
Sierpień/wrzesień 2020
Copyright©saa_Szczecin
al. Wojska Polskiego 64
70–479 Szczecin
e–mail: wiadomosci@saa.pl
www.wiadomosci.szczecin.eu

Ecogenerator po godzinachZmiany dla interesantów Żeglarskie pożegnanie lata

W ostatni weekend sierpnia w Szczecinie zacumuje 
ponad dwadzieścia jednostek. 

Więcej, str. 11

Nie samą pracą człowiek żyje. O pozazawodowej ak-
tywności pracowników ZUO.
 Więcej, str. 6

Przez Internet i telefon można zarezerwować termin na 
załatwienie sprawy w Biurze Obsługi Interesantów. 

Więcej, str. 2

Szkoła w czasie 
pandemii
To na pewno nie będzie rok szkolny taki jak zawsze.

Więcej, str. 2
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Aktualności

Gotowi do szkoły
1 września staruje nowy rok szkol-
ny 2020/2021. Młodzi mieszkańcy 
Szczecina rozpoczną naukę w nor-
malnym trybie, jednak z uwagi na 
trwającą pandemię to będzie wy-
jątkowy i szczególny czas. Zdrowie 
uczniów i nauczycieli jest prioryte-
tem, dlatego Miasto stawia na odpo-
wiednie zabezpieczenie placówek, 
profi laktykę i edukację. 

Koronawirus znacząco zmienił naszą 
dotychczasową rzeczywistość. Podjęcie 
radykalnych kroków nie ominęło sfery 
edukacji. Przez kilka miesięcy w pol-
skich szkołach nauka odbywała się 
zdalnie. Teraz jednak, zgodnie z decy-
zją Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
uczniowie wrócą do szkół.

1 września naukę w blisko 150. 
szczecińskich placówkach oświa-
towych rozpocznie łącznie około 
50 000 młodych mieszkań-
ców Szczecina. 

Miasto bardzo skrupulatnie przygoto-
wuje się do otwarcia placówek. Przede 
wszystkim ma być bezpiecznie. Ozna-
cza to, że w placówkach wdrożone 
zostaną szczegółowe procedury za-
chowania higieny. 

Zapewnione zostaną również specja-
listyczne środki antybakteryjne, z któ-
rych będą mogli korzystać zarówno 
pracownicy placówek, jak również 
ich podopieczni.

Zgodnie z rządowymi wytycznymi, 
do placówek będą mogły uczęszczać 
jedynie te dzieci, które nie wykazują 
objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych. Przy wej-
ściu do budynku umieszczone zostaną 
informacje dotyczące dezynfekowania 
rąk. 

Każda osoba, która będzie wchodziła 
do placówki zostanie poddana pomia-
rowi temperatury termometrem bezdo-

Zmienił się tryb obsługi interesantów 
w magistracie. Uruchomiono kalendarz 
wizyt, który umożliwia mieszkańcom 
rezerwację konkretnego terminu na za-
łatwienie sprawy. Usługa jest dostępna 
przez Internet i telefon. 

Na stronie internetowej: rezerwacja-
boi.um.szczecin.pl oraz telefonicznie 
można umówić się na wizytę: 
 Rejestracja pojazdów 
 tel.  91 424 5337 
 lub 91 435 1132
 Prawa jazdy 
 tel.  91 424 5275
 Dowody osobiste – wnioski 
 tel.  91 424 5944 lub 91 424 5945
 Dowody osobiste – odbiory 
 tel.  91 424 5948 lub 91 424 5326
 Ewidencja ludności 
 tel.  91 424 5986 lub 91 424 5334
 Informacja adresowa 
 tel.  91 424 5341 lub 91 424 5342 
 Działalność gospodarcza 
 tel.  91 424 5354
 Decyzje o pozwoleniu 
 na budowę, decyzje 
 o warunkach zabudowy 
 tel.  91 424 5980 
 Zgłoszenia nieruchomości 
 do opodatkowania  
 tel. 91 424 5369
 Obrót nieruchomościami  
 tel. 91 424 5523
 Księgowość – opłaty 
 tel. 91 424 5427  
 Urząd Stanu Cywilnego 
 tel. 91 424 5979 
 Filia Urzędu Miasta 
 tel. 91 462 7172 lub 91 462 8473

Zmiany 
dla 
interesantów

Do gmachu Urzędu Miasta mogą wejść 
wyłącznie osoby, które wcześniej zarezer-
wowały termin przez Internet lub telefon. 
Interesanci są wpuszczani do środka 10 
minut przed wizytą. Po pobraniu biletu 
z automatu oczekują w holu na wejście 
do sali obsługi interesantów lub innych 
pokojów. 
Poczekalnia dla interesantów Urzędu Sta-
nu Cywilnego mieści się na II piętrze, przed 
pokojami: 211, 211A, 213, 215, 216, 217, 
218, 218A, 220 (Urząd Stanu Cywilnego). 
Wejście do  ww. sal będzie możliwe do-
piero po wywołaniu biletu na monitorze. 
Analogiczne zasady obowiązują w Filii UM. 

WAŻNE! 
Osoby rejestrujące  zgon nie muszą uma-
wiać się na wizytę. Wystarczy pobrać 
z automatu bilet „Rejestracja zgonu” 
i udać się do USC (II piętro, pok. 220).  

Wszelkich opłat związanych z poszczegól-
nymi sprawami można dokonywać poprzez: 
terminale płatnicze, opłatomat, przelew trady-
cyjny lub internetowy (szczecin.oplatyurze-
dowe.pl) oraz kasę bankową w UM. 

Zachowaj 
dystans

Myj 
i dezynfekuj ręce

Nie dotykaj 
Twarzy

Jeśli kichasz lub kaszlesz 
zasłaniaj nos i usta 

Więcej informacji: 
koronawirus.szczecin.eu

PODSTAWOWE ZASADY
JAK CHRONIĆ SIEBIE I INNYCHKORONAWIRUS

2 metry

tykowym. Należy jednak pamiętać, że 
do wspólnej przestrzeni szkoły będzie 
mógł wejść tylko jeden opiekun, który 
będzie musiał mieć założona maseczkę 
i stosować się do zasad zachowania 
dystansu społecznego.

W nowym roku szkolnym nieco inaczej 
będą wyglądać również sale lekcyjne. 
Sprzęty, które na co dzień się w nich 
znajdują oraz elementy wystroju zo-
staną ograniczone do niezbędnego 
minimum. 

W klasach pozostaną jedynie niezbęd-
ne przedmioty, które można łatwo umyć 
i zdezynfekować. Co więcej, poszcze-
gólne pomieszczenia w placówkach 
będą możliwie często wietrzone.

Miasto stawia również na edukację. Wła-
śnie dlatego powstały specjalne plakaty 
informacyjne, które będą przypominać 
młodym mieszkańcom Szczecina nie 
tylko o konieczności zachowania ostroż-

ności, ale przede wszystkim o zasadach, 
których należy przestrzegać w trakcie 
trwającej pandemii koronawirusa. 

Dzięki prostym w odbiorze grafi kom, 
uczniowie i przedszkolaki nie tylko 
w łatwy sposób będą mogli w każdej 
chwili przypomnieć sobie najważniej-
sze wytyczne, ale również wyrobić 
prawidłowe nawyki postępowania. 
Dodatkowo, w toaletach umieszczone 
zostaną szczegółowe instrukcje po-
prawnego mycia rąk.

Wszystkie podjęte działania mają jeden 
cel – zapewnienie w tym wymagają-
cym czasie bezpieczeństwa. Trzyma-
nie się zasad pozwala na uniknięcie 
potencjalnego ryzyka zarażenia się 
koronawirusem. 

Dlatego tak ważne jest by pamiętać 
o zaleceniach i stosować je w codzien-
nym życiu. W ten sposób uchronimy 
siebie i innych.
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Zmiany 
dla 
interesantów

Wieści 
z węzłów

Elektryczne autobusy i dwukierunko-
we tramwaje już wkrótce pojawią się na 
ulicach Szczecina. To kolejna zmiana 
na plus w komunikacji miejskiej.  

SOLARIS Bus & Coach S.A. za ponad 
32 mln zł dostarczy 8 elektrycznych 
autobusów przegubowych. Zakupione 
zostaną niskopodłogowe, przegubo-
we autobusy zeroemisyjne o napędzie 
elektrycznym. Zgodnie ze specyfi kacją 
dostarczone pojazdy powinny mieć 
m.in.: maksymalnie 18,1m długości; 
pojemność całkowitą na 120 osób; 
system odzyskiwania energii podczas 
hamowania i jazdy z góry i wykorzy-
stania jej do doładowania magazynu 
energii; możliwość ładowania plug-in 
lub poprzez pantograf. Oświetlenie 
kabiny pasażerskiej ma być wykonane 
w technologii LED, ponadto znajdą 
się w niej ładowarki USB oraz system 
informacji dla pasażerów. W ramach 
zamówienia, dostawca będzie musiał 
przeszkolić kierowców oraz techników 
odpowiedzialnych za naprawy i obsłu-
gę autobusów.

Zakup objęty dofinansowaniem 
w ramach projektu pn. „Zakup bez-
emisyjnego taboru autobusowego 
wraz z infrastrukturą” - Program Ope-
racyjny Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój 
publicznego transportu zbiorowego 
w miastach. Wysokość dofi nansowania 
to 20 404 250,00 zł.

Firma Modertrans Poznań jako je-
dyna złożyła swoją ofertę w postę-
powaniu na dostawę elementów do 
nowych tramwajów dla Szczecina. 

Tym razem będą to pojazdy dwukie-
runkowe, które staną się doskonałym 

uzupełnieniem już posiadanych tram-
wajów, szczególnie podczas remon-
tów lub przy ograniczonej możliwości 
utworzenia pętli. Modertrans Poznań  
dostarczy nowe nadwozia, podzespoły, 
wyposażenia, części mechanicznych 
i elektrycznych niezbędnych do monta-
żu tramwajów dwukierunkowych. Mają 
one być przegubowe, wieloczłonowe, 
częściowo niskopodłogowe. Tramwaje 
będą złożone w Szczecinie przez pra-
cowników spółki.

Nie ustają prace na budowach no-
wych węzłów komunikacyjnych.

Węzeł Głębokie 
Budowa warstw konstrukcyjnych torowiska, 
placu i jezdni manewrowej na pętli. Ten etap 
robót wiąże się ze zmianami dla pasażerów 
komunikacji miejskiej.

Węzeł Łękno 
Przygotowania do wyburzenia starego 
wiaduktu, jednocześnie trwają prace przy 
nowych wiaduktach. 

Węzeł Granitowa
Rozbiórka starego mostu, scalanie konstruk-
cji z nowym obiektem, układanie warstw 
antykorozyjnych mostu.

Nowocześnie 
i ekologicznie 
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Zmiany w zasadach segregowania 
plastiku powodują wątpliwości i pyta-
nia, które sprowadzają się do dwóch 
kwestii: czy jest to zgodne z przepisa-
mi oraz czy ma wpływ na zwiększenie 
ochrony środowiska.

Najkrótsza odpowiedź: oczywiście, że tak!
Zagospodarowanie odpadów w Szcze-
cinie odbywa się w oparciu o przepisy 
ustawowe oraz zatwierdzony przez Radę 
Miasta Regulamin utrzymania porządku 
i czystości. Z kolei ochrona środowiska 
jest nadrzędnym celem we wszelkich 
działaniach związanych z zagospodaro-
waniem odpadów. 

Wróćmy jednak do szczegółów. Powta-
rzamy ciągle i będziemy to robić, że nie 
każde tworzywo znajduje swoje miejsce 
w instalacji do recyklingu, dlatego wyty-
powano te rodzaje tworzyw, które po prze-
tworzeniu można ponownie wykorzystać. 
A są to właśnie butelki PET, opakowania 
po sokach i mleku, opakowania po 
chemii i kosmetykach, przezroczy-

sta, bezbarwna folia. One na pewno 
powinny trafi ać do żółtych pojemni-
ków i worków i zebrane w nich będą 
poddane recyklingowi. 

A co z tymi opakowaniami, które ze 
względu na swój skład zaliczamy do 
popularnego „plastiku” , ale nie ma 
w Polsce instalacji mogącej je prze-
tworzyć? Trzeba je wyrzucać do po-
jemnika na odpady zmieszane. I w tym 
miejscu powstaje jednak wątpliwość 
- może ta cala segregacja, to „wielka 
ściema”. Namawiali nas do segrego-
wania, a teraz zmieniają zasady…

Powtórzmy zatem, że w Szczeci-
nie jest spalarnia odpadów, w której 
można bezpiecznie i bez szkody dla 
środowiska zagospodarować pozostałe 
plastiki. Kolorowe folie i reklamówki, 
kubeczki po jogurtach, kefi rach i śmie-
tanie czy styropianowe tacki wrzucone 
do pojemników na zmieszane, w ko-
lejnym etapie, już w spalarni zostaną 
przetworzone na prąd i ciepło.

Miasto dużym wysiłkiem wybudo-
wało spalarnię. Jej atutem jest moż-
liwość zagospodarowania w sposób 
w pełni bezpieczny dla środowiska 
wszystkich plastikowych odpadów, 
nieznajdujących miejsca na bezpiecz-
ny recykling. 

Nowe zasady segregacji plastiku nie znaj-
dują zrozumienia w części środowiska 
ekologów. Twierdzą oni, że wszystko co 
jest odpadem z tworzyw, powinno być 
poddane recyklingowi i w ten sposób 
dawać odpadom „drugie życie”. Praktyka 
pokazuje jednak, że szybciej potrafi my 
wyprodukować bardzo różne tworzywa 
niż je, w sposób bezpieczny, przetworzyć 
w celu ponownego wykorzystania. Tu 
idea przegrywa z rzeczywistością. 

Szanujemy te opinie i głoszone poglądy 
o świecie bez odpadów. Jednak gmi-
na odpowiedzialna za zorganizowanie 
systemu, musi dbać przede wszystkim 
o interes mieszkańców (m.in. niwelować 
ryzyko podwyżek) i oczywiście ekologię.

Jeszcze o plastiku Alert
Parkowanie 

Od początku 2020 roku, za 
pośrednictwem aplikacji Alert 
Szczecin,  zgłoszono ponad 600 
przypadków  nieprawidłowego 
parkowania pojazdów.

W tej liczbie były też zgłoszenia 
uszkodzeń infrastruktury technicz-
nej spowodowanych przez parku-
jących kierowców.

Niestety samochodów jest w mie-
ście coraz więcej i jak widać, cho-
ciażby na opublikowanych 
zdjęciach, parkujemy  w miejscach 
niedozwolonych utrudniając życie 
innym, zwłaszcza pieszym . Nie za-
chowujemy często odpowiednich 
odległości od przejść dla pieszych, 
„przesuwamy”  słupki ograniczające 
miejsca do parkowania. 

Bądźmy uważniejsi! Pamiętajmy 
o innych uczestnikach ruchu, 
zwłaszcza pieszych.



5SZCZECIN wsz     Sierpień/wrzesień   2020www.wiadomosci.szczecin.eu

Segregacja  
pod  kontrolą
Od 1 lipca obowiązuje w Szczecinie nowy 
Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku, w którym określono także od-
powiedzialność mieszkańców w kwestii 
selektywnej zbiórki odpadów. Pierwsze 
efekty tych regulacji mogą być widocz-
ne jesienią.

O tym w rozmowie z Pawłem Adamczy-
kiem, dyrektorem Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta. 

Redakcja – Szczecin podjął próbę zmie-
rzenia się z tematem, który jest przed-
miotem wielu dyskusji toczonych wokół 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

– Paweł Adamczyk – Tak. Postanowili-
śmy zmierzyć się z tym tematem przede 
wszystkim dlatego, aby odpowiedzieć 
na wiele sygnałów od mieszkańców, 
zwłaszcza z domów wielorodzinnych. 
Te sygnały dotyczyły obaw przed wy-
sokimi opłatami, które być może będą 
musieli ponosić za złe segregowanie 
odpadów.  
Określenie odpowiedzialności miesz-
kańców za nieprzestrzeganie obo-
wiązujących na terenie gminy zasad 
selektywnego gromadzenia odpadów 
nie jest jednoznaczne, zwłaszcza, że 
ustawodawca nie doprecyzował tych 
kwestii w uchwalonych przepisach 
prawa.  W zabudowie jednorodzinnej 
odpowiedzialność za niewłaściwą segre-
gację śmieci można określić jednoznacz-
nie. Jest właściciel nieruchomości, który 
odpowiada za swoje błędy. W zabudowie 
wielorodzinnej niestety nie jest już tak 
prosto. 
Trudno jest ustalić, kto nieprawidłowo 
wrzuca odpady do poszczególnych po-
jemników. A jeżeli nie jesteśmy w stanie 
tego uczynić, trzeba szukać innego roz-
wiązania. Stąd pomysł, by dokonując 

W poprzednim wydaniu Szczecin Wiado-
mości poruszyliśmy kwestię butelkoma-
tów  na terenie Szczecina oraz postulaty 
podjęcia działań przez władze miasta, aby 
duże sieci handlowe uruchomiły skup 
butelek. 

Dziś wracamy do tej kwestii, bo temat jest 
wciąż żywy. 

Zacząć należy od tego, co bardzo istotne 
-  kwestii prawnych. Być może nie dla wszyst-
kich mieszkańców ma znaczenie, kto zgod-
nie z obowiązującymi przepisami winien 
zorganizować system kaucyjny, ale warto to 
powiedzieć, bo skutkiem braku właściwych 
regulacji jest koszt, który ponosimy my 
–  konsumenci. 

Każda gmina zlokalizowana na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej w zakresie obowiązków 
związanych z gospodarką odpadami ko-
munalnymi podlega ustawodawstwu kra-
jowemu. Żaden z przepisów ustawowych  
nie wyposaża gmin w jakiekolwiek kom-
petencje pozwalające na podjęcie działań 

zobowiązujących sklepy do prowadzenia 
skupu opakowań. 

Gminy nie posiadają  żadnych narzędzi praw-
nych pozwalających skutecznie zobowiązać 
przedsiębiorców do stworzenia ww. punktów 
w ramach tzw. Rozszerzonej Odpowiedzial-
ności Producentów.

Ta kwestia musi być w Polsce uregulowana 
ustawą. Na razie na zapowiedziach się koń-
czy. Firmom sprzedającym swoje produkty 
w opakowaniach szklanych lub typu PET 
bardziej opłaca się kupić nowe opakowanie 
niż ponosić koszty recyklingu. Opłaty , które te 
firmy ponoszą za wprowadzanie opakowań 
na rynek są bardzo małe w stosunku do 
kosztów przetworzenia odpadów w celu ich 

ponownego wykorzystania. Dopóki tak bę-
dzie, to ktoś te różnicę będzie musiał zapłacić. 
I będziemy to my, czyli konsumenci, którzy 
obligatoryjnie wnosimy do gminy opłatę za 
gospodarowanie odpadami. W tej opłacie 
są też koszty zbiórki i zagospodarowania 
opakowań szklanych czy butelek PET.

Dopóki nie zostanie wdrożone dobre 
prawo w tym zakresie dopóty z zazdro-
ścią patrzyć będziemy na Niemcy, Cze-
chy czy Litwę, gdzie systemy kaucyjne 
działają. I każdy płacąc przy zakupie 
napojów kaucję odbiera ją później, 
choćby przez umieszczenie kaucjono-
wanej butelki w butelkomacie. 

Zakup butelkomatów, ich obsługa to 
koszt producentów napojów i sieci 
handlowych. I tak być powinno. Nasz 
obowiązek winien ograniczyć się do 
zwrotu butelki zamiast wyrzucać ją do 
żółtego pojemnika. To da się zrobić. 
I tego winniśmy oczekiwać od naszych 
posłów i rządzących, odpowiedzial-
nych za wdrażanie prawa. 

oceny prawidłowości segregowania 
uwzględnić częstotliwości odbioru 
odpadów z poszczególnych posesji. 
Uznaliśmy, że im większa częstotliwość 
odbioru, tym można dopuścić większą 
liczbę błędów.

R.– Jak to wygląda w praktyce?

P.A. Regulamin określa dopuszczalny 
margines błędów dla każdego z rodzajów 
odpadów. Przykładowo w nieruchomości 
jednorodzinnej, gdzie odpady zmieszane 
odbierane są jeden raz w tygodniu, (12 /13 
razy w kwartale), określiliśmy, że bez konse-
kwencji można pozostawić w okresie trzech 
kolejnych miesięcy trzy stwierdzone w trak-
cie odbioru nieprawidłowości . Tam, gdzie 
śmieci wywożone są pięć razy w tygodniu, 
czyli 60 razy w kwartale, margines niepra-
widłowości określono na nie większy niż 
15 razy. W każdym przypadku chodzi o to, 
byśmy nie dopuszczali do większej niż 1/4 
stwierdzonych przypadków niewłaściwego 
gromadzenia odpadów w danym pojemni-
ku w określonym czasie, czyli na przestrzeni 
trzech kolejnych miesięcy. 

R. – W jaki sposób będzie to sprawdzane? 

P.A. Ocenę selektywnej zbiórki w każdej 
nieruchomości planujemy dokonywać 

w perspektywie trzech miesięcy. Za 
każdym razem przy odbiorze odpadów 
z danej nieruchomości pracownicy firm 
działających na zlecenie Gminy, którzy 
tego odbioru dokonują, mają obowiązek 
weryfikować to, co znajduje się w da-
nym pojemniku lub worku. Jeżeli znajdą 
w nich odpady niewłaściwe, raportują 
to do Gminy dokumentując fotografia-
mi. Analiza raportów będzie podstawą 
określenia czy mieszkańcy danej nieru-
chomości dochowują zasad selektywnej 
zbiórki. Większą niż dopuszczona liczba 
uchybień będziemy kwalifikować jako 
naruszenie zasad, a w efekcie oznaczać to 
będzie konieczność poniesienia wyższej 
opłaty, dwukrotnie wyższej niż standar-
dowa.

Naturalnie sytuacja kiedy w pojemniku 
o pojemności 1100 l znajdą się np. dwie 
butelki PET, nie jest tożsama z taką, 
w której w takim samym pojemniku 
znajdziemy masę gruzu. Podobnie przy-
padek wrzucenia „kartonu” po mleku 
do pojemnika na papier. 

Te regulacje mają dotyczyć wyłącznie sy-
tuacji powtarzających się stale, w okresie 
3 miesięcy.

Dziękujemy za rozmowę. 

Na placu Orła Białego
Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą 
mogli cieszyć się powiększonym aż 
o 50% terenem zielonym, który powsta-
nie na miejscu starego, wyłączonego 
z użytkowania parkingu, w pobliżu 
pomnika Flory.

Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, 
która od lipca jest gospodarzem i zarząd-
cą placu przygotowuje się do pierwszej 
poważnej zmiany na placu.

– Mamy w planach zwiększenie powierzchni 
terenu zielonego poprzez usunięcie części 
nawierzchni z betonowych płyt chodniko-
wych. Na ich miejscu połozony zostanie traw-
nik. – mówi Radosław Kanarek, prezes NiOL.

Mała Różanka
Plac Szarych Szeregów – po przebudo-
wie imponuje bogatą oraz uporządko-
waną zielenią.
Posadzono tu m.in. 860 sztuk róż, odtworzo-
no wcześniejsze nasadzenia. Plac przykuwał 
będzie także uwagę krzewami lawendy 
(870 sztuk). 

Z betonowej w zieloną
Aleja Wojska Polskiego od Placu Zwy-
cięstwa do ronda Szarych Szeregów, 
stanie się „zielonym salonem”  miasta. 

Po przebudowie znajdzie się na niej 
niemal 300 procent więcej drzew niż 
jest obecnie. Znajdą się tu m.in. kolum-
nowe platany, czy  charakterystyczne 
dla Szczecina magnolie oraz ponad 28 
tysięcy krzewów, traw i bylin. 

Skup butelek –  prawne realia     

Więcej  
zieleni 
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Ecoszczecin

Nie samą pracą człowiek żyje, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Dziś zatem o pozazawodowej aktywności i kreatywności  
pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów .

Miesiąc temu opisaliśmy: fotografa przyrody, rajdowca, maratończyka i wędkarza sportowego.   
W tym odcinku: Wiking, piwowar i paralotniarz

Janusz Prys jako Wiking

Narcyz Kołbuc podczas startu do lotu na paralotni 

Janusz Prys, 
obchodowy bloku
Hobby: Stowarzyszenie Centrum Słowian 
i Wikingów „Wolin-Jomsborg-Wineta”

– Jestem rzemieślnikiem - mówi Pan Ja-
nusz. – Pokazuję młodzieży, jak dawniej, 
tysiąc lat temu wytwarzano przedmioty 
codziennego użytku. 
Posługuję się narzędziami, z jakich korzystali 
Wikingowie - ręcznie kutymi przez kowali. 
Przedmioty wytwarza z  drewna liściastego 
– od jarzębiny po lipę. Drewno impregnuje 
poprzez gotowanie w roztworze soli. Jak Wi-
kingowie.
Robi łyżki, miski, czerpaki, kubki, uczy strze-
lać z łuku.
– Kultura Wikingów to styl życia – mówi. – 
I wyzwania. Pan Janusz wziął udział w eks-
tremalnej wyprawie na Białoruś. 
Stroje z epoki, tydzień w lesie, zima, minus 
20 stopni, do dyspozycji tylko krzesiwo, 
worki, gałęzie. – Przetrwaliśmy, nikt nie miał 
odmrożeń – śmieje się.
Na festiwalach, zjazdach, imprezach wystę-
puje jako Wiking, choć zdarza mu się też 
być Słowianinem. Bo Wikingowie i Słowia-
nie współpracowali. –Tak było w warowni 
Jomsbork (dziś Wolin) – mówi. – Wikingowie 
i Słowianie, wspólnie opłacani przez króla, 
pilnowali, by nikt nieproszony rzeką Dziwna 
nie dostał się w głąb kraju.
Jak uczył się wikińskiego rzemiosła? – Jak 
Wikingowie, od starszych.
A wszystko zaczęło się 15 lat temu. Był 
przedstawicielem jednego z browarów. 
Przyjechał do wolińskiego skansenu Sło-
wian i Wikingów w sprawie dostawy piwa na 
imprezę (Wikingowie pili piwo chętnie). I tak 
mu się spodobał klimat, że został Wikingiem.

Narcyz Kołbuc, 
pracownik ochrony
Hobby: paralotniarstwo 

Co się czuje w górze? – Tego się nie da 
opisać, trzeba przeżyć – wzdycha Pan Nar-
cyz. – Przede wszystkim poczucie absolutnej 
wolności i tego, że się zależy wyłącznie od 
siebie. Latanie samolotem to nie to samo, 
zresztą na paralotni czuję się 100 razy bez-
pieczniej. 
Najwyżej wzniósł się na 3200 metrów, naj-
dłuższy przelot 3 godziny 20 minut. Jedna 
wyprawa to średnio 20-30 km. 
Przygoda? – Raz wylądowałem w lasku 
brzozowym – wspomina. – Dostałem 
tzw. przyduchy, w ostatniej chwili zo-
baczyłem, że spadam na linię wysokie-
go napięcia, słupy są słabo widoczne 
z góry, musiałem zmienić kurs i stąd ten 
lasek. Na szczęście skończyło się tylko 
na podrapaniach. 
– Latanie było moim marzeniem od dzie-
ciństwa – mówi pan Narcyz (60 l.). Długo 
nie miał możliwości ani czasu, aby się tym 
zająć. Zaczął dopiero w wieku 55 lat! 
Pierwszy oficjalny lot wykonał w Piń-
czowie w maju 2014. Od tego czasu był 
w powietrzu 78 razy. Żeby wznieść się 
w górę, trzeba skoczyć ze stoku albo 
skorzystać z wciągarki. Pan Narcyz woli 
tę bardziej naturalną metodę. 

EcoGenerator  po godzinach

Zupełnie innym, ale kto wie, czy nie jesz-
cze ciekawszym rozdziałem w życiu Pana 
Narcyza, jest jego kariera kucharska. Przez 
kilkanaście lat mieszkał na Korsyce, gdzie 
był kucharzem w ekskluzywnej restauracji 
z trzema gwiazdkami Michelin. 
Gotował dla światowych sław, m.in. Księżnej 
Monaco. Wcześniej pracował w restauracji 
w Paryżu. 
Na Korsykę trafił, dzięki wątróbce cielęcej na 
miodzie zaprawionym czosnkiem, w której 
zasmakował właściciel kilku restauracji na 
Korsyce i postanowił zatrudnić Pana Nar-
cyza u siebie. Dziś gotuje tylko w domu. 
Uwielbia kuchnię śródziemnomorską, bo-
gatą w warzywa. 

I tu ciekawostka: zdaniem Pana Narcyza 
polskie warzywa są znacznie smaczniejsze, 
mają więcej aromatu niż francuskie.

Bartłomiej Błażejewski, 
informatyk
Hobby: warzenie piwa

W warzeniu piwa najbardziej fascynuje go  
tworzenie, technologia. Np. badanie, jak 
zmienia się smak w zależności od zmiany 
temperatury brzeczki, dodanych surowców 
oraz ich ilości.
Kilka lat temu na You Tube zobaczył film 
o tym, jak uwarzyć piwo. Sam, zrobił sprzęt 

(kocioł zacierno-warzelny, sterownik, oprzy-
rządowanie).
Od 2015 roku uwarzył 34 warki. Warka to 
jednostka miary oznaczająca porcję piwa 
uzyskanego z jednego warzenia, za jed-
nym razem uzyskuje ok. 20 litrów piwa. 
Młode piwo warzy się 8-12 godzin, potem 
fermentuje – w zależności od rodzaju piwa 
od 3 tygodni do roku.
Piwa, które widzimy na półkach w sklepach, 
mają różne nazwy, etykiety, ale zdecydo-
wana większość z nich to jeden styl – jasny 
lager o goryczce nie przekraczającej 20 
IBU. Tymczasem piwo ma aż 500 stylów, 
a skala IBU (inaczej nachmielenia) wynosi 
od 5 do 130. Piwa różnią się też zawartością 
alkoholu, extraktu…
Pan Bartek warzy różne style: np. Porter 
Bałtycki (ciemne piwo dolnej fermentacji, 
kombinacja słodów jasnych i ciemnych), 
Barley wine (mocne piwo jęczmienne o za-
wartości alkoholu do 12 proc.). Najbardziej 
mu smakuje Imperial India Pale Ale (solid-
nie nachmielone o zawartości alkoholu 
do 10 proc.).
Do warzenia piwa nie potrzeba dużo miej-
sca, jakieś półtora metra kwadratowego.
Czy to jest legalne? - Jeśli warzymy na wła-
sny użytek, nie sprzedajemy – to oczywiście 
tak – wyjaśnia.
Dobre piwo, to zimne piwo? - Absolutnie 
nie. Moje piwa piję w temperaturze po-
kojowej, bo wtedy można wyczuć pełny 
smak i aromat – mówi. – Sklepowe piwa 
się chłodzi, żeby zamaskować ich wady. Ja 
już takiego piwa nie jestem w stanie wypić.
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To druga w kraju, obok tej w Krakowie, 
podobna instalacja produkująca energię 
elektryczną tj. hydrogenerator umiesz-
czony bezpośrednio na magistralnym 
rurociągu dostarczającym wodę miesz-
kańcom Szczecina. 

Woda rozpędza łopatki turbiny Franci-
sa do 1500 obrotów na minutę, dzięki 
czemu turbina osiąga moc ok. 140 kW. 
W pół roku od uruchomienia wypro-
dukowała ona 450 MWh energii elek-
trycznej co przekłada się na obniżenie 
kosztów zakupu energii na dzień dzisiejszy 
o prawie 140 tys. zł. Wszystko zgodnie 
z założeniami projektu i oczekiwaną wy-
dajnością energetyczną prądnicy. Ciągły 
nadzór nad elektronicznymi parametrami 
pracy tego urządzenia sprawuje układ  
SCADA, natomiast systematyczne oględzi-
ny, smarowanie oraz kontrolę szczelności 
układu hydraulicznego przeprowadzają 
wykwalifikowani maszyniści.

Instalacja kosztowała 3,4 mln zł 
i otrzymała 75 proc. dofinansowania  
z NFOŚiGW w ramach programu „Czysta 
Odra w Szczecinie”. 
Turbina rekuperacyjna w ZPW Pomo-
rzany to nie jedyne źródło czystej ener-
gii wykorzystywane przez szczecińskie 
wodociągi. Spółka czerpie ją również 
z dwóch farm fotowoltaicznych oraz  
z 4 kogeneratorów biogazowych zain-
stalowanych w oczyszczalniach ścieków 
„Zdroje” i „Pomorzany”.  
W 2019 roku wyprodukowaliśmy 6740 
MWh zielonej energii, co uczyniło nas 
liderem w produkcji energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł w województwie 
zachodniopomorskim. 
Od kiedy „odpaliliśmy” turbinę, cał-
kowity poziom energii generowanej 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 
wolumenie zużycia energii elektrycznej 
w szczecińskich wodociągach wzrósł 
do 23 proc. 

Wodociągi szczecińskie zwracają się z prośbą do Klientów – mieszkańców 
północnych dzielnic Szczecina, aby umożliwiali oni dostęp do studni sani-
tarnych zlokalizowanych na terenie swoich nieruchomości. Zza płotu nie 
możemy dokonać oględzin i ocenić ich stanu technicznego, przeprowadzić 
pomiarów i skanowania. Czynności dokumentacyjne przy pojedynczej 
studni zajmują tylko kilka minut, a skutecznie pozwalają zmniejszyć ryzyko 
powstawania awarii studni i przyłączy kanalizacyjnych. Natomiast w przy-
padku wystąpienia awarii pozwoli szybciej ją usunąć, jeszcze zanim ścieki 
zaleją ulicę, trawnik lub garaż.

Przykryte najczęściej okrągłymi włazami studnie stanowią ważną część miejskiej sieci 
kanalizacyjnej i są nieodłącznym elementem szczecińskich ulic. W imieniu ZWiK-u jako 
właściciela studni, wyżej opisanych oględzin dokonują pracownicy firmy GisPro, któ-
rzy każdorazowo przedkładają legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie do 
prowadzenia tych prac. Do inwentaryzacji przeznaczonych zostało 30 tysięcy studni, do 
zakończenia zadania pozostało zinwentaryzowanie jeszcze ok 4,5 tysiąca z nich. Koszt 
wykonania prac wynosi 3,5 mln zł. i potrwają one do końca br., wykonywane są w ramach 
dofinasowanego z Unii Europejskiej programu „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2”.

Rozpoczął się III etap modernizacji najważniejszej szczecińskiej magistrali  
wodociągowej. 

 „Miedwianka” to strategiczny element miejskiej infrastruktury, magistrala którą codziennie 
dopływa 90% wody zużywanej w mieście. Rurociąg liczy sobie kilkadziesiąt lat i powstał 
w 1976 wraz z budową ujęcia miedwiańskiego. Jego pozamiejski odcinek Miedwie-
-Kijewo o długości 22 km doczekał się nowej nitki, która została ułożona w poprzednich 
latach. Teraz przyszedł czas na wymianę kolejnych awaryjnych odcinków, a prowadzone 
właśnie prace w prawobrzeżnej części Szczecina stały się możliwe dzięki pozyskaniu 
środków finansowych z Unii Europejskiej. W ramach modernizacji już wymieniono rury 
na odcinku od ul. Jaśminowej do Czeremchowej.

Inwestycja polega na wymianie wyeksploatowanych, stalowych rur istniejącej magistrali 
o średnicy ø 1200 mm. Nowo ułożone odcinki będą z dużo nowocześniejszego, odpor-
nego na korozję i drgania żeliwa sferoidalnego, z rur  o średnicy ø 1000 mm. Inwestycja 
prowadzona jest na odcinku od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej,  w sumie podczas 
prac ułożony będzie nowy rurociąg o długości ok. 700 m. Inwestycja realizowana jest 
w ramach programu „Czysta Odra w Szczecinie  – etap 2”. Wykonuje ją firma AG System 
z Krakowa. Koszt prac to ok. 7,7 mln zł., a przewidziany umową termin zakończenia robót 
to drugi kwartał 2021 r. 

W kolejnych 10 ulicach Wielgowa wybudowana została kanalizacja sanitarna.   
Nowa kanalizacja sanitarna objęła ulice: Paula Robiena, Końcową, Stary Szlak, 
Samopomocy Chłopskiej, Drwali, Mroczną, Sadową, Miętową, Kapliczną 
i Owsianą. Ponadto trwają prace odbiorowe w kolejnych ulicach Wielgowa. 
Szczegółowe informacje zostaną przekazane w najbliższym terminie.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie „od ręki” wydaje warunki tech-
niczne i zachęca właścicieli nieruchomości do przyłączania się. 
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:  

– lewobrzeże tel. 91 42 56 726,  
– prawobrzeże tel. 91 42 56 723

3. osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) w naszych punktach  
     obsługi klienta:
 – ul. Golisza 10 w godz. 07.00 – 15.00
 – ul. Leszczynowa 23 (oś. Zdroje) w godz. 10.00 – 17.00

Ecoszczecin

Od pół roku produkujemy 
prąd z wody

Najważniejsza magistrala 
wodociągowa

Przybywa kanalizacji 
sanitarnej  
w Wielgowie

Apel do naszych 
Klientów
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Budownictwo

Więcej kultury 
w Podjuchach  

Ofi cyny jak nowe Odnowione 
mieszkania 

TBS Prawobrzeże zakończyło już bu-
dowę Domu Kultury Krzemień, jednej 
z najbardziej oczekiwanych inwestycji 
w Polsce.  

Przy ul. Krzemiennej i Sąsiedzkiej w Pod-
juchach powstał pierwszy po wojnie 
Dom Kultury. Ma integrować mieszkań-
ców osiedla i być miejscem, w którym 

tętnić będzie życie kulturalne, sportowe 
i edukacyjne. 
Dzięki DK mieszkańcy w różnym wieku 
mają przestrzeń do aktywnego wypoczyn-
ku. W ramach inwestycji powstał budynek, 
w którym wybudowano m.in: scenę kame-
ralną z widownią na 200 osób, pracownie 
tematyczne (muzyczna, plastyczna, tańca 
i baletu), salę gimnastyczną, salę konferen-

cyjną i pomieszczenia biurowe, przestrzeń 
gastronomiczną wraz z kawiarenką. 
Teren wokół także zagospodarowano. Na 
zewnątrz zbudowano scenę z miejscami 
do siedzenia dla ok. 100 osób, ściankę 
wspinaczkową dla dzieci, ogródek ka-
wiarniany itp. 
Dom Kultury w Podjuchach to według 
miesięcznika Architektura Murator 

jedna z najbardziej oczekiwanych in-
westycji w Polsce. Szczeciński obiekt 
zaprojektowała wrocławska pracownia 
Grid Architekci. Inwestycję w imieniu 
Gminy realizowało TBS Prawobrzeże. 
Wykonawcą była fi rma EXPERT z Dolic. 
Budowa DK wraz z wyposażeniem i za-
gospodarowaniem terenu kosztowała 
ponad 10 mln zł.  

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
co roku remontuje mieszkania należące do 
Gminy. Tylko w tym roku planuje wykonać 
kompleksowe prace w 150 lokalach.  

ZBiLK podpisał już umowę ramową na 
wykonanie remontu mieszkań na kwotę 
bliską 4 mln zł. Od początku tego roku wy-
remontowano łącznie 41 lokali m.in przy 
ul Wielkopolskiej, Miedzianej i Dubois. 
W kolejnych 20. mieszkaniach wykony-
wane są prace. Trwają przygotowania 
do modernizacji następnych mieszkań. 

Rzeczywista liczba gotowych lokali w tym 
roku zależeć będzie od kosztów prac w po-
szczególnych mieszkaniach.  

Remonty dotyczą mieszkań komunalnych 
w różnych budynkach na terenie całego 
Szczecina. Zakres prac zależy od konkret-
nego lokalu. Zakłada się, że remont może 
obejmować m.in wymianę okien, drzwi, na-
prawę ścian, sufitów, posadzek, ułożenie wy-
kładzin podłogowych i wymianę urządzeń 
sanitarnych. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, wymieniane są instalacje wodne 
i kanalizacyjne oraz instalacje elektryczne. Re-
monty obejmują także m.in montaż pieców 
gazowych lub elektrycznych, podgrzewaczy 
wody, remont pieca kaflowego, wydzielenie 
łazienek lub wc. 

Prace są przeprowadzane w mieszkaniach 
komunalnych (niezamieszkałych) przezna-
czonych np na zamianę, wskazane jako loka-
le socjalne lub pomieszczenia tymczasowe.  

W sumie tylko w ostatnich 5 latach ZBiLK 
wyremontował już ponad 800 lokali komu-
nalnych. 

Kończy się projekt kompleksowej mo-
dernizacji dziewięciu oficyn w centrum 
miasta. To jedna z największych inwestycji 
tego rodzaju w powojennym Szczecinie. 
Prace w imieniu Gminy wykonuje Szcze-
cińskie TBS. 

Remont przechodzą budynki położone przy 
ul. Pocztowej i Bohaterów Warszawy. Widać 
już niesamowite efekty - stare, podrapane 
i zniszczone oficyny zyskują zupełnie nowe 
oblicze i jakość. 
Kompleksowa przebudowa ruszyła w 2018 
roku i dotyczy dziewięciu oficyn, w których 
w sumie znajdują się 72 mieszkania komu-
nalne. Siedem budynków już zmieniło się nie 
do poznania, kolejne dwa są jeszcze w trakcie 
remontu. 

W ramach prac m.in. wykonywana jest 
termomodernizacja budynków, budo-
wane są łazienki i toalety w mieszka-
niach, montowany jest nowy system 
ogrzewania i dostęp do ciepłej wody 
z sieci miejskiej (w związku z tym na-
stępuje likwidacja starych pieców) oraz 
powstaje nowoczesna wentylacja. Wy-
mieniane są okna i drzwi, a także wyko-
nywana jest izolacja pozioma i pionowa 
ścian piwnic. Oprócz tego w budynkach 
są docieplane stropy piwnic i poddasza, 
a na korytarzach montowane jest nowe, 
energooszczędne oświetlenie. 

Inwestycje podzielono na etapy. Pierwszy 
i drugi już zostały zakończone i obejmowa-
ły oficyny lewą i prawą przy al. Bohaterów 

Warszawy 100, oficynę przy al. Bohaterów 
W-wy 101, oficyny przy Pocztowej 13 i 14 
(oficyny prawa i lewa ) oraz oficynę prawą 
przy ul. Pocztowa 15 . 

Z kolei trzeci etap przebudowy obejmuje 
budynki przy al. Bohaterów Warszawy 98. 
Tutaj prace są już bardzo zaawansowane, 
ich finał nastąpi z końcem roku. 

Zmodernizowane mieszkania dalej są o czyn-
szu komunalnym. Obecnie trwa zasiedlanie 
gotowych lokali. 

Koszty przebudowy oficyn to ok 16 mln zł, 
w tym dofinansowanie z RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego wynosi niecałe 
4,2 mln zł. 

Na zdjęciach odnowione oficyny przy ul. Pocztowej 

 fot. Domu Kultury Krzemień  
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Trzy dni walki, siedem odcinków spe-
cjalnych – to  pierwsze szczegóły te-
gorocznej edycji Wysoka Grzęda Baja 
Poland. Runda Pucharu Świata FIA 
odbędzie się w dniach 4-6 września 
w Szczecinie, Dobrej i Draw-
sku Pomorskim. 

To będzie naj-
w a ż n i e j s z a 
impreza moto-
sportowa w tym 
roku w Polsce. 
Prawie pół roku 
przerwy w Pu-
charze Świata FIA 
spowodowało, że orga-
nizator rajdu spodziewa się 
sporej liczby zgłoszeń i czołowych raj-
dowych zespołów oraz gwiazd rajdów 
terenowych. 

Piątek i niedziela będą tradycyjnymi 
pozycjami w harmonogramie rajdu. Za-
wodnicy rozpoczną zmagania od 7-kilo-
metrowego Odcinka Kwalifi kacyjnego na 
terenie strzelnicy 12. Brygady Zmecha-

nizowanej przy ul. Szafera w Szczecinie. 
Z kolei niedziela to zakończenie rywaliza-
cji na klasycznych „kaloryferach” obok 
Dobrej Szczecińskiej i  trasach w oko-
licach Lubieszyna i Wołczkowa prze-

jeżdżanych dwa razy o łącznej 
długości 57,3 km – mówi 

wicedyrektor rajdu 
Tomasz Brzeziński.

Tegoroczną no-
wością będzie 
lokalizacja głów-

nego miasteczka 
rajdowego, która 

została przeniesiona 
na rozwijające się lotni-

sko Szczecin-Dąbie. Z kolei 
siedziba rajdu znajdować się będzie 
w położonym tuż obok Centrum Że-
glarskim. 

Rajd Baja Poland to jeden ze znaków 
rozpoznawczych Szczecina. Jest z nami 
już od 11 lat i rozwija się wspólnie ze 
Szczecinem – mówi Piotr Krzystek, pre-
zydent Szczecina.

Mamy pierwsze zwycięskie zdję-
cie w tegorocznej edycji konkursu 
Szczecin Love! Tym razem naj-
większym uznaniem internautów 
cieszyła się fotografia ukazująca 
oświetlone Wały Chrobrego, nad 
którymi przelatuje kometa. 

Fotografia nadesłana przez pana 
Marcina zdobyła najwięcej głosów. 
Oznacza to, że pierwszy z czterech 
aparatów FUJIFILM Instaxmini Li-
Play trafi właśnie do tego użyt-
kownika.

Zabawa trwa jednak dalej! Pokaż nam 
miejsca, które najbardziej zauroczyły 
Cię w Szczecinie. Wystarczy uwiecz-
nić je na fotografiach i „wrzucić je” 
z komputera lub telefonu bezpo-
średnio na stronę internetową www.
Szczecin.Love. 

Tegoroczna edycja konkursu potrwa 
do 11 października i podobnie jak 
poprzednie, została podzielona na 
4 etapy. W każdym z nich kultowym 
aparatem FUJIFILM Instaxmini LiPlay 
zostanie nagrodzona jedna osoba, 

której praca otrzyma w danym etapie 
najwięcej głosów od internautów. 
Dodatkowo spośród wszystkich 
uczestników Jury wyłoni dwóch 
zwycięzców nagrody głównej: ka-
mery GOPRO HERO8 Black CHDHX-
801-RW. Co więcej, oprócz nagród 
głównych i etapowych przyznanych 
zostanie jeszcze kilkadziesiąt pakie-
tów z gadżetami Szczecin Floating 
Garden 2050.

Szczegółowe informacje o konkursie 
www.Szczecin.Love

Zdrowie i bezpieczeństwo tenisistów, 
kibiców oraz wszystkich pracowników 
i współpracowników Pekao Szczecin 
Open jest dla nas, jako dla organizatorów, 
najważniejsze. 

Dlatego w związku z dynamiczną i wciąż nie-
pokojącą sytuacją spowodowaną pandemią 
wirusa COVID19 nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu 
28 edycji największego zawodowego turnie-
ju tenisowego w naszym kraju – Challengera 
ATP – Pekao Szczecin Open na przyszły rok. 
Decyzja została podjęta w porozumieniu 
z władzami ATP oraz ze Sponsorami Tytu-
larnymi.

Pierwotny termin szczecińskiej imprezy za-
planowany był na 14-20 września br., po 
przeniesieniu znajdzie się w kalendarzu ATP 
w tym samym tygodniu przyszłego roku, tj. 
tydzień po wielkoszlemowym US Open.

Nie była to łatwa decyzja, szczególnie, gdy 
wszyscy mamy jeszcze w pamięci sukces 
organizacyjny Pekao Szczecin Open 2019 
– edycji, która została wyróżniona nagrodą 
Challenger Award dla najlepszego turnieju 
challengerowego na świecie.
Jest nam niezmiernie przykro, że w tym roku 
nie będziemy mogli wspólnie z naszymi Part-
nerami i fanami „białego sportu” emocjono-
wać się pojedynkami tenisistów z całego 
świata, jednak zdrowie i bezpieczeństwo 
uczestników wydarzenia traktujemy prio-
rytetowo.
Z nadzieją, że pandemia wkrótce zostanie 
pokonana, już dzisiaj zapraszamy do Szcze-
cina we wrześniu 2021 roku na 28. edycję 
Pekao Szczecin Open.

Z tenisowym pozdrowieniem,
Grupa BONO

Organizator Pekao Szczecin Open

W dniach 10-13 września br. w Netto Are-
nie odbędzie się największa i najważniej-
sza w tym roku impreza 
sportowa w Szczecinie 
- Puchar Świata w Karate 
WUKF. Weźmie w nim 
udział ponad pół tysią-
ca uczestników z ok. 20 
państw. 

Tegoroczna impreza 
zostanie rozegrana przy 
zastosowaniu wszelkich 
przepisów sanitarnych.
Do rywalizacji przystąpią 
wszystkie grupy wieko-
we oraz wszystkie rodzaje 
Karate: Generalne, Trady-
cyjne, Kontaktowe, Osób 
z Niepełnosprawnością 
oraz Kobudo. Publiczność będzie wpusz-
czona do Netto Areny tylko w pierwszy 
dzień rywalizacji – 10 września (konkuren-
cje dzieci). W pozostałe dni impreza będzie 
– zamknięta dla widzów.
Jednym z głównych akordów imprezy 
będzie Międzynarodowa Gala Karate 

Zawodowego „WUKF 3” (Netto Arenie 
12 września) , w której  po raz pierwszy 

w historii federacji WUKF 
Professional dojdzie do 
walki o pas Zawodowe-
go Mistrza Świata WUKF, 
a zmierzą się Leon Gor-
don (Anglia) i Daniele 
Spremberg (Włochy). Wy-
darzenie będzie transmi-
towane w systemie PPV.  
Na Gali WUKF 3 będzie 
też nasz szczeciński ak-
cent - w pojedynku kata 
wystąpi Sttenio Almeida 
- najlepszy brazylijski ka-
rateka, Mistrz Świata i Pan-
Ameryki, który wraz z żoną 
osiedlił się w Szczecinie i  
stanie w szranki z Brad-

dem Parfittem (Anglia).
Szanse na sukcesy sportowe  Reprezentacji 
Polski, a głównie szczecinian, zwłaszcza  Klub 
Karate Bushikan Szczecin są bardzo wysokie. 

Więcej: 
www.wiadomosci.szczecin.eu

Pekao 
Szczecin 
Open 
przełożone 

Najważniejsza 
w motosporcie! 

Konkurs SznLove: 
znamy pierwszego 
zwycięzcę!  

Największe wydarzenie 
sportowe  2020 

Rozmaitości
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W dzień lub w nocy, w poniedziałek lub 
w niedzielę, w wygodnym fotelu, a może 
na łonie natury? Teraz sam decydujesz 
gdzie i kiedy przewodnik opowie Ci o cie-
kawych miejscach Szczecina i Eurore-
gionu Pomerania. Odkrywaj tajemnice 
miasta w wersji on-line! 

Pomaga w tym 13 filmów turystycznych 
o różnej tematyce, które powstały w ra-
mach projektu Travel Tomorrow. Dziesięć 
z nich nakręcono w Szczecinie, a pozostałe 
realizowane są po stronie niemieckiej. Na 
każdy wystarczy poświęcić zaledwie 4 
minuty, by poznać atrakcje turystyczne po-
granicza.

Na wirtualny spacer można się wybrać 
za pośrednictwem profili w mediach spo-
łecznościowych. Zachęcamy do obejrze-
nia filmików z najciekawszymi atrakcjami 
Szczecina na profilu społecznościowym 
VisitSzczecin oraz Żegluga Szczecińska 
Turystyka Wydarzenia. 

Ostatni weekend sierpnia to gratka 
dla miłośników żeglarstwa. W Szcze-
cinie zacumuje ponad dwadzieścia 
jednostek, które przez cały weekend 
będzie można podziwiać spaceru-
jąc w okolicach Wałów Chrobrego 
i szczecińskich bulwarów. 

W stolicy Pomorza Zachodniego swój 
finał będą miały Regaty Bałtyckie 
2020, które rozpoczęły się 18 sierp-
nia. Wśród załóg jest również silna 
reprezentacja Szczecina, która płynie 
na pokładzie Pogorii, Zrywu i Daru 
Szczecina. 

Ze względu na trwającą epidemię, 
w tym roku nie będzie możliwości 
zwiedzania pokładów. Jednostki 
będzie można podziwiać z nabrzeży. 
W Szczecinie zacumują m.in. Dar Mło-
dzieży oraz wiele innych żaglowców, 
a także okręty Marynarki Wojennej. Do-
datkowo wiele mniejszych, ale równie 
urokliwych jednostek. 

Rywalizację w duchu fair play będzie 
można podziwiać w Dąbiu, gdzie 
odbędą się dwie żeglarskie imprezy 
dla jachtów balastowych. Na sobo-
tę (29.08) zaplanowane są Regaty 
o Puchar Magnolii, które co roku 
przyciągają jednostki różnych klas. 
Patronem zmagań jest ponad pięć-

Przed biegaczami jeszcze tylko dwie 
okazje – 22 sierpnia oraz 5 września – by 
w duchu sportowej rywalizacji spotkać 
się na szczecińskich bulwarach. 

Uczestnicy pokonują odcinek pięciu kilo-
metrów wzdłuż Odry, robiąc dwie pętle od 
Nabrzeża Starówka do Bosmanatu na bul-
warze Gdyńskim. Biegi startują w dwóch 
turach – godz. 9.00 i 12.00 – każda po 
maksymalnie 150 osób.  

Zapisy uczestników odbywają się przez 
stronę protiming24.pl. W przypadku, gdy 
zostaną wolne miejsca, można będzie 
nabyć je na Nabrzeżu Starówka w dniu 
biegu. 

Szczegóły biegu oraz regulamin dostępne 
są też fanpage’u Bulwary Miejsce Spotkań 
oraz na stronie internetowej: 

www.zstw.szczecin.pl

Trzydziestu szczecińskich przewodni-
ków szkoli się w ramach projektu „Travel 
Tomorrow”. 

Darmowe e-szkolenia pomogą im szybciej 
i efektywniej dostosować się do „nowej 
rzeczywistości”. 

Dzięki unijnym kursom, zarówno polscy, jak 
i niemieccy przewodnicy, mogą podnosić 
swoje kwalifikacje oraz nabyć umiejętno-
ści korzystania z nowoczesnych narzędzi 
marketingowych w czasie pandemii. Wir-
tualne szkolenia mają być też miejscem do 
dyskusji, wymiany doświadczeń, pomysłów 
i inspiracji. 

Cykl kursów on-line pozwoli przewodnikom 
urozmaicić przekaz, umożliwiając turystom 
ciekawy i bezpieczny sposób spędzenia 
wolnego czasu oraz zachęci do planowania 
wakacji w regionie. 

Podczas wirtualnych szkoleń uczest-
nik dowie się m.in. z jakich elemen-
tów składa się opowieść, jakich 
typów opowieści używać w pracy  
przewodnika oraz jak opowiadać, 
by nas słuchano. W części prak-
tycznej uczestnicy stworzą własne 
opowieści, które następnie będą 
oceniane. 

Szkolenia trwać będą do października.

Rozmaitości

Pekao 
Szczecin 
Open 
przełożone 

Biegowe  
Bulwarove  
finiszuje 

Przewodnicy  
na szkoleniach 

Pożegnanie lata  
w żeglarskim stylu 

Bez wychodzenia z domu 

dziesięcioletni szczeciński jacht Ma-
gnolia. W poprzednich latach regaty 
odbywały się w czerwcu i trwały przez 
cały weekend. Tegoroczna edycja, ze 
względu na epidemię koronawirusa, 
została przełożona na sierpień. Zma-
gania o puchar Magnolii tym razem 
potrwają jeden dzień, ale już następ-
nego dnia (30.08) obędą się Regaty 

Oderman Cup. To już czwarta edycja 
wyścigu, podczas którego w szranki 
staną jachty w klasach KWR i Open. 
Obie – jednodniowe imprezy – odbędą 
się na jeziorze Dąbie. Organizatorem 
regat o Puchar Magnolii jest Centrum 
Żeglarskie, a współorganizatorem 
Oderman Cup jest Centrum Klimatu 
w Szczecinie.

TRASA PRZEWODNIK DATA

Retro Szczecin Daria Zająć 22.08.2020

Pompastyczny Szczecin Tomasz Wieczorek 29.08.2020

Szczecińskie Mozaiki Sabina Wacławczyk 12.09.2020
Najpiękniejsze Legendy  
Szczecina Małgorzata Duda 19.09.2020

Zielony Szczecin Magda Hanusz 26.09.2020

Niezwykli szczecinianie i ich kamienice Justyna Machnik 3.10.2020

Wodny Szczecin Przemysław Głowa 10.10.2020

Te filmy to kompleksowe wykorzystanie 
kulturowego i przyrodniczego potencjału 
Euroregionu Pomerania. Ich założeniem 
jest ukazanie miast przez pryzmat ich poło-
żenia i historii, architektury, mieszkańców, 
ale i nieoczywistych atrakcji. 

Wirtualne wycieczki prowadzą wykwalifi-
kowani przewodnicy, którzy na co dzień 
oprowadzają grupy turystów. Zachęcają 
oni do odwiedzenia danego miejsca atrak-
cyjną formą i klarowną treścią. 

Filmy prezentowane są w języku miejsca 
nagrania, z napisami po polsku lub nie-
miecku.
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5 edycja festiwalu Szczecin Jazz wraca 
1 września, trochę okrojona, ale z dużą 
dawką wyśmienitego jazzu i dobrej za-
bawy.

Rozpocznie się koncertem Sylwestra 
Ostrowskiego & Jazz Forum Talents 
„Jammin with KC” oraz Marcina Wasi-
lewskiego Trio „Artic Riff. Nie zabrak-
nie koncertu z cyklu Jazz na Niedzielę 
w wykonaniu Magdy Zawartko, a na finał 
Avishai. 
Czy to wszystko? Jak zawsze szykują się 
niespodzianki, ale o tym na razie cicho  
sza….

A oto szczegóły Szczecin Jazz 2020: 

Sylwester Ostrowski & Jazz Forum 
Talents „Jammin with KC” 
Marcin Wasilewski Trio „Artic Riff” 
Filharmonia Szczecin 
1.09.2020, g. 20.00 

Sylwester Ostrowski & Jazz Forum 
Talents to zespół największych nowych 
talentów polskiego jazzu. Każdy z muzy-
ków wspaniałej piątki ma już ugrunto-
waną pozycję na naszej scenie, nagrody 
i wyróżnienia zdobyte na najważniejszych 
ogólnopolskich konkursach, wysokie 
notowania JAZZ FORUM – indywidualnie 
i z macierzystymi zespołami (Kasia Pie-
trzko Trio, SKICK-SKIUK, Tomasz Chyła 
Quintet, Weezdob Collective). 

Marcin Wasilewski Trio – w skła-
dzie: Marcin Wasilewski – for-
tepian, Sławomir Kurkiewicz 
– kontrabas oraz Michał Miśkie-
wicz – perkusja to niekwestionowa-
ne gwiazdy polskiego jazzu. Zespół 
jest uznawany przez międzynarodo-
wych krytyków za jedną z najwybit-
niejszych i najbardziej unikalnych 
formacji jazzowych swojego pokole-
nia nie tylko w Europie. Od lat nagry-
wają dla prestiżowej wytwórni ECM 
Records z Monachium. W roku 2019 
muzycy obchodzili 25 lat współpracy 
artystycznej, co zbiegło się z wielo-

ma koncertami z okazji 50 rocznicy 
założenia przez Manfreda Eichera 
wytwórni ECM Records. 

Arctic Riff to pierwsza kreatywna ko-
operacja polskiej gwiazdy jazzu, żywio-
łowego zespołu Marcin Wasilewski Trio 
i obdarzonego głębokim brzmieniem 
amerykańskiego tenorzysty Joe Lova-
no, która od razu zaowocowała muzy-
ką pełną skondensowanego feelingu, 
w której liryzm i siła wydają się idealnie 
zrównoważone. Album Arctic Riff został 
nagrany we francuskim Studio La Buis-
sonne, a jego premiera miała miejsce 26 
czerwca 2020 roku. 

Anders Bergcrantz Quintet 
Jazzment Klub 
4.09.2020, g. 20.00 

Anders Bergcrantz szwedzki wirtuoz 
trąbki i uznany kompozytor. Dwukrot-
nie został uhonorowany Gyllene Skivan 
(Złotą Płytą) przez szwedzki magazyn 
jazzowy Orkesterjournalen: w 1995 roku 
za In This Together i ponownie w 2007 
za About Time. 

Piotr Wojtasik Quintet 
Jazzment Klub 
5.09.2020, g.20.00 

Piotr Wojtasik czyli jeden z najbardziej 
cenionych przez publiczność trębaczy 
i liderów swojego pokolenia. Kilkakrot-

nie zwyciężał też w kategorii Najlepszy 
Jazzowy Album roku i Najlepszy Jazzowy 
Muzyk. Płyty nagrywa rzadko, ale gdy już 
się pojawią, niezmiennie pozostawiają 
duże wrażenie także na krytykach mu-
zycznych, o czym świadczą chociażby 
regularne nominacje do nagrody Fry-
deryka. 

„Jazz na Niedzielę” – Magda Zawartko 
„Dobrze być razem – דחיב תויהל בוט הז” 
6.09.2020, g.15.00 
Kościół Świętej Trójcy. Parafia Ewan-
gelicko-Augsburska 

To muzyczna podróż na Wschód, 
oparta na melodiach psalmów i tre-
ściach Starego Testamentu. Podczas 
koncertu usłyszymy pieśni śpiewane 
głównie w języku hebrajskim, me-
lancholijne melodie, melizmatyczne 
improwizacje. Magdalenie Zawartko 
towarzyszą Robert Jarmużek - piano , 
Grzegorz Piasecki – kontrabas, Patryk 
Zakrzewski - perkusja.

Avishai Cohen Trio 
8.09.2020, g.  20.00
Netto Arena 

Avishai Cohen uznawany jest za jed-
nego ze 100 najbardziej wpływowych 
basistów XX wieku, jest także wo-
kalistą i kompozytorem. W Szczeci-
nie wystąpi ze swoim trio: pianistą 
i kompozytorem Elchinem Shirinovem 
z Azerbejdżanu, a także perkusistą 
i kompozytorem Noamem Davidem.

Pozostałe koncerty, które były w pro-
gramie tegorocznej edycji Szczecin 
Jazz, ze względu na sytuację epide-
miologiczną, niestety nie odbędą się. 
Organizatorzy festiwalu zwrócą koszt 
zakupionych biletów. Organizatorzy 
festiwalu, za pośrednictwem bilety.
fm,  zwrócą koszt zakupionych bi-
letów.

Szczegóły: 
szczecinjazz.eu 

1 4 .  e d y c j a 
F e s t i w a l u 
M ł o d y c h 
T a l e n t ó w 
zbl iża  s ię 
wielkimi kro-
kami. Obecnie 
jury pracuje, żeby 
z ponad 250 zgło-
szeń wyłonić finałową dziesiątkę. Ale 
znamy już gwiazdy tegorocznej edycji!  
Podczas koncertu finałowego, 
który odbędzie się 10. paździer-
nika w Netto Arenie, wystąpią 
NOSOWSKA oraz Natalia Nykiel. 
Zaśpiewają utwory ze swoich nowych 
produkcji m.in. z „BASTA” i „Origo”. 
 
Szczegółowe informacje o  festiwalu  
na stronie www.festiwalmlodychta-
lentow.pl  oraz w najbliższym wydaniu 
Wiadomości Szczecin O Kulturze.

Szósta już edycja Turnieju Muzyków 
Prawdziwych odbędzie się w dniach 
3-6 września. Turniejowe wydarzenia 
przeniesione zostaną do sieci. 

Tam  m.in. będzie można wziąć udział 
w warsztatach tańca ludowego, w szran-
ki staną  twórcy muzyki tradycyjnej.  Jury 
i publiczność wyłonią zwycięzców spo-
śród laureatów dotychczasowych pięciu 
edycji Turnieju, a wszystko odbędzie się za 
pośrednictwem profilu Facebook Turnieju 
Muzyków Prawdziwych, na którym odbę-
dzie się głosowanie publiczności. Oprócz 
nagrody publiczności zostaną także przy-
znane cztery nagrody jury w poszczegól-
nych kategoriach.
Więcej o repertuarze Filharmonii w nowym 
sezonie w dodatku O Kulturze, który ukaże 
się 4 września.

Szczecin Jazz 2020 is back!  

Turniej  
on-line  

Znamy 
gwiazdy!
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