazwiska artystów
– pionierów, nestorów i obejrzymy ich
prace. Przeczytamy odezwę Zarządu
ZPAP z 1962 roku dotyczącą powołania
komitetu organizacyjnego wystawy

malarstwa o charakterze ogólnopolskim. Zapoznamy się z obowiązującymi trendami mody i propozycjami
szczecińskich plastyków-projektantów
drugiej połowy XX wieku. Obejrzymy
unikatowe zdjęcia z prywatnych archiwów artystów i instytucji kultury
Szczecina. Dowiemy się, że nie tylko na
płótnie i papierze powstawały prace artystów, ale także we wnętrzach statków
i promów. Odnotujemy zaskakujące

Spełniają marzenia

Ponad 200. wykonawców zgłosiło się
do tegorocznej 14. edycji konkursu muzycznego Festiwal Młodych Talentów –
Nowa Energia. Swoją twórczość wysłali
artyści z całej Polski. Kto wygra? Okaże
się 10 października.
Najwięcej zgłoszeń nadesłano z Warszawy
(35) i Wrocławia (20). Ponad połowa,
to wykonawcy z dużych miast, ale też są
z nami artyści z tych mniejszych miejscowości, a nawet z zagranicy z Londynu
czy Berlina.
Zgłoszeni artyści wykonują przeróżną
muzykę; pop, rock, muzykę alternatywną,

grunge, heavy metal, rap, funk, pop, soul,
jazz, bosa nova, reggae, blues, R&B, folk,
hard rock, indie rock, psychodelia… i wiele
wiele innych. Wszystkim artystom życzymy
powodzenia i trzymamy kciuki.
Teraz z twórczością artystów zapoznaje
się jury z Katarzyną Nosowską na czele.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 9
października. Weźmie w nich udział maksymalnie 10. wykonawców. Zwycięzcę
poznamy dzień później (10 października)
podczas finałowego koncertu w Netto
Arenie, który będzie miał okazję wystąpić na profesjonalnej scenie z gwiazdami
festiwalu.

fakty dotyczące kultowego Festiwalu
Polskiego Malarstwa Współczesnego,
który w 2022 roku obchodzić będzie
60 lat swojego istnienia. Poznamy jego
szczecińskich laureatów.
Dowiemy się, kto tworzył słynne mozaiki
szczecińskie, nasze ulubione rzeźby i murale,
bez których Szczecin nie mógłby istnieć.
Obejrzymy sztukę XXI wieku tworzoną przez
młodych, niepokornych i zdolnych.

Dodatkowe informacje związane z najważniejszymi i najciekawszymi faktami z 75-letniej historii współczesnej sztuki polskiego
Szczecina znajdą Państwo na portalu www.
sztukawszczecinie.pl, a także w filmie, który
będzie realizowany w trakcie trwania wystawy.
Jolanta Gramczyńska
Kurator 3.Zoom na Szczecin
Plastyka szczecińska 1945-2020.
Kalejdoskop zdarzeń

Kino pod chmurką

Kultowe produkcje z lat 80. i 90. można
obejrzeć w plenerowym kinie w różnych częściach Szczecina. Wygodne
leżaki i malownicze widoki zastępują
kinową salę.
Sentymentalny powrót do przeszłości
zapewni mieszkańcom m.in.: Rodzina
Addamsów czy Park Jurajski. Sprawdź,
czy filmowi bohaterowie z dawnych lat
nadal potrafią wzruszyć, rozbawić i trzymać w napięciu. A jeśli te tytuły znasz
tylko ze słyszenia, to właśnie nadarza się
doskonała okazja, by nadrobić filmowe
zaległości.
Seanse Kina na Leżakach wyświetlane są
w każdy czwartek do 10 września włącznie. W seansach uczestniczyć może maksymalnie 150 osób. Wstęp bezpłatny, a w

razie deszczu zapewniamy uczestnikom
przeciwdeszczowe peleryny.
Repertuar:
6 sierpnia „BEKSA”, Miejska Strefa
Letnia, godz. 21.00
13 sierpnia „TOP GUN”, Park Wolności
(Podjuchy), godz. 21.00
20 sierpnia „GLINIARZ Z BEVERLY
HILLS”, Miejska Strefa Letnia, godz. 21.00
27 sierpnia „RODZINA ADDAMSÓW 2”,
Centrum Żeglarskie, godz.
21.00
3 września „PARK JURAJSKI”, Jasne
Błonia, godz. 20.00
10 września „JUNIOR”, Arkonka - PolanaCzerwona, godz. 20.00
zstw.szczecin.pl
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Różany Ogród Sztuki w sierpniu
W każdą niedzielę sierpnia o godz. 12.00
zapraszamy do Różanego Ogrodu na
koncerty południowe, a dzieci na Wyspę
Grodzką.
Koncertom na Różance towarzyszy
plenerowa wystawa fotografii Marka
Czasnojcia pt. „Szczecińskie metamorfozy”. Ekspozycja składa się z 24 plansz,
na których widzimy Szczecin od pierwszych dni 1945r. poprzez poszczególne
okresy odbudowy i zagospodarowania
miasta, aż po dzień dzisiejszy.
KONCERTY
2 sierpnia, godz. 12.00 i 13.15
Letnia Fiesta Jazzowa
12.00 Michał Martyniuk Trio ft. Jakub
Mizeracki
13.15 Sylwester Ostrowski & Jazz Forum Talents
Podczas tegorocznej Letniej Fiesty Jazzowej
- Szczecin Jazz – usłyszymy najlepszych
polskich jazzmanów młodego pokolenia
w projektach, których liderami są szczecińscy
jazzmani - pianista Michał Martyniuk i saksofonista Sylwester Ostrowski. Na jednej scenie
zobaczymy pianistkę Kasię Pietrzko, gitarzystę Jakuba Mizerackiego, skrzypka Tomasza
Chylę i wielu innych znakomitych artystów.
Całość dopełnią jazzowe legendy, perkusista
Eric Allen i kontrabasista Joris Teepe.
9 sierpnia, godz. 12.00
After Blues - legendarna szczecińska grupa
bluesowa w tym roku obchodzi 40-leciedziałalności. Zespół tworzy duet, czyli Leszek Piłat
(bas, vocal, perkusja) i Waldemar Baranowski (gitara, instr. perkusyjne, vocal). Muzycy
wypracowali własny muzyczny wizerunek
- wysublimowany, oszczędnie grany blues
w balladowej otoczce.

16 sierpnia, godz.12.00
Koncert Orkiestry Wojskowej w Szczecinie
pod batutą Dowódcy-Kapelmistrza st. chor.
szt. Szymona Kierska. W programie usłyszymy piosenki i melodie wojskowe ( te starsze
i całkiem współczesne) oraz melodie z małego i dużego ekranu.
23 sierpnia, godz. 12.00
Grupa Wojtka Rapy RR-J przedstawi program z muzyką pełną ekspresji, a także wspomnień, muzyką która łączy w sobie elementy
popu, bluesa, rocka, jazzu. Nie zabraknie też
własnych kompozycji członków zespołu.
Skład zespołu: Wojtek Rapa - gitary śpiew,
Przemysław Raminiak - pianista, kompozytor,
aranżer jazzowy, Małgorzata Jarmoc -wokal.
30 sierpnia, godz. 12.00
„Historia tanga i przeboje muzyki francuskiej”.
Utwory w autorskich aranżacjach wykonywane będą przez utalentowanych szczecińskich
muzyków - multiinstrumentalistów z zespołu
MaKaMi, skład zespołu: Maria Radoszewska skrzypce, wokal, Bartosz Świątek - kontrabas,

Michał Wiśniewski - akordeon, fortepian,
Dariusz Koronczewski - prowadzący.
Różanka Dzieciom
W każdą niedzielę warsztaty dla dzieci na
Wyspie Grodzkiej .
A już w najbliższą 2 sierpnia o godz.13.00
spotkanie plastyczno-rzeźbiarskie, podczas
którego dzieci będą lepić kota w masie
plastycznej (masa, farby, palety, pędzle, gotowe materiały zdobnicze), na podstawie
opowiadań Moniki Wilczyńskiej „Zamkowe
opowieści duszka Bogusia”.
Podczas drugiego warsztatu – Miasto na
fali – pamiątka ze Szczecina, dzieci wykonają
pocztówkę inspirowaną urokliwymi miejscami naszego miasta.
A od godziny 14.20 do 15.00 Interaktywna
czytanka/ spektakl „Przebieranki” – zaproszenie małego widza do odkrywania własnego
ciała oraz do odkrywania rzeczy, ubrań, które
można zakładać na różne części ciała.

W niedzielę 9 i 30 sierpnia oprócz warsztatów dla dzieci (12.00-14.00) zapraszamy do
Punktu Edukacyjno-Informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, gdzie będzie
można się dowiedzieć m.in. o bezpiecznym
kontakcie z nieznanym i niebezpiecznym
psem, także jak wygląda praca przewodnika
z psem służbowym.
W sierpniowym programie Różanka
Dzieciom zaplanowano jeszcze wiele
atrakcji, m.in. tworzenie wielobarwnych
i zaskakujących masek ptasich do obserwacji
przyrody, wspólne wykonanie włóczkowych
i skarpetkowych postaci,iInteraktywna czytanka/ spektakl „Drzewo życzeń” Katherine
Applegate, Teatr lalek- samodzielne stworzenie postaci do wybranych wierszy Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima czy widowisko
taneczne Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”.
Szczegółowy program:
www.saa.pl

Iluminacje Szczecin, czyli świet(l)na trasa
Do rozświetlonej Filharmonii, Alei
Kwiatowej czy dźwigozaurów mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić,
ale to nie jedyne miejsca, na które
nocą warto zwrócić uwagę! Tegorocznym motywem przewodnim
Iluminacji będzie przyroda.
Z myślą o tych mniej znanych, aczkolwiek równie ciekawych punktach
miasta powstał projekt Iluminacje
Szczecin.
Na wyjątkową przechadzkę ich szlakiem chcemy zaprosić szczecinian 14
sierpnia, od godziny 21.00 do 01.00 .
Zobaczcie, które miejsca nocą zyskują
nowe życie dzięki oświetleniu.

Tegorocznym motywem przewodnim
Iluminacji będzie przyroda. W kilku
punktach Szczecina powstaną świetlne aranżacje nawiązujące do natury.
Na trasie świetlnego szlaku znajdzie
się chociażby dziedziniec Muzeum
Narodowego, plac Orła Białego czy
marina na Wyspie Grodzkiej, gdzie
dodatkowo odbędzie się koncert Michała Martyniuka feat. YaniKa.
To jeden z najbardziej obiecujących
polskich pianistów i kompozytorów
jazzowych, pochodzący ze Szczecina.
Występ rozpocznie się o godzinie
21.00.
Szczegółowy program dostępny jest: na stronie zstw.szczecin.pl
lub bulwary.szczecin.eu

