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EcoGenerator po przeglądzieDbajmy o siebie i innych Takiego sezonu jeszcze nie było

W planie było mnóstwo imprez plenerowych, ale ko-
ronawirus namieszał w kalendarzu. 

Więcej, str. 11

Od najmniejszej śrubki po ogromny ruszt. Coroczny, 
jesienny przegląd w EcoGeneratorze zakończony.
 Więcej, str. 6

Codziennie odnotowujemy wzrost zakażeń korona-
wirusem. Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność.

Więcej, str.  2

Zabytkowy 
mostek jak nowy
Mostek japoński w Parku Kasprowicza po renowacji.
Więcej, str. 10
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Aktualności

Dbajmy o siebie i innych
W Szczecinie codziennie odnotowywa-
ny jest wzrost zakażeń  koronawirusem, 
dlatego apelujemy o rozsądek i odpo-
wiedzialność.

Zasłanianie ust i nosa, niemal wszędzie, 
to podstawa. Wyjątek stanowią tereny 
zielone - parki, skwery, zieleńce, lasy. Uni-
kajmy miejsc, gdzie przebywa dużo osób, 
zachowujmy odległość od rozmówcy co 
najmniej 1,5 metra, nie witajmy się przez 
podanie ręki, często  myjmy i dezynfekuj-
my dłonie, pracujmy zdalnie, oczywiście 
wtedy, kiedy jest to możliwe. 

Miasto Szczecin jest w stałym kontakcie 
z Sanepidem i tak jak dotychczas działa 
zgodnie z wytycznymi, uzależnionymi  do 
sytuacji epidemiologicznej.

W trosce o Seniorów
Najbardziej narażeni na zakażenie Covid19 
są Seniorzy, stąd w trosce o ich bezpieczeń-
stwo miasto podjęło decyzję o ogranicze-
niu funkcjonowania dziennych Domów 
Pomocy Społecznej. 

Chodzi o placówki przy ul. Potulickiej, Kra-
sińskiego oraz Ściegiennego. Podobnie 
jak miało to miejsce wiosną, seniorzy nie 
przychodzą na zajęcia. 
Pracownicy kontaktują się z nimi telefo-
nicznie, aby na bieżąco monitorować ich  
sytuację oraz potrzeby i odpowiednio 
reagować. 
Dodatkowo w placówce przy ul. Ściegien-
nego zapewniona jest opieka dla seniorów, 
którzy wymagają pomocy w formie usług 
opiekuńczych i nie mogą aktualnie pozo-
stać w swoich domach.

Restrykcje dotyczące ślubów
Urząd Stanu Cywilnego wprowadził ko-
lejne ograniczenia podczas ceremonii 

Nowy rok akademicki to nowe wy-
zwania nie tylko dla uczelni, ale też dla 
władz miasta. 

Za pomocą programu „Akademicki Szcze-
cin” zachęcamy przyszłych studentów do 
wyboru zachodniopomorskich uczelni. 
A gdy już to nastąpi, pomagamy na starcie 
i motywujemy do nauki. 

Pomyśl, zobacz, zostań
Czy wiesz, że każdego roku w Szczecinie 
kształci się ponad 35 tysięcy studentów, 
a stolica Pomorza Zachodniego jest naj-
większym ośrodkiem akademickim w re-
gionie? Prężnie działają tu duże uczelnie 
m.in. Uniwersytet Szczeciński, Akademia 
Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, czy Pomorski Uniwersytet 
Medyczny. Mają one duży wpływ na rozwój 
regionu i kształtowanie rynku pracy. Dlatego 
władze miasta dokładają wszelkich starań, by 
pielęgnować akademicki charakter Szczeci-
na, wspierać studentów oraz rozwijać rynek 
pracy tak, by absolwenci mieli gwarancje 
znalezienia wymarzonej pracy.

Co robimy?
1.  Stypendia Prezydenta Miasta dla 

najlepszych studentów i doktorantów 
- w lipcu 2020 przyznano 24 stypendia 
na łączną sumę 300 000 zł brutto (12 
stypendiów dla studentów i 12 dla dokto-
rantów). Mimo obecnej sytuacji związanej 
z Covid – 19 komisja rozpatrzyła wnioski 

działając w 100 % online. Kolejna edycja 
planowana jest na marzec 2021 roku. 
Maksymalna kwota stypendium wyniosła 
30 000 zł brutto dla doktoranta i 10 000 
zł brutto dla studenta. 

2.  Nagrody Prezydenta Miasta  za naj-
lepsze prace naukowe w dziedzinach: 
l nauki ścisłe i przyrodnicze;
l  nauki humanistyczno-społeczne;
l nauki inżynieryjno-techniczne;
l nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

W tym roku do konkursu zgłoszono 35 
prac, z których Kapituła Nagrody wyłoniła 
12 laureatów. O to wyróżnienie ubiegać 
się mogą studenci i doktoranci szcze-
cińskich uczelni z różnych dziedzin 
nauki, których prace zostały obronione 
w tym lub w poprzednim roku. Warunkiem 
zakwalifikowania jest wysoki poziom me-
rytoryczny i warsztatowy nadesłanych roz-
praw. Celem nagród jest przede wszystkim 

wyłonienie i promowanie innowacyjnych 
i nowatorskich prac związanych ze Strate-
gią Rozwoju Szczecina. 

3. Dom dla absolwenta 
Jest programem mieszkaniowym skiero-
wanym do młodych ludzi w wieku do 35 
lat, którzy po ukończeniu edukacji lub na 
wczesnym etapie swojej kariery zawodowej 
poszukują swojego pierwszego mieszkania. 
Są to kawalerki i małe mieszkania dwupo-
kojowe. Program kierowany jest do osób 
o profilu wykształcenia (wykonywanego 
zawodu), który oceniany jest jako bardzo 
istotny dla rozwoju miasta, jak informatycy, 
pracownicy branży morskiej, biotechnolo-
dzy, pracownicy medyczni, nauczyciele. 

4. Dom dla studenta
Jest to alternatywna dla rynku prywat-
nego i akademików forma zamieszkania 
w trakcie realizacji studiów dla osób spoza 

Szczecina. STBS dysponuje 97 miejscami 
w wieloosobowych pokojach, w których 
obok indywidualnie przyporządkowanych 
pokoi (sypialni) studenci mają do dyspozycji 
wspólną przestrzeń – salon, kuchnię i łazien-
kę (łazienki). Mieszkania zlokalizowane są 
w ścisłym centrum miasta. W przygotowa-
niu jest kolejnych 5 miejsc w lokalu wielo-
osobowym. Obecnie, po przeprowadzonym 
naborze, trwa proces zawierania umów 
najmu na wolne miejsca. 

5. Targi dla maturzystów – promocja 
szczecińskich uczelni zarówno w Polsce 
jak i zagranicą.

6. „Welcome to Szczecin” – spacery 
z przewodnikami dla studentów cudzo-
ziemców pierwszego roku, podejmują-
cych edukację na pełnym cyklu studiów, 
oraz osób będących na wymianie mię-
dzynarodowej. 

7.  Realnie Pomaturalnie – cykl sześciu 
spotkań na przełomie września i paździer-
nika ze szkołami ponadpodstawowymi 
województwa zachodniopomorskiego 
(klasy maturalne) mające na celu zapo-
znanie z ofertą szczecińskich uczelni 
wyższych oraz Miasta. 

Wejdź na: 
www.szczecin.eu/pl/akademicki-szczecin
Znajdź nas na Facebooku: 
Akademicki Szczecin

Zachowaj 
bezpieczną  
odległość

Zostań 
w domu 

Myj ręce i dbaj  
o higienę 

Zakaz 
zgromadzeń 

Szanuj zasady 
wprowadzane  
w sklepach

Jeśli kichasz 
kub kaszlesz 
zasłaniaj nos i usta

Nie dotykaj 
twarzy

Zasłoń  usta 
i nos

Ogranicz  ryzyko!

ślubnych. Wejście do gmachu USC jest 
możliwe dopiero 10 minut przed plano-
wanym rozpoczęciem uroczystości. 

W uroczystościach może wziąć 
udział tylko para młoda i świadkowie.  
Niestety  w związku z obostrzeniami wpro-
wadzonymi przez rząd udział gości jest za-
broniony.

Przed wejściem do Sali Ślubów każdy bę-
dzie musiał zdezynfekować dłonie i pod-
dać się pomiarowi temperatury ciała.

Tydzień Wszystkich Świętych 
Miasto apeluje o rozłożenie wizyt na 
cmentarzach na dni przed i po 1 listo-
pada. Tramwaje i autobusy w okolicy 
cmentarza kursują co 3 minuty, jest 7 
punktów informacyjnych i kontrolnych, 
w gotowości jest 120 osób zabezpie-
czenia i obsługi, a w kulminacyjnym 
momencie ponad 100 pojazdów na 

trasach w okolicy cmentarzy. Do tego 
nowe linie i przystanki autobusowe. 
Wszystko po to, aby mieszkańcy Szcze-
cina i osoby przyjezdne mogły spraw-
nie dotrzeć na nekropolie. 
 
Przypominamy jednak, że w dobie pande-
mii, pomimo ogromnych starań, rozwiąza-
nia przez nas przygotowane na 31.10-1.11 
mogą nie sprostać wymogom sanitarnym. 
Stąd apel o rozłożenie wizyt na dni przed 
lub po Wszystkich Świętych.

Sytuacja epidemiologiczna spowodo-
wała również odwołanie w tym roku 
miejskiej zabawy sylwestrowej  na 
Jasnych Błoniach.

Najnowsze informacje o działaniach podej-
mowanych przez Miasto ws. koronawirusa 
są dostępne w specjalnym serwisie inter-
netowym.

koronawirus.szczecin.eu

Studencie! Poznaj  Akademicki Szczecin
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Na budowach prace nie ustają

Teatr Letni
Na skarpie trwa wykonywanie ław fundamentowych pod budowę przyszłych trybun 
teatru. Prowadzone są roboty związane z budową zewnętrznych instalacji wodnych 
i kanalizacyjnych. Charakterystyczny łuk przechodzi prace naprawcze i malarskie. 

Stadion
Perspektywa widoku na Stadion Miejski z nowej trybuny robi wrażenie. Szkielet 
nowego obiektu jest już praktycznie gotowy. Prace toczą się także na koro-
nie kompleksu.

Mimo pandemii, mimo jesieni i zmieniających się warunków atmosferycznych 
miasto nie może przestać funkcjonować, w tym także zatrzymać inwestycji.

Oto kilka aktualnych wieści z budów. 

Węzły drogowe
Trwają intensywne prace na węzłach drogowych – Węzeł Łękno to jedna z naj-
większych i ważniejszych inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt 
obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej 
i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej 
wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. 
Węzeł Głębokie – krajobraz na tej budowie zmienia się systematycznie. Przybywa 
nowych fragmentów torowiska, trwa budowa infrastruktury na pętli,  wykonana została 
większość prac sieciowych. 

Szafera 
500 pali pod zbiornikiem na wody opadowe, fundamenty pod 115 słupów trakcyj-
nych, prace przy rozjazdach, roboty brukarskie i murarskie – na ulicy Szafera działania 
prowadzone są na wielu frontach. Zakończyło się układanie warstw konstrukcyjnych 
jezdni od ronda Wojska Polskiego do planowanego ronda przy ul. Romera. Trwają 
prace przy rozjeździe na pętlę tramwajowo-autobusową.

Przebudowa Estakady Pomorskiej 
Ruszyła przebudowa Estakady Pomorskiej w rejonie ulicy Gdańskiej. Najważniejszą 
częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego 
w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ponadto pracami objęty będzie układ 
drogowy w rejonie Estakady. 

Fabryka Wody 
Oprócz plac budowlanych trwa procedura wyłonienia wykonawcy nowoczesnej 
wystawy edukacyjnej Fabryki Wody, której tematem przewodnim ma być woda, jej 
znaczenie, rola, występowanie, a także wpływ na nasze życie i cywilizację. Zadaniem 
przyszłego wykonawcy będzie zaprojektowanie wnętrza Edukatorium (w tym ekspo-
natów), wyprodukowanie ich, dostawa oraz  montaż, a także późniejsze serwisowanie. 
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To, jakim powietrzem oddychamy ma 
niebagatelny wpływ na nasze samopo-
czucie i zdrowie. 

I choć Szczecin może pochwalić się na-
prawdę czystym powietrzem, okres zimowy 
to czas, kiedy do atmosfery trafi a więcej 
szkodliwych substancji. 

Problem jakości powietrza w dużych mia-
stach od kilku lat staje się kluczowy, nie 
tylko dla samorządów, ale także samych 
mieszkańców, którzy traktują to jako jeden 
z wyznaczników poziomu życia w danej 
lokalizacji. W porównaniu z innymi aglo-
meracjami, w naszym mieście sytuacja 
pod tym względem jest naprawdę dobra. 
W ubiegłym roku odnotowano zaledwie 
kilkanaście dni, w których doszło do nie-
znacznych przekroczeń dopuszczalnej nor-
my pojedynczych substancji szkodliwych. 
Oczywiście nie zwalnia nas to z dalszego 
działania na rzecz czystego powietrza, tym 
bardziej, że przed nami okres, w którym jest 
ono znacznie bardziej zagrożone. 

Dlaczego? Jak wskazują badania, głównym 
źródłem zanieczyszczeń w powietrzu, w tym 
groźnych pyłów lotnych PM 10, PM 2,5 
i dwutlenku węgla, są paleniska na paliwo 
stałe, czyli tradycyjne piece, którymi wciąż 
ogrzewa swoje domy i mieszkania wielu 
szczecinian. Stąd właśnie liczne działania 
Miasta nakierowane na ten aspekt, m.in. kon-
trole palenisk i programy likwidacji pieców. 

Sprawdzają czym palisz 
Niestety, wciąż jest grupa osób, która świa-
domie lub nie, opala swoje piece niedozwo-
lonymi materiałami, emitując do atmosfery 
szereg zanieczyszczeń. Dlatego jak co roku 
strażnicy miejscy rozpoczęli pierwsze kon-
trole, które przeciwdziałać mają spalaniu 
śmieci w piecach domowych. 

Imienne upoważnienia do ich prze-
prowadzania oraz do wejścia na teren 
prywatny, w tym do domów i mieszkań, 
posiada obecnie 48. strażników.
Pierwsze kontrole odbyły się w dzielnicy 
Pomorzany, Pogodno, Śródmieście, 
Dąbie, Wyspa Pucka, Gumieńce, Nie-

Dbajmy o powietrze 

Za pośrednictwem Aplikacji Alert 
można zgłosić nie tylko uszkodzone 
jezdnie,  brak oświetlenia czy dzikie 
wysypiska śmieci, ale także jesienny 
i zimowy problem, czyli zanieczysz-
czone powietrze.

A co je powoduje? My sami, stosując 
do opalania naszych domów nieod-
powiedni opał, często palimy w piecu 
np. niepotrzebne już meble czy nawet 
śmieci. 

Jeśli zauważycie taką sytuację, mo-
żecie zgłosić ją za pośrednictwem 
Alert Szczecin  Prosimy o opisanie sy-
tuacji, dołączenie fotografi i miejsca 
oraz wskazanie konkretnej lokalizacji, 
której dotyczy zgłoszenie. 
Oczywiście, poza aplikacją Alert 
Miejski, takie sprawy zgłaszać moż-
na bezpośrednio do Straży Miejskiej 
pod numer 986.

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, ta-
blet) opartym na Androidzie, systemie 
iOs czy Windows Phone. Wystarczy 
mieć wgraną aplikację oraz dostęp do 
Internetu. Można również wykorzystać 
do tego komputer stacjonarny. Póź-
niej już wszystko jest bardzo proste. 
Wchodzimy do aplikacji lub na stronę, 
wypełniamy podstawowe informacje, 
opisujemy problem i wysyłamy do 
Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.

buszewo w domach w zabudowie wol-
nostojącej.
W poprzednim sezonie grzewczym strażnicy 
miejscy przeprowadzili ponad 2988 inter-
wencji i kontroli w tym zakresie. Co dziesiąta 
kontrola wykazała, że w piecach palone były 
odpady np. płyty wiórowe, paździerzowe, 
resztki mebli i odpady komunalne.
Za spalanie odpadów grozi mandat 
w wysokości do 500 zł  lub grzywna 
do 5 tys. zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Mniej pieców! 
Miasto proponuje również mieszkańcom 
wsparcie fi nansowe przy likwidacji i wymia-

nie starych pieców na bardziej ekologiczne 
źródła ciepła. Od prawie trzech lat w Szcze-
cinie funkcjonuje program MEWA oferujący 
dofi nansowanie na ten cel. Na jego realizację 
przeznaczono już 4,5 mln zł, dzięki którym 
zniknęło ponad 400 „kopciuchów”. Kolej-
nych 250 ma szansę zniknąć dzięki pozyska-
nym przez miasto funduszom europejskim. 
2,2 mln zł zasiliło konto programu „Zefi rek”, 
a nabór wniosków o dofi nansowanie cały 
czas trwa. Na chętnych czeka dofi nanso-
wanie w wysokości 7,5 tys. zł. 

Więcej na stronie: 
Szczecin.eu/zielone miasto. 

Dron znów nad miastem 

  NIE TRUJ POWIETRZA

TEŻ NIM ODDYCHASZ !

UWAGA!  W piecach nie palimy: 

 •      zanieczyszczonych odpadów drewnianych, 

          np. impregnowanych i lakierowanych; 

      •    materiałów nasączonych substancjami chemicznymi; 

       •    pojemników i butelek z tworzyw sztucznych 

             po napojach, farbach i lakierach, rozpuszczalnikach 

               i innych substancjach chemicznych;

        •    zużytych opon i innych odpadów z gumy;

        •    przedmiotów i opakowań z tworzyw 

              sztucznych, impregnowanej tektury.zielonemiasto 

Alert

Na szczecińskim niebie znów pojawi 
się antysmogowy dron, który kolejny 
sezon będzie mierzył poziom szkodli-
wych substancji w powietrzu i wyłapywał 
„trucicieli”. 

Dron wyposażony jest w czujniki  mierzące 
poziom stężenia w powietrzu szkodliwych 
substancji: formaldehydu, chlorowodoru 
czy pyłów PM10 i PM2,5, które wytwarzane 
są podczas spalania w piecach niedozwo-
lonych materiałów i zanieczyszczają po-
wietrze.  Użycie drona pozwala precyzyjnie 
namierzyć źródło zanieczyszczeń i szybkie 
skierowanie tam patrolu Straży Miejskiej, 

który po kontroli może nałożyć mandat na 
osobę dopuszczającą się tego procederu. 

Oprócz pomiarów punktowych dron mierzy 
również stężenie szkodliwych substancji 
obszarowo, co pozwala na monitorowanie 
sytuacji w całym mieście i wytypowanie 
rejonów szczególnie dotkniętych zanie-
czyszczeniami. Dzięki temu wiadomo, gdzie 
należy skierować dalsze działania. 

Z doświadczeń ubiegłego roku wynika, że 
są to najczęściej dzielnice domków jednoro-
dzinnych, takie jak Gumieńce, Podjuchy czy 
Dąbie. Z tych obszarów pochodzi również 
najwięcej zgłoszeń kierowanych przez 
mieszkańców do Straży Miejskiej i przez 
aplikację Alert. 

Jednocześnie przypominamy, że w piecach 
nie można spalać: 

– zanieczyszczonych odpadów drewnia-
nych, np. impregnowanych i lakierowa-
nych;

– materiałów nasączonych substancja-
mi chemicznymi;

– opakowań i butelek z tworzyw sztucz-
nych po napojach, farbach i lakierach, 
rozpuszczalnikach i innych substan-
cjach chemicznych;

– zużytych opon i innych odpadów 
z gumy;

– impregnowanej tektury.
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Przybywa zieleni 
Piękna jesień umożliwia kolejne na-
sadzenia w mieście. Do końca listo-
pada zaplanowano posadzenie setek 
drzew oraz tysięcy krzewów.

Prace trwają m.in. na Podzamczu, gdzie 
rozjeżdżany dotąd trawnik przy Rynku 
Nowym zamieni się w kwietnik wypeł-
niony różami. Znajdzie się tam 600 róż, 
kolejne 100 będzie przy ulicy Kuśnier-
skiej, a przy ulicy Grodzkiej następnych 
pół tysiąca. Tam również posadzone 
zostaną trzmieliny japońskie – 500 
sztuk. Tawuły natomiast znajdą się na 
Rondzie Giedroycia, przy ul. Mieszka I 
czy na skwerze Guido Recka. 

Drzewa – brzozy, buki, graby, jarzęby, 
jesiony, kasztanowce oraz inne po-
sadzone zostaną m.in. pomiędzy uli-
cą Europejską, a placem Słowińców 
(100 sztuk), przy ulicy Kasjopei (45 
sztuk), Hożej (40 sztuk), Ściegiennego 
(30 sztuk), przy ulicy Mickiewicza (25 
sztuk), przy ulicy Floriana Szarego (20 
sztuk), Romera (30 sztuk) czy Rydla 
(30 sztuk).

Firmy wykonujące te nasadzenia będą 
również prowadziły prace pielęgnacyj-
ne przez rok. 

Uczniowie też sadzą drzewa
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
na Głębokim pomagali leśnikom 
miejskim sadzić drzewa. Przy ulicy 
Jaworowej nie będzie już straszyła 
niezagospodarowana i regularnie 
zaśmiecana przestrzeń. Przed sa-
dzeniem drzew została dokład-
nie oczyszczona i przygotowana. 
Pracownicy Zakładu Usług Komu-
nalnych z lasów miejskich wybra-
li gruz, wywieźli odpady i skosili 
chaszcze. 

Jeszcze tylko miesiąc, do 30 listopa-
da, odbywać się będą cotygodniowe 
odbiory odpadów zielonych i biode-
gradowalnych. 

Od 1 grudnia wracamy do systemu zimo-
wego. Do 31 marca – zarówno w zabudo-
wie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej 
odpady zielone oraz biodegradowalne 
będą odbierane raz na 2 tygodnie, zgod-
nie z harmonogramem obowiązującym 
w danym sektorze. 

Przypominamy, że w zabudowie jedno-
rodzinnej 2 razy w roku, bez ograniczeń 
dotyczących sezonu, można zamówić 
kontener na odpady zielone, a w zabu-
dowie wielorodzinnej, tak jak dotychczas, 
1 raz w miesiącu.

Pozwoliło to na spotkanie w tym miej-
scu z uczniami ze Szkoły Podstawo-
wej na Głębokim, którzy postanowili 
wspomóc leśników w sadzeniu bu-
ków. Sadzenie odbywało się w nie-
wielkich grupach, przy zachowaniu 
wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
Poszczególne grupy wymieniały się 
co godzinę. Przez 4 godziny udało się 
posadzić 1000 drzew, a w kolejnych 
dniach pracownicy ZUK dosadzili 
jeszcze w tym miejscu kolejne 2500 
drzew, w tym dęby, buki i lipy. 

Następne nasadzenia, w związku z za-
grożeniem koronawirusem, przesunię-
te zostały na wiosnę przyszłego roku. 
Wiemy już, że wiosną w okolicach Głę-
bokiego oraz na Kijewie posadzonych 

będzie kolejnych 17 tysięcy drzew róż-
nego gatunku. 

„Jedno dziecko, jedno drzewo”.
W ramach tej akcji na Syrenich Sta-
wach mieszkańcy posadzili 50 drzew. 
Nasadzenia wykonano na ogrodzonym 
terenie, umieszczono tabliczkę z imie-
niem dziecka oraz datą urodzenia. Ro-
dzice podchodzili kolejno we wskazane 
miejsca i tam sadzili przygotowane dla 
nich drzewa. Pomagali im w tym pra-
cownicy Zakładu Usług Komunalnych, 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie.

Każdy z 50 rodziców otrzymał klu-
czyk do furtki, w dowolnej chwili 

będzie mógł przyjść, podlać drze-
wo, przyprowadzić swoją pociechę 
i pokazać sposób uczczenia jej na-
rodzin. Przy wejściu znalazła się 
także tablica z „mapą nasadzeń”. 
Widzimy na niej imiona dzieci oraz 
daty urodzenia. 

Druga część akcji „Jedno dziecko, 
jedno drzewo” zaplanowana w par-
ku Majowym została przeniesiona 
na wiosnę przyszłego roku. Przypo-
mnijmy, że akcja skierowana jest do 
rodzin ze Szczecina, którym w 2019 
roku urodziło się dziecko i zostało 
zameldowane również w naszym 
mieście. W ramach wydarzenia ro-
dzice posadzą na Prawobrzeżu oraz 
Lewobrzeżu 75 drzew.

Zielone i biodegradowalne zimą 
Przypominamy, że odpady biode-
gradowalne wrzucamy do pojem-
ników brązowych bez opakowań. 
To bardzo ważne, bo jeśli trafią do 
pojemnika np. w plastikowym opa-
kowaniu, tzw. „foliówce” i dalej do 
instalacji przerabiającej te odpady 
na kompost, rozrywane fragmenty 
folii uniemożliwiają prawidłowe 
kompostowanie. 

Do pojemników brązowych wyrzucamy 
tylko resztki roślinne, 
czyli:
• obierki,
• resztki warzyw i owoców, 
• zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, 
• skoszoną trawę, gałęzie, liście. 
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Ecoszczecin

Czy wyobrażasz sobie, żeby Twój 
samochód nie odbył coroczne-
go przeglądu technicznego? To  
byłoby bardzo… lekkomyślne. Do-
brze działająca maszyna to nie tylko 
bezpieczeństwo i komfort, ale też wi-
zytówka odpowiedzialnego kierow-
cy. Tak samo jest z EcoGeneratorem! 
Każdego roku, na początku jesieni 
przechodzi on planowany przegląd.

Od najmniejszej śrubki  
po ogromny ruszt

Przed wielkim przeglądem – majowy 
rekonesans. Pierwsze przygotowania 
do czasowego wyłączenia instalacji 
odbywają się już w pierwszej połowie 
roku. Wówczas określany jest zakres me-
chaniczny i elektryczny przeglądu oraz 
zapotrzebowanie na części. Wszystko po 
to, aby we wrześniu przegląd przebiegł 
sprawnie, a EcoGenerator jak najszybciej 
wrócił do pracy. 
– Przegląd przechodzi każda śrubka klu-
czowych urządzeń instalacji ZUO, w skład 
których wchodzą: kotły energetyczne 
dwóch linii, turbozespół z przyległymi 
urządzeniami, instalacja oczyszczania 
spalin i instalacja oczyszczania ścieków. 
Są to główne segmenty instalacji termicz-

nego przekształcania odpadów. Dodat-
kowo przeglądowi podlegają również 
instalacje pomocnicze: część elektryczna, 
instalacja przygotowania wody oraz kanał 
dolotowy – mówi Stanisław Poniatowski, 
Kierownik Wydziału Majątku w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów.

Ile trwa przestój?

W przeciwieństwie do rutynowych prze-
glądów prowadzonych w warsztatach 
samochodowych, ta diagnostyka trwa 
nieco dłużej. Sprawdzanie instalacji i ele-
mentów EcoGeneratora zajmuje blisko 
miesiąc i przebiega w pięciu obszarach. 
Pierwszy moduł obejmuje instalację 
kotłową, instalację oczyszczania spalin 
i ścieków. W kolejnym module spraw-
dzane są wszystkie urządzenia związane 
z tzw. turbozespołem. Trzy ostatnie ele-
menty to instalacje elektryczne, instalacja 
przygotowania wody oraz kanał doloto-
wy wody do instalacji ZUO, który zosta-
je oczyszczony z zalegających mułów 
i nieczystości wpływających od strony 
rzeki Duńczycy. 

– W części kotłowej wymieniliśmy: 
elementy rusztowin z pierwszej strefy 
pokładów rusztowych, które w wyniku 

eksploatacji uległy termicznemu uszko-
dzeniu oraz zużyte elementy układu poda-
wania odpadów na ruszt i odprowadzenia 
popiołu oraz żużla z kotłów. Wykonali-
śmy miejscową naprawę wymurówki, 
oczyściliśmy powierzchnię ogrzewal-
ną kotłów oraz dokonaliśmy pomiarów 
diagnostycznych stanu technicznego 
części ciśnieniowej kotłów. Przejrzeliśmy 
szczegółowo turbinę w zakresie stanu 
technicznego układu łopatek wirnika, 
dokonaliśmy demontażu i przeglądu 
zaworu szybkozamykającego oraz ło-
żysk turbiny. Sprawdziliśmy prawidło-
wość działania obiektowych czujników 
pomiarowych, a także zbadaliśmy para-
metry eksploatacyjne oleju smarnego. 
Określony w harmonogramie zakres prac 
przeglądowych i remontowych został 
zrealizowany w całości, a otrzymane 
wyniki z przeprowadzonej diagnostyki 
są poprawne, dlatego możemy spokoj-
nie i bez obaw eksploatować instalację 
termicznego przekształcania odpadów 
w naszym zakładzie przez kolejny rok 
– podkreśla Stanisław Poniatowski, Kie-
rownik Wydziału Majątku w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów.

Dzięki dokładnemu i sprawnemu prze-
prowadzeniu wszystkich niezbędnych 

prac EcoGenerator jest gotowy do stabil-
nej pracy przez kolejne miesiące. Corocz-
ny przegląd jest standardową procedurą, 
z którą co roku mierzą się pracownicy 
EcoGeneratora oraz podobnych urzą-
dzeń w kraju i zagranicą. 

Kluczowa inwestycja

Sprawny EcoGenerator to niezwykle 
istotna kwestia zarówno dla Szczecina 
jak i całego regionu. Dzięki tej inwesty-
cji ograniczamy zakres składowania 
odpadów oraz dajemy mieszkańcom 
energię, pochodzącą z odnawialnego 
źródła energii. 
Energia wytwarzana w procesie spalania 
odpadów przyczynia się do ochrony 
klimatu, a miasto staje się w pewnym 
stopniu niezależne w zakresie pozyskiwa-
nia czystej energii. EcoGenerator wpisuje 
się w idee nowoczesnego, przyjaznego 
ludziom i przyrodzie miasta. 
Jego znaczenie jest ogromne. Inwestycja 
zapewnia energię elektryczną i cieplną 
do ok. 30 tys. gospodarstw domowych, 
biodegradowalna frakcja odpadów ko-
munalnych i przemysłowych jest uwa-
żana za biomasę, a zatem odnawialne 
źródło energii. EcoGenerator unieszkodli-
wia blisko 150 tys. ton odpadów rocznie.

Remont pokładu rusztowego kotła

Przegląd kanału dolotowego Wymiana membran na instalacji przygotowania wody – moduł odwróconej osmozy.

Rewizja łożysk turbiny

EcoGenerator po przeglądzie
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Wywóz szamba kosztuje trzykrotnie więcej 
niż odprowadzenie ścieków do kanalizacji 
sanitarnej. I jest to nie tylko tańsze. Przede 
wszystkim jest przyjazne środowisku, bo 
ścieki z nieszczelnych szamb nie wnikają 
w glebę i wody gruntowe na naszych po-
sesjach.
Kanalizacja sanitarna w Wielgowie i Sławocie-
szu to jedna z najpoważniejszych inwestycji 
realizowanych obecnie przez ZWiK. Zadanie 
jest elementem programu inwestycyjnego 
pn. „Czysta Odra w Szczecinie”, który jest 
współfinansowany z funduszy Unii Euro-
pejskiej. W kolejnym etapie inwestycji prace 
prowadzono na 20 ulicach wspomnianych 
osiedli (lista poniżej). W sumie przybyło  
11,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 
do granicy nieruchomości, przepompownią 
ścieków w rejonie ul. Tczewskiej, rurociągami 
tłocznymi oraz światłowodowymi liniami mo-
nitoringu pracy przepompowni.  Zachęcamy 
do przyłączania się do nowej sieci. Miesz-
kańcy tych osiedli już występują o warunki 
techniczne na przyłączenie nieruchomości 

Jesteśmy z nich dumni, gdyż to dzięki 
staraniom naszych mechaników odzy-
skały blask i cieszą szczecinian, a także 
odwiedzających nasze miasto. Histo-
ryczne XIX-wieczne pompy uliczne, bo 
o nich mowa, stały się właśnie atrakcją 
turystyczną i „dorobiły się” własnego 
szlaku.  

Z propozycją utworzenia szlaku turystycz-
nego prowadzącego śladem XIX-wiecz-
nych szczecińskich pomp wyszedł jeden 
z najbardziej znanych licencjonowanych 
szczecińskich przewodników miejskich 
pan Tomasz Wieczorek. – Nasze pompy 
są po prostu przepiękne i moim zdaniem 
doskonale korespondują z historycznymi 
atrakcjami Szczecina – mówi pan Tomasz. 
– Szukając pomysłu na szlak, wpadłem na 
pomysł, aby każda z pomp otrzymała żeńskie 
imię przywołujące między innymi kobiety, 
których życie związane było w przeszłości 
z naszym miastem. 
I tak na placu Żołnierza Polskiego, naprzeciw 
klubu 13 Muz, jest pompa Heluni, przy-
wołująca postać szczecińskiej architektki 
Heleny Kurcyuszowej. Na trawniku oddziela-
jącym pasy ruchu, na wprost Zamku Książąt 

Pomorskich, znajduje się pompa Sydonii, 
szlachcianki posądzonej o rzucenie klą-
twy na dynastię Gryfitów, w wyniku której 
ród podobno wymarł. Pompa Marianny – 
pierwszej żony księcia Barnima I znajduje się 
na skrzyżowaniu 5 Lipca i Noakowskiego. 
Pomp jest blisko 30. Zainteresowanych 
poznaniem wszystkich ich lokalizacji oraz 
imion patronek zachęcamy do odwiedzenia 
strony Pompastyczny Szczecin w serwi-
sie społecznościowym Facebook. Znajduje 
się tu mapka z lokalizacją ulicznych zdrojów 
oraz krótki opis pań, których imię otrzymała 
dana pompa. Warto też zerknąć do serwisu 
YouTube i obejrzeć tam spacer z Tomaszem 
Wieczorkiem, który oprowadza internautów 
po swoim „pompowym” szlaku. 
Pompy powstawały w latach 1865-1895 
w fabryce F. Poepckego mającego swoje 
zakłady w Szczecinie i w ówczesnym Kró-
lewcu. Ze względu na podobieństwo do 
pomp znajdujących się w stolicy Niemiec 
niekiedy nazywa się je „berlinkami”. Prawie 
wszystkie ozdobione są bardzo szczeciń-
skim akcentem - gryfem w koronie. Kadłuby 
pomp są żeliwne, mają prawie trzy metry 
wysokości, podstawą kolumny jest kwadrat 
o boku 61 cm, a średnica trzonu wynosi 36 

cm. Po II wojnie światowej elementy ze znisz-
czonych pomp były przekładane do tych, 
które działały i pozwalały zaczerpnąć wody 
w zrujnowanym mieście. W lipcu 2000 
roku pompy zostały wpisane do rejestru 
zabytków i od tego momentu znajdują się 
pod pieczą miejskiego konserwatora zabyt-
ków. O to, by odzyskały swój blask, zadbali 
mechanicy z warsztatów ZWiK. Dokonują 
prawdziwych cudów, aby uliczne zdroje 
były piękne i sprawne. Mozolnie naprawiają 
lub wymieniają zużyte mechanizmy pomp. 
Niejednokrotnie z pietyzmem muszą odtwo-
rzyć niektóre z uszkodzonych elementów 
pomp – wylewki w kształcie smoka, tablice 
herbowe, liście akantu, ozdobne korony oraz 
płaskorzeźby z herbem miasta. Brakujące 
elementy są odlewane, przy czym modele 
do nich projektowane są komputerowo. 
Całość jest konserwowana i malowana. 
Nawet dzisiaj większość z nich za pomocą 
ręcznej dźwigni pompuje wodę, chociaż 
nie jest ona zdatna do picia przez ludzi. 
Mieszkańcy Szczecina polubili „berlinki”, 
ba, „pilnują” swoich wyremontowanych 
pomp. Cieszymy się, że dzięki miejskiemu 
przewodnikowi piękno „berlinek” mogą 
podziwiać turyści z kraju i z zagranicy.

Odnowione detale „berlinki” Pompa w naszym warsztacie Montaż odnowionej pompy przy ul. E. Bałuki
Ze względu na rozwój pandemii 
do odwołania wszystkie sprawy 
związane z obsługą klienta po-
nownie można realizować w ZWiK 
wyłącznie drogą zdalną, bez moż-
liwości wizyty w naszych placów-
kach.

Pracownicy Biura Obsługi Klien-
ta pozostają do dyspozycji od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7.00-15.00 telefonicznie, bądź za 
pośrednictwem poczty mailowej. 
Przypominamy, że większość spraw 
związanych z obsługą umowy moż-
na również załatwić przy pomocy 
Elektronicznego Biura Obsługi 
Klienta. 

W przypadku awarii lub problemów 
z dostawą wody prosimy o kontakt 
pod całodobowy numer Pogotowia.

Pogotowie Wodociągowo 
– Kanalizacyjne  
(całodobowe zgłaszanie awarii) 
tel. 994 lub 91 44 26 337
centrala: tel. 91 44 26 200 
mail: bok@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl/kontakt

Skanalizowane ulice: Balladyny, Bał-
tycka, Chmielna, Ciepła, Drewniana 
(do nr 17), Jarząbków, Leśnego Echa 
(Irysowa), Łowczych, Melisy, Na Tropie, 
Sasanki, Śpiewna, Tczewska, Tatara-
kowa (sieć tłoczna) Uzdrowiskowa, 
Wesoła, Wiślana (do nr 27) Zaułek Si-
koreczki, Zawrotna (do nr 19) i Żaków.
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 44 

26 200, 91 44 56 725,
3.  osobiście (po wcześniejszym umó-

wieniu się) w naszych punktach 
obsługi klienta:
– ul. Golisza 10 w godz. 07.00-15.00
– ul. Leszczynowa 23 (oś. Zdroje) 

tel. 91 42 56 723 w godz. 10.00-
17.00.

Układanie sieci kanalizacyjnej jest trudne w wąskich uliczkach prawobrzeżnych osiedli.

Korzyści płynące z przyłącze-
nia się do kanalizacji:

l ekonomiczne: korzystanie 
z kanalizacji jest tańsze niż 
koszty utrzymania i cykliczne-
go opróżniania przydomowych 
zbiorników na ścieki,

l społeczne: podwyższenie 
standardu i jakości życia miesz-
kańców, poprawa warunków 
sanitarnych, likwidacja uciąż-
liwych zapachów,

l ekologiczne: zmniejszenie 
zanieczyszczeń odprowadza-
nych do środowiska, poprawa 
jakości wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz gle-
by.

Ecoszczecin

Przybywa kanalizacji sanitarnej 
na oś. Wielgowo – Sławociesze

ądzie

„Berlinki” turystyczną atrakcją
Znów 
wszystko 
zdalnie 

do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Do tej 
pory Spółka wydała kilkanaście takich doku-
mentów. Aby zachęcić kolejnych, do każdego 
gospodarstwa domowego dotrze ulotka 
z instrukcją objaśniającą „krok po kroku” czyn-
ności niezbędne do prawidłowej budowy 
własnego przyłącza kanalizacyjnego. Po 
jego wykonaniu, przeglądzie i pozytywnym 
odbiorze, ZWiK zaprosi do podpisania umo-
wy 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 nie-
ruchomości spoczywa obowiązek przyłącze-
nia się do sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych. Na innych ulicach 
osiedla prace są kontynuowane w ramach 
kolejnych etapów projektu „Czysta Odra 
w Szczecinie” z terminem zakończenia w paź-
dzierniku przyszłego roku.
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Budownictwo

Osiedle Wrzosowe Wzgórze  
drugi etap 
Ponad 200 nowych mieszkań, przestron-
ny teren z fontanną, boisko, plac zabaw 
i miniskatepark– to wszystko w ciągu naj-
bliższych dwóch lat powstanie podczas 
realizacji drugiego etapu Osiedla „Wrzo-
sowe Wzgórze”. Właśnie ruszyła inwe-
stycja, którą realizuje Szczecińskie TBS.

Drugi etap obejmuje wykonanie sześciu 
wielorodzinnych budynków przy ul. Sobola 
i Romana (w pobliżu ul. Szosa Polska na wy-
sokości ul. Dojazdowej), w których znajdą 
się 203 mieszkania, 1 mieszkanie chronione 
treningowe oraz 2 lokale usługowe. Z tego, 
183 mieszkania będą wynajęte w systemie 
partycypacji w kosztach budowy. Nabór 
na wynajem tych lokali ma się rozpocząć 
jeszcze w listopadzie br. Wysokość partycy-
pacji wyniesie 1700 zł na m2 powierzchni 
użytkowej mieszkania.
Z kolei 20 lokali przeznaczonych będzie na 
potrzeby Programu „Dom dla Absolwenta”. 
Na terenie Osiedla przewidziano również 
dwa mieszkania dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo. 

Drugi etap naszego osiedla będzie wyróż-
niać się w stosunku poprzedniego etapu 
jak również wcześniejszych naszych inwe-
stycji. Każdy budynek będzie wyposażony 
w windę - zapowiada Grażyna Szotkowska, 
prezes Szczecińskiego TBS - Dodatkowo, 
w ramach zagospodarowania terenu pla-
nujemy duży, publicznie dostępny plac 

Kończą się prace przy ostatnim już 
etapie budowy osiedla Nad Płonią 
w Dąbiu. Tak jak poprzednio, wszyst-
kie mieszkania przeznaczone są na 
wynajem dla najemców komunalnych, 
którzy w ramach zamiany chcą po-
prawić swoje warunki mieszkaniowe.

Z zamiany mogą skorzystać rzetelni lo-
katorzy, którzy nie są dłużnikami, dbali 
o swoje mieszkanie i osiągają odpowied-
ni dochód. Ale zanim to nastąpi trzeba 
skończyć budowę. Zostało już naprawdę 
niewiele. Trwają jedynie prace wykończe-
niowe. Na początku listopada inwestycja 
będzie zgłoszona do odbioru, natomiast 
w grudniu planowane jest uzyskanie 
pozwolenia na jej użytkowanie. W tym 
etapie w sumie powstanie 12 mieszkań. 

Budowa Osiedla Nad Płonią ruszyła 
w 2014 roku. W sumie powstało 10 
budynków w których znalazło się 120 

lokali. Mieszkania są wykończone  „pod 
klucz”, co pozwala zamieszkać w nich 
praktycznie od razu, bez konieczności 
przeprowadzania prac adaptacyjnych 
czy remontowych.

Wszystkie mieszkania są o czynszu ko-
munalnym i są przeznaczone na zamianę 
dla rzetelnym najemców

Główne zalety Osiedla to piękne, wy-
pełnione zielenią i spokojem otoczenie. 

Teren wokół jest kompleksowo zagospo-
darowany, wokół znajdują się zieleń, plac 
zabaw, miejsca parkingowe, ławeczki itp.
Inwestycja finansowana jest ze środków 
Gminy i TBS Prawobrzeże. Na budowę 
mieszkań Szczecin  pozyskał również 
dofinansowanie z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Więcej na stronie 
tbsp.szczecin.pl 

Kolejne kamienice na Pomorzanach 
przejdą gruntowny remont. Wśród nich 
jest oficyna przy al. Powstańców Wiel-
kopolskich 22. To “siostra” kamienicy 
frontowej, która odzyskała niedawno 
swoją świetność i znana jest z muralu 
“Solidarności”.  

Graffiti zostało odsłonięte w sierpniu z oka-
zji 40. rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych i od tego czasu można je 
podziwiać na bocznej ścianie budynku 
komunalnego. Tuż za nim znajduje się 
kamienica, która w najbliższym czasie 
również zmieni się nie do poznania.

Zakres remontu oficyny przy al. Po-
wstańców Wielkopolskich 22 jest 
szeroki i obejmuje m.in.: generalny 
remont dachu, remont klatki scho-
dowej, docieplenie ścian budynku 
z wykonaniem poziomej i pionowej 

izolacji przeciwwilgociowej, wymianę 
stolarki drzwiowej i okiennej, a nawet 
montaż budek dla ptaków.

Obecnie ZBiLK szuka wykonawcy tego 
zadania inwestycyjnego.

To nie jedyny remont planowany 
w tym roku przez ZBiLK w tym rejo-
nie miasta. W tym roku modernizację 
przejdą także inne budynki, w tym 
kamienice przy al. Powstańców Wiel-
kopolskich 30 i 30a.

W ostatnich latach dzięki staraniom 
wspólnot mieszkaniowych i Gminy na 
Pomorzanach wypiękniały także inne 
kamienice. Między innymi ZBiLK wyre-
montował budynki przy al. Powstańców 
Wielkopolskich 35 i 36. Z kolei na innych 
kamienicach należących do miasta po-
wstały malownicze graffiti.

Przeznaczona do remontu oficyna przy al. Powstańców Wielkopolskich 22 

rekreacyjny, a także teren z fontanną. Fon-
tanna ma mieć charakter otwartej, płytkiej 
niecki uzbrojonej w sześć dysz o ciągłym 
strumieniu. 

Oprócz tego na obszarze osiedla zaprojek-
towano także m.in.: boisko wielofunkcyjne 
z nawierzchnią z trawy syntetycznej do piłki 
nożnej, siatkówki i koszykówki, miniskate-
park, plac zabaw, ławki, stojaki na rowery, 
miejsca postojowe, w tym dla osób niepeł-
nosprawnych, altany rekreacyjne, a także 
drogi i chodniki. Na osiedlu będzie też dużo 
zieleni. Zasadzonych będzie ponad 200 

drzew, prawie 5800 sztuk krzewów i 1800 
szt. pnączy, bylin i traw ozdobnych. 

Wykonawcą robót budowlanych jest 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„EBUD” – Przemysłówka. Szacowany 
koszt realizacji inwestycji wynosi ok 60 
mln zł. Planowany termin zakończenia 
to czerwiec 2022 r.

Osiedle Wrzosowe Wzgórze. Pierw-
szy etap Osiedla zakończono w ubie-
głym roku. Wybudowano wtedy 10 
budynków, w których znalazły się 

274. mieszkania, wykończone pod 
klucz. 

Oprócz przepięknych widoków z okien na 
rozlewiska Odry, przestrzeń wokół budyn-
ków jest starannie zagospodarowana. Na 
osiedlu znalazły się: plac zabaw dla dzieci, 
boisko, zieleń i mała architektura. Walorem 
osiedla jest bliskość Puszczy Wkrzańskiej 
czy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Wodozbiór”. Dodatkowym magnesem 
przyciągającym rodziny z małymi dziećmi 
jest żłobek dla 60. dzieci. 

Więcej na stronie www.stbs.pl

Dla rzetelnych  
najemców

Kamienice odzyskują 
dawny blask
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Tylko w tym roku, do 15 października, 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumen-
tów udzieliło ponad 13 tysięcy porad.

Instytucja rzecznika 
konsumentów została 
powołana w 1999 r.  
Obecnie w Polsce jest 
370 powiatowych 
i miejskich rzeczników 
konsumentów. 

W Szczecinie rzecznik został powołany  
15 października. Od samego po-
czątku funkcję tę pełni niezmiennie  
Longina Kaczmarek.

Pandemia koronawirusa miała niebagatel-
ny wpływ na zakres kierowanych do biura 
spraw. Z analizy wynika, iż liczba porad 
rośnie. Najwięcej dotyczyło problematyki 
świadczenia umów turystycznych, usług 
telekomunikacyjnych, umów finansowych 
oraz umów o dzieło (remonty mieszkań, 
wymiana drzwi, okien). Z kolei z umów 
sprzedaży najwięcej porad dotyczyło re-
klamacji obuwia i odzieży, sprzętu RTV 
i AGD, mebli i wyposażenia mieszkania.

– Pandemia jest z nami ponad pół roku, 
a ilość zachorowań ciągle rośnie. Gospo-
darcze skutki marcowego zatrzymania 
gospodarki są stale odczuwalne – mówią 
pracownicy biura. – Dotyczy to w dużej 
mierze turystyki, a w tym sytuacji konsu-

Jubileuszowa edycja najważniejszego 
konkursu muzealnego w Polsce okazała 
się szczęśliwa dla szczecińskiego Mu-
zeum Techniki i Komunikacji. Trafiło ono 
do grona docenionych instytucji takich 
jak m.in. Muzeum Narodowe w Warsza-
wie czy Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. 

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku 
Sybilla to ogólnopolskie coroczne wy-
darzenie, mające wyłonić i promować 
najlepsze przedsięwzięcia polskich mu-
zeów. W kategorii „Nowe i zmodernizo-
wane wystawy stałe” Muzeum Techniki 
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szcze-
cinie otrzymało wyróżnienie za wystawę 
„Stoewer – jakość ze Szczecina”. Na-
grodę główną w tej kategorii przyznano 
Muzeum Książąt Czartoryskich. 

Nagrody zostały rozdane w 6 kategoriach: 
konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, 
edukacja, projekty naukowo-badawcze, 
nowe i zmodernizowane wystawy stałe, 
wystawy czasowe, zarządzenie.  Wielkim 
zwycięzcą okazało się Muzeum Narodowe 
w Krakowie. Muzeum Techniki jako jedyna 
szczecińska instytucja została doceniona 
w tej edycji.

Jest już gotowy projekt kolejnego 
pumptracku, który tym razem po-
wstanie w Wielgowie. Inwestycja to 
zasługa mieszkańców, którzy zagło-
sowali na ten pomysł w Szczecińskim 
Budżecie Obywatelskim.

Pumptrack wybudowany zostanie na 
terenie położonym przy ul. Irysowej 
w Szczecinie. Zaprojektowany tor rowe-
rowy składa się z modułów takich jak: 
garby, zakręty profilowane oraz „hopki”, 
ułożonych w taki sposób, aby możliwe 
było rozpędzanie się i utrzymywanie 
prędkości bez pedałowania. Przeszko-
dy toru wraz z zakrętami tworzą za-
mkniętą pętlę, po której można jeździć 
w obu kierunkach. Dla maksymalnego 
wykorzystania terenu zaprojektowano 
odnogi, alternatywne linie przejazdu 
oraz wyspę centralną w postaci ścię-
tego stożka.

Tor ma służyć przede wszystkim mło-
dzieży uczącej się jazdy terenowej na 
rowerze, ale będzie można po nim jeź-
dzić również na deskorolce, hulajnodze 
oraz łyżworolkach. 

 Podstawowe parametry:
– powierzchnia toru (po obrysie skarp): 

800 m2,
– powierzchnia bitumiczna: 350 m2,
– długość jezdna toru: 135 m
– szerokość toru: min. 1,80 m W bez-

pośrednim sąsiedztwie toru zapro-
jektowano plac wypoczynkowy, na 
którym staną stojaki rowerowe, ławki, 
kosze na odpady oraz tablica z regu-
laminem korzystania z obiektu.

Przeprowadzenie procedury wyłonie-
nia wykonawcy robót budowlanych 
planowane jest jeszcze w tym roku, 
realizacja prac w roku 2021.

Pierwszy pumptrack w Szczecinie,  
przy ul. Twardowskiego. 

Nowy zielony skwer zastąpił dotych-
czasowy betonowy parking.

W miejscu betonowych płyt chod-
nikowych i kostki granitowej została 
położona warstwa czarnoziemu, a na 
niej trawnik z rolki. Zwiększyło to po-
wierzchnię biologicznie czynną placu 
z 32 do 48 proc.

Wprowadzona zmiana to efekt kon-
sultacji społecznych, które odbyły się 
w ubiegłym roku podczas tzw. proto-
typowania nowej organizacji ruchu na 
Starym Mieście. To właśnie mieszkańcy 

zaproponowali zwiększenie powierzch-
ni zielonej na placu Orła Białego.

Nowo powstały zielony skwer latem 
przyczyni się do obniżenia temperatury 
w trakcie upałów i ograniczy problem 
z odprowadzaniem wód opadowych. 
Ma to być także miejsce wypoczynku 
i wydarzeń miejskich.

Wykonawcą wartej 88,8 tys. zł inwe-
stycji była firma Kontrolbud. Środki na 
stworzenie zielonej enklawy pocho-
dziły z opłat za parkowanie na placu 
Orła Białego.

Zielony  Plac 
Orła Białego   

Kolejna 
atrakcja 
dla rowe-
rzystów 

W obronie konsumentów
Rozmaitości

mentów, których wycieczki czy loty nie 
odbyły się z powodu m.in. wstrzymania 
lotów nad Polską i zamknięcia granic wielu 
krajów turystycznych. 

Uwaga na pokazy
Rzecznik przestrzega Konsumentów 
przed nadal odbywającymi się pokazami 
towarów. Organizowane są one w salach 
bankietowych, kawiarniach, restauracjach 
i hotelach. Na spotkania zapraszane są 
w szczególności osoby w wieku senio-
ralnym.W szczególności przestrzegamy 
przed zakupem specjalnych preparatów 
na wzmocnienie odporności, wyrobów 
medycznych nieznanego pochodzenia, 
stymulatorów słuchu czy ozonatorów po-
mieszczeń wykorzystywanych do oczysz-
czania z wirusów, bakterii, grzybów i pleśni. 

Należy mieć na uwadze, że cena oferowa-
nych produktów jest kilkakrotnie większa 

od tych ogólnie dostępnych na rynku a ja-
kość niestety wątpliwa.

Wykonując swoją pracę Biuro stawia sobie 
zawsze te same cele, po pierwsze wpłynąć 
na wzrost świadomości prawnej, po dru-
gie ograniczyć liczbę osób wpadających 
w tarapaty. 

Obecnie z uwagi na sytuację epidemiolo-
giczną sprawy do Biura Miejskiego Rzecz-
nika Konsumentów można składać do 
urny zlokalizowanej w Urzędzie Miasta 
oraz Filii na Prawobrzeżu załączając kopie 
dokumentacji oraz wypełniony wniosek 
a także za pośrednictwem wiadomości 
mail bądź telefonicznie: 
adres mail: mrk@um.szczecin.pl, 
numery telefonów: 
91 424 51 35, 91 424 51 36, 
91 424 52 17, 91 433 15 55, 
91 424 51 70.

Wyróżnione
Muzeum  
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Przez kilka miesięcy śledziliśmy nie-
zwykłą przemianę mostku japońskie-
go w Parku Kasprowicza. 

Prace trwały od lutego. Realizowała je 
firma INTOP Skarbimierzyce. Obejmo-

wały kompleksową renowację całego 
obiektu, w tym: remont fundamentów 
i przyczółków, sklepienia mostu wraz 
z przegubami, słupów konstrukcyjnych, 
płyty pomostu, a także gzymsów, na-
wierzchni i balustrad. 

Remont mostku prowadzony był pod 
nadzorem Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 

Ze względu na zabytkową wartość 
obiektu i możliwość zniszczenia od-

nowionych balustrad, zabronione jest 
umieszczanie na nich jakichkolwiek 
przedmiotów, w tym kłódek. Te, które 
się pojawią, będą usuwane. 

Apelujemy o przestrzeganie zakazu. 

Jesienna aura nieubłaganie przypomina 
nam o tym, że sezon na wiatr w żaglach 
dobiega końca. Czas podsumować to, 
co działo się w tym sezonie na Odrze. 

Z pewnością, takiego sezonu jak ten mi-
jający jeszcze nie było. Na początku roku 
kalendarz wydarzeń nad Odrą zapowiadał 
dziesiątki imprez plenerowych, jednak 
pandemia koronawirusa zweryfikowała 
nasze plany i namieszała w kalendarzu. 

Już na samym początku sezonu zmieni-
liśmy formułę gali przyznania Między-
narodowych Nagród Żeglarskich 
Szczecina. Informacje o zwycięzcach za 
rok 2019 poznaliśmy za pośrednictwem 
prezentacji wideo. Niestety, nie mogliśmy 
się spotkać we wspólnym żeglarskim gro-
nie, ale wszystkie nagrody trafiły do swoich 
właścicieli. Część wydarzeń została zupeł-
nie odwołana, tak jak kolejna edycja targów 
Bud-Gryf & Home, która po raz pierwszy 
miała zagościć na Łasztowni. W tym roku 
nie odbyło się także jedno z największych 
żeglarskich świąt w naszym regionie – 
Dni Morza_Sail Szczecin. Podobnie, jak 
uwielbiany przez mieszkańców i turystów, 
Festiwal Ogni Sztucznych Pyromagic. Ale 
nic straconego, przed nami kolejne lata 
i kolejne wydarzenia. Nadrobimy jeszcze 
ten sezon w przyszłości. 

Mimo braku największych wydarzeń, życie 
na bulwarach nad Odrą tętniło przez całe 
wakacje. Odwołując jedne wydarzenia 
proponowaliśmy mieszkańcom inne roz-
rywki.I tak na Łasztowni pojawił się Holi-
day Park Szczecin – wesołe miasteczko 
z dziesiątkami atrakcji dla całych rodzin. 
Skwer na Nabrzeżu Starówka zamienił się 
we Floating Market, a na Wyspie Grodz-
kiej co weekend odbywały się warsztaty 
i animacje dla dzieci. Do tego koncerty, 
stand-upy, różnego rodzaju pokazy i warsz-
taty czy spotkania sportowe. Tego lata nie 
zabrakło również naszych sztandaro-

Rozmaitości

Takiego sezonu jeszcze nie było 

Zabytkowy mostek  jak nowy 

wych biegów po bulwarach, czyli cyklu 
Biegowe Bulwarove. Mimo obostrzeń 
udało się zrealizować 4 biegi, w których 
wystartowało około 850 zawodników. 
Zwieńczeniem naszej biegowej przygody 
był 1. Szczeciński Bieg Nocny. Łącznie 
przez cały sezon letni odbyło się około 
200 wydarzeń.

Nie można zapominać o działalności 
stricte żeglarskiej. Bo mimo obostrzeń 
miłośnicy wiatru i wody przypływali do 
Szczecina. Na zakończenie lata przy 
szczecińskich nabrzeżach zacumowało 
dwadzieścia jednostek, które można było 

podziwiać spacerując w okolicach Wa-
łów Chrobrego i szczecińskich bulwarów. 
W stolicy Pomorza Zachodniego swój 
finał miały Regaty Bałtyckie 2020. 

Sezon na miejskie motorówki rozpo-
czął się w tym roku znacznie później, bo 
dopiero pod koniec maja. Motorówki 
przepłynęły dziesiątki mil morskich i były 
wypożyczane ponad tysiąc razy. Wypo-
życzalnia działała zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami sanitarnymi. 

Z trudnościami lockdownu musiała so-
bie też poradzić North East Marina. 

W kwietniu i maju port jachtowy był wy-
łączony z użytkowania, a pierwsi żeglarze 
zaczęli cumować przy Wyspie Grodzkiej 
dopiero w połowie czerwca. Późniejsze 
cumowania nie wpłynęły na liczbę od-
wiedzających NEM. W czerwcu zajętych 
było 68% dostępnych miejsc, w lipcu już 
84%, a w sierpniu 91%! Średnia liczba 
wykorzystania miejsc postojowych w tym 
sezonie wynosiła 84%. 

Ten sezon z pewnością był inny niż do-
tychczasowe, ale jak widać bulwary i Łasz-
townia są atrakcyjne dla mieszkańców 
i turystów zawsze. 
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Przeżyjmy to jeszcze raz! 
14. edycja Festiwalu Młodych Talentów 
za nami.   

Do konkursu tegorocznej edycji konkursu 
muzycznego Festiwal Młodych Talentów 
– Nowa Energia zgłosiło się  ponad 200. 
wykonawców. Swoją twórczość wysłali 
artyści z całej Polski. Ponad połowa, to 
wykonawcy z dużych miast, ale też artyści 
z tych mniejszych miejscowości, a nawet 
z zagranicy, z Londynu czy Berlina. 

Finałową 10. wybrało  jury z Katarzyną 
Nosowską na czele, dyrektorem artystycz-
nym festiwalu, a byli to: Dziorga, Baerte, 
The Branchers, Muzyka The Party Is 
Over, Nastroje, Człowiek,  Gypsy and 
the Acid Queen, BYTY , Rajka, Palmy. 

I to właśnie zespół wymieniony jako ostatni, 
zespół Palmy zwyciężył w tegorocznym 
konkursie. Zespół w swojej finalnej postaci 
istnieje od stycznia 2019 roku i obecnie 
pracuje nad debiutancką EPką, z której dwa 

utwory („nie ma za co” i „stare wieżowce”) 
są dostępne w sieci.

Palmy wystąpiły w koncercie finałowym 
wraz z gwiazdami tegorocznej edycji 
– Katarzyną Nosowską i Natalią Nykiel. 

Przy okazji festiwalu ukazała się pierwsza 
monografia Festiwalu Młodych Talen-
tów z lat 60. Napisał ją Wojciech Rapa 
a wydawcą jest Szczecińska Agencja 
Artystyczna. Książka autorstwa Wojcie-
cha Rapy jest próbą odtworzenia wyda-
rzeń wokół dwóch legendarnych Festiwali 
Młodych Talentów. Znajduje się w niej 
barwny opis rzeczywistości społecznej i po-
litycznej czasów PRL-u. Pojawiają również 
wspomnienia o zespołach i piosenkarzach, 
którzy zostali laureatami festiwalu.

W książce zamieszczono także rozdział 
poświęcony współczesnemu Festiwalowi 
Młodych Talentów, który stanowi kontynu-
ację wydarzeń z lat 60. 
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