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Skąd tyle odpadów?Szczecin to Wy Nagrody Artystyczne 2020

Przyznawane są od 1991 roku szczecińskim twórcom 
i animatorom kultury. Kto otrzymał nagrodę w tym roku?

Więcej, str. 10

W porównaniu z ubiegłym rokiem ilość odpadów produ-
kowanych przez nas rośnie lawinowo.  

Więcej, str. 4

Wystartowała kolejna odsłona kampanii, która tym razem 
skupiona jest na oświacie.

Więcej, str. 2

Żagle 2021
Na przełomie lipca i sierpnia szczecińskie nabrzeża 
wypełnią się żaglowcami oraz jachtami. 
Więcej, str. 12
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Aktualności

Po miesiącach rozłąki uczniowie 
i nauczyciele spotkali się w szkol-
nych murach. To doskonały moment 
na start kolejnej odsłony kampanii 
Szczecin to Wy, która tym razem sku-
piona jest na oświacie. Rozmowy 
uczniów, nauczycieli i prezydenta 
zaowocowały niezwykłym, pilota-
żowym programem, który jest uni-
katowy w skali kraju.

W 2020 roku, na początku pandemii, 
zaprezentowaliśmy cichych bohaterów, 
przedstawicieli zawodów, bez których 
miasto stanęłoby i pogrążyło się w cha-
osie. Zebraliśmy 16 bohaterów, którzy 
są przedstawicielami różnych zawodów, 
swoich koleżanek i kolegów po fachu. 
Chcieliśmy im podziękować, wyróżnić 
ich. Rzucić światło na tych, którzy często 
stoją w cieniu. W przestrzeni publicznej 
pojawiły się plakaty z wizerunkami tych 
osób. 

Tym razem wzięliśmy pod lupę tych, dla 
których ostatnie 1,5 roku było wyjątkowe 
pod każdym względem – uczniów i na-
uczycieli. Przejście z nauki stacjonarnej na 
zdalną było dla nich ogromnym szokiem 
i niewyobrażalną zmianą. Mało kto pytał 
licealistów jak się czują, czego się boją, 
czego oczekują. 

My zapytaliśmy
W pięciu placówkach nagrane zostały 
spotkania uczniów i nauczycieli, a także 
ratownika medycznego i prezydenta Pio-
tra Krzystka. Rozmowy prowadzono na 
temat wpływu pandemii na przyszłość 
społeczności szkolnej, a także życia co-
dziennego. Chcieliśmy wysłuchać historii, 
poznać punkt widzenia różnych osób. 
Dzięki wymianie doświadczeń i różnym 
perspektywom łatwiej będzie wypracować 
dobre rozwiązania na przyszłość i zastano-
wić się nad kierunkiem zmian. Młodzież 
z LO5, ZSO8, ZCEMiP i LO2 dała nowe 
spojrzenie na czas spędzony w domu, 
a także na powrót do placówki. Okazało się, 
że uczniowie mają mnóstwo przemyśleń 

i pomysłów na funkcjonowanie w przy-
szłości. Nauczyciele także znaleźli platfor-
mę wymiany doświadczeń i poglądów. 
Po obu stronach pojawiło się mnóstwo 
obaw o codzienność, przyszłość i zdrowie. 
Wszystkie niewypowiedziane dotąd lęki 
znalazły swoje ujście w konfrontacji ze 
stojącymi naprzeciw osobami.

W przestrzeni publicznej pojawiły się już 
plakaty pokazujące zdjęcia ze spotkań 
grupowych, zachęcające do odwie-
dzenia strony dedykowanej kampanii. 
Na www.szczecintowy.eu można prze-
czytać przejmujące cytaty uczniów oraz 
nauczycieli. Zamieszczone są także fi lmy 
ze spotkań.

 „Musimy zaopiekować 
się młodymi”
Jednocześnie nauczyciele i uczniowie 
stali się głosem szczecińskiej oświa-
ty. Rozmowy zaowocowały planem 
miasta na przeprowadzenie badania 
wpływu pandemii na emocje i zdrowie 
psychiczne dzieci i młodzieży szcze-
cińskich szkół.

–Dzięki spotkaniu twarzą w twarz, a nie 
za pośrednictwem ekranu komputera, 
mogliśmy w końcu bezpośrednio poroz-
mawiać z uczniami szczecińskich szkół 
i poznać ich opinię o tym ostatnim, jakże 
trudnym, dla wszystkich czasie – mówi 
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. 
Wiemy jednocześnie, że to dopiero 
początek trudnej pracy, jaką będzie-
my mieli do wykonania, żeby zadbać 
właściwie o młodzież, która tak bardzo 
chce powrotu do normalności”.

Po tych trudnych miesiącach potrzeba 
nam czasu i dystansu, aby zrozumieć, 
że przyszłość zależy od naszego nasta-
wienia i konkretnych działań, a debata 
o zmianach w systemie edukacji i życiu 
szkół dopiero się rozpoczyna. Z sygna-
łów, które do nas docierają, już dziś wie-
my, że musimy zaopiekować się młodymi.

www.szczecintowy.eu
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Za nami pierwszych 6 miesięcy 
prac przebudowy torowisk na od-
cinku od Dworca Niebuszewo do 
placu Rodła. Do tej pory to skom-
plikowane zadanie przebiega zgo-
nie z harmonogramem. 

Roboty w ramach torowej rewolucji 
prowadzone są w wielu miejscach jed-
nocześnie, aby zakończyć tę ogromną 
inwestycję w czasie. Trwają intensyw-
ne prace na placu Rodła i alei Wyzwo-
lenia, na Niebuszewie prowadzone 
były między innymi na ul. Kołłątaja 
i na ul. Asnyka. 
Jednocześnie trwa przebudowa sieci 
ciepłowniczej na ul. Orzeszkowej oraz 
praca brukarzy w rejonie ronda Sybira-
ków. Torowa rewolucja trwa na ulicach: 
Matejki, Małopolskiej i Mazowieckiej 
na placu Hołdu Pruskiego.

Jest to jedna z największych 
inwestycji w naszym mieście, 
a z pewnością najbardziej skom-
plikowane logistycznie zadanie 
realizowane w Szczecinie. Projekt 
przebudowy torowiska wraz z sie-
cią trakcyjną w ciągu al. Niepod-
ległości – pl. Żołnierza Polskiego 
– Matejki – al. Wyzwolenia – pl. Ro-
dła – rondo Giedroycia – Dworzec 
Niebuszewo zakłada poprawę infra-
struktury tramwajowej na łącznym 
odcinku około 8 kilometrów toru 
pojedynczego, a także komplekso-
wo odpowie na potrzeby pasażerów 
komunikacji miejskiej, pieszych, ro-
werzystów i kierowców. Poprawi ich 
komfort i bezpieczeństwo. Zadanie 
jest skomplikowane i wymagające, 
zostało podzielone na kilka etapów.

Więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu

Pl. Hołdu Pruskiego Ul. Kołłątaja

Ul. Małopolska Al. Wyzwolenia 

Jak realizowana jest strategia 
rozwoju miasta? W jakim stopniu 
pandemia wpłynęła na budżet i in-
westycje? Co z oświatą, ochroną 
środowiska i komunikacją? Pytań 
o funkcjonowanie naszego miasta 
jest naprawdę wiele.  

Wszystkie odpowiedzi zawiera jeden 
dokument – Raport o Stanie Gminy. 
To skondensowane podsumowanie 
najważniejszych zjawisk, działań i pro-
cesów, jakie miały miejsce w Szczeci-
nie w ubiegłym roku jest już dostępne 
w Internecie. 

Funkcjonowanie miasta 
w obliczu koronawirusa

Jak można przeczytać w Raporcie, 
mimo znaczących wydatków zwią-
zanych z pandemią, między innymi 
dzięki środkom unijnym, miniony rok 
był rekordowy pod względem do-
chodów i wydatków majątkowych. 
Na inwestycje Szczecin wydał 26,5% 
budżetu, w sumie 882,2 mln zł. Warto 
zaznaczyć, że to najwyższy wynik 
w historii miasta.

Realizacja niezwykle ambitnego planu 
inwestycyjnego to nie tylko dalsze zmie-
nianie oblicza miasta, ale także walka 
z negatywnymi skutkami pandemii. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań w 2021 r. trwa do 30 wrze-
śnia. br. Aby wziąć w nim udział wy-
starczy wejść na stronę internetową. 

Respondenci na własnych komputerach 
lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają 
wymagane dane w interaktywnej aplikacji. 
Każda osoba dokonująca samospisu jest 
uwierzytelniana w systemie teleinformatycz-
nym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba 
spisująca się używa unikalnego hasła. Aplika-
cja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent 
właściwie wypełnia rubryki.

Respondentom, którzy nie mogą sa-
modzielnie spisać się poprzez formu-
larz internetowy, telefonicznej pomocy 
udzielą rachmistrzowie.
Wystarczy zgłosić się na infolinię: 22 279 
99 99, czynnej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 - 15.00.

Szczegóły: www.spis.gov.pl

Mieszkańcy Szczecina którzy nie mają sprzę-
tu komputerowego mogą skorzystać ze 
stanowiska w: Urzędzie Miasta Szczecin 
pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu Miasta 
ul. Rydla 39-40. Wcześniej trzeba dokonać 
rezerwacji terminu. 
Zapisy prowadzone są od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 pod 
numerem telefonu: 91 42 45 229.

Pół roku Torowej Rewolucji

Raport o Mieście Spis 
Powszechny

Kontynuacja prac na placach budowy 
oraz rozpoczęcie nowych zadań umoż-
liwiło utrzymanie wielu miejsc pracy. 

O Szczecinie

Raport skupia się na realizacji najważ-
niejszych miejskich dokumentów kie-
runkowych, w tym: Strategii Rozwoju 
Szczecina 2025 i Wieloletniego Planu 
Rozwoju Szczecina oraz wynikających 
z nich koncepcji, planów i programów 
„branżowych”, jak np.: Lokalny Program 
Rewitalizacji, Plan Zrównoważonego 
Rozwoju Publicznego Transportu Zbio-
rowego, Program Ochrony Środowiska 
czy Strategia Rozwoju Elektromobil-
ności. 

Dokument potwierdza, że obok inwe-
stycji i strategii rozwoju priorytetowymi 
obszarami dla miasta są strefa spo-
łeczna oraz gospodarka komunalna. 
Stąd nacisk na podnoszenie jakości 
kształcenia, zapewnienia opieki dla 
dzieci i młodzieży i liczne programy 
pomocowe dla rodzin, a także nowo-
czesna komunikacja miejska, sprawna 
segregacja odpadami oraz programy 
wpływające na poprawę jakości po-
wietrza.

Więcej informacji i szczegółów znaj-
dą Państwo w Raporcie, który znaj-
duje się na stronie internetowej:
bip.um.szczecin.pl/chapter_131221.asp
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Rok 2021 to czas stopniowego wy-
chodzenia z okresu epidemicznego. 
Wśród wielu zjawisk wskazujących 
na to, że powoli wracamy do życia są 
też takie, które odcisnęły widoczny 
ślad na naszym sposobie funkcjo-
nowania.

Potwierdza to analiza danych dotyczą-
cych odbioru odpadów, wskazująca, 
że po pierwszych pięciu miesiącach 
bieżącego roku masa odpadów nie-
ustająco rośnie. Właściwie tylko dane 
ze stycznia i lutego 2021 były porów-
nywalne z tymi samymi miesiącami 
2020 roku. A w kolejnych miesiącach, 
niczym w windzie po naciśnięciu guzi-
ka, zaczęła się jazda w górę i na koniec 
maja ilość odebranych odpadów z nie-
ruchomości osiągnęła wartość blisko 
52 tysięcy ton. To ponad 3 tysiące 
ton więcej niż rok temu. 
To dużo i nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie – skąd tyle odpadów?

Odpowiedź byłaby prosta, gdyby o kil-
ka procent wzrosła liczba mieszkańców 

naszego miasta. Jednak takiego zjawi-
ska nie zaobserwowaliśmy. 

Skąd zatem tyle odpadów? Co wpłynę-
ło na to, że wyprodukowaliśmy o 6,3% 
więcej odpadów w porównaniu z ana-
logicznym okresem poprzedniego 
roku? 

Analizując poszczególne grupy widać, 
że największy wzrost dotyczy odpa-
dów biodegradowalnych. I faktycznie 
w pierwszych miesiącach wiele nie-
ruchomości wyposażono w brązowe 
pojemniki do selektywnego groma-
dzenia tej frakcji. Jeszcze większa 
zmiana związana była z odbiorem od-
padów zielonych w systemie kontene-
rowym, wprowadzonym w ubiegłym 
roku w zabudowie jednorodzinnej. 
W tym przypadku notujemy wzrost 
o ponad 50%!

Odbiór prawie 6500 ton odpadów bio-
degradowalnych to o przeszło 15 % 
więcej niż w 2020 roku. A warto wie-
dzieć, że odbiór i zagospodarowanie 

każdej tony kosztuje średnio 1080 zł. 
Zatem za odpady biodegradowalne 
zapłaciliśmy do końca maja prawie 
7 milionów złotych. To duża kwota 
i może daje impuls, by zastanowić 
się nad tym jak pielęgnujemy zieleń 
w ogrodach. Może trawa, zwłaszcza 
w upalne dni, nie musi być tak krótko 
przystrzyżona. 

A co w innych grupach odpadów? 
6,58% wzrostu masy odpadów opa-
kowaniowych, 4,92% wzrostu ilości 
zmieszanych oraz 4% więcej gabary-
tów oznacza, że łącznie tych odpadów 
wyprodukowaliśmy więcej o ponad 
2200 ton.

To też dużo, bo takiego wzrostu 
w poprzednich latach nie obserwo-
waliśmy. W tej grupie najwięcej ważą 
odpady zmieszane oraz opakowa-
niowe. Jedna z przyczyn tego faktu 
na pewno związana jest z pandemią. 
Kupujemy dużo jedzenia na wynos 
oraz zamawiamy wiele artykułów 
w Internecie i odbieramy je za po-

średnictwem przesyłek kurierskich. 
Zarówno jedzenie na wynos jak i to 
co kupujemy w Internecie są dodat-
kowo opakowane i te opakowania to 
zarówno papier jak i  tworzywa oraz 
odpady zmieszane.

To właśnie one trafi ają do kosza w więk-
szej ilości, niż przed pandemią. A jeżeli 
jest ich więcej to niestety więcej za 
nie zapłacimy – razem ponad 36 mi-
lionów złotych czyli o 7,3 mln więcej 
niż w roku ubiegłym.

Co to wszystko oznacza? 
Odpowiedź jest prosta – musimy 
produkować mniej odpadów. Mniej 
odpadów to szansa na wyeliminowa-
nie wysokich rachunków za śmieci. 
Więcej odpadów to niestety drenaż 
naszych kieszeni. Warto zastano-
wić się nad tym, bo zasadą działania 
systemu odbiorów odpadów komu-
nalnych jest pokrywanie kosztów 
z opłat wnoszonych przez właścicieli 
nieruchomości. Ekonomia jest nie-
ubłagana.

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie styczeń – maj 2021 r.
i porównanie do analogicznego okresu w 2020 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)

SZCZECIN Odpady 
zmieszane (Mg)

Odpady 
opakowaniowe

Odpady 
wielkogabarytowe Odpady BIO Odpady 

ogółem

W tym 
odebrane 

selektywnie

Udział 
selektywny

maj 2021  7 047  1 596  543  2 121  11 306  4 259 37,7%

maj 2020  6 652  1 491  524  1 744  10 411  3 759 36,1%

dynamika 105,93% 107,04% 103,58% 121,59% 108,59% 113,31% 104,34%

styczeń-maj 2021  35 087  7 937  2 532  6 430  51 985  16 899 32,5%

styczeń-maj 2020  33 442  7 447  2 435  5 581  48 904  15 462 31,6%

dynamika 104,92% 106,58% 104,01% 115,21% 106,30% 102,81%

 97,7  848,7 

Skąd tyle odpadów ??? 
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Wzrost ilości odpadów powoduje 
także lawinowe zwiększenie liczby 
tzw. dzikich wysypisk odpadów. 

Co roku liczba usuwanych dzikich wysypisk 
z terenów miejskich rośnie. Jest to bardzo 
niepokojący sygnał, a otoczenie w których 
mieszkamy jest coraz bardziej zanieczysz-
czone. 

Do maja 2021 roku fi rma likwidująca dzikie 
wysypiska odebrała już 131,42 tony od-

padów z ponad 250 lokalizacji. Dla porów-
nania w tym samym okresie w roku 2020 
były to 93,2 tony.

Jedyną, bardzo pozytywną informacją jest 
fakt, że nie tylko służby miejskie usuwają 
te dzikie wysypiska pomaga także wielu 
mieszkańców. 
Zorganizowano już ponad 20 takich spo-
łecznych akcji, podczas których miasto 
podstawiło kontenery, a mieszkańcy likwi-
dowali te wysypiska i zebrali już  ponad 

30 ton odpadów, za co serdecznie dzię-
kujemy.

Przypominamy, jeśli widzą Państwo wysypi-
sko w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 
prosimy o przekazanie informacji przez apli-
kację Alert Miejski lub Straż Miejską.

Tu chodzi o nasze zdrowie, czystą prze-
strzeń, a także zdrowie zwierząt w lasach, 
w których znajdujemy bardzo dużo dzi-
kich wysypisk.

Za nami dwie edycje projektu realizowa-
nego przez IKEA we współpracy z Urzę-
dem Miasta i mieszkańcami, którego 
celem było wypracowanie rozwiązań 
przyczyniających się do zmniejszenia 
ilości odpadów w Szczecinie. 

Udział w projekcie rozpoczęło około 100 
osób, a do końcowego etapu doszło 
48 uczestników. Zadania postawione 
przed uczestnikami projektu poprzedzo-
ne były ankietami badawczymi przepro-
wadzanymi wśród społeczności lokalnej. 
Mieszkańcy zgłaszali swoje problemy 
związane z gromadzeniem odpadów, 
a także wątpliwości dotyczące poprawnej 
selektywnej zbiórki odpadów. 

Po przeanalizowaniu zebranych in-
formacji dotyczących między innymi 
lokalnego systemu gospodarowania 
odpadami, stylu życia mieszkańców 
oraz ekologicznych zachowań, sfor-
mułowano 17 wyzwań. Uczestników 
podzielono na zespoły, które poprzez 
generowanie pomysłów, tworzenie 

prototypów oraz testowanie wypra-
cowali konkretne rozwiązania. Projek-
towanie odbywało się przy wsparciu 
merytorycznym przedstawicieli miasta 
oraz fi rmy zajmującej się na co dzień 
wywozem odpadów.

Pomysły dotyczyły ułatwień w segregacji 
odpadów, zmniejszenia ilości odpadów, 
choćby poprzez ponowne wykorzystanie.
Wśród wypracowanych koncepcji zna-
lazły się m.in. aplikacje na telefon z wy-
szukiwarką odpadów oraz aktualnie 
obowiązującym prawem miejscowym,  
także miejsca oferujące możliwość wy-
miany lub naprawy rzeczy.

Na szczególną uwagę zasłużył projekt 
„Majsterdzielnia” – czyli co zrobić, 
aby   naprawianie zepsutych rzeczy było 
proste i wygodne. Powstała koncepcja 
punktu stacjonarnego, gdzie mieszkań-
cy mogliby pod okiem fachowców lub 
samodzielnie naprawić różne przed-
mioty oraz wziąć udział w ciekawych 
warsztatach dotyczących np. renowacji 
mebli. 
W przypadku tego projektu  wyróżniona 
została aplikacja „GIMME” – umożliwia-
jąca bezgotówkową wymianę rzeczy 
i umiejętności.  Obecnie trwają przy-
gotowania do ewentualnej  realizacji 
wypracowanych projektów.

To nasza wspólna 
sprawa 

Pytania
i odpowiedzi 

Cel: mniej odpadów!

Wielu mieszkańców zwraca się 
z wątpliwościami dotyczącymi 
segregacji odpadów. Stąd ta 
rubryka, która ma pomóc w se-
lektywnej zbiórce.

1. Gdzie można zagospodaro-
wać części samochodowe, 
m.in.: opony, przepracowane 
oleje smarowe, zużyte lampy 
czy żarówki?

Opony przyjmowane są w Eko-
portach, jednakże w liczbie 
nie większej niż 4 sztuki opon 
w danym roku kalendarzo-
wym. Analogicznie sytuacja 
wygląda w przypadku zuży-
tego oleju lub gaśnicy samo-
chodowej, te również można 
dostarczyć do jednego z  Eko-
portów znajdujących się na 
terenie miasta. Wszystkie inne 
elementy należy zagospo-
darować za pośrednictwem 
warsztatu samochodowego 
lub poprzez firmy, które zajmu-
ją się utylizacją tego typu od-
padów.

2. Co zaliczamy do bioodpa-
dów?

Niejednokrotnie mieszkań-
cy pytają, co należy wrzucić 
do brązowego pojemnika. 
Większość odpadów bio-
degradowalnych pochodzi 
z pielęgnacji terenów zie-
lonych czy ogródków przy-
domowych, a zatem będą 
to: gałęzie drzew i krzewów, 
skoszona trawa, liście, kora 
drzew, zwiędłe kwiaty, a także 
rośliny doniczkowe. Dodat-
kowo do tej grupy zaliczają 
się odpady kuchenne pocho-
dzenia roślinnego takie jak: 
obierki owocowe i warzywne, 
pieczywo, mąki, kasze i ryż.

3. Co zrobić ze starym dywa-
nem?

Jest to odpad wielkogabary-
towy, który ze względu na roz-
miar lub wagę nie mieści się 
w pojemniku lub w worku. Do 
tej grupy zaliczamy m.in.: stoły, 
krzesła, tapczany, fotele, łóżka, 
szafy dużych rozmiarów, a także 
dywany. Odpady wielkogabary-
towe odbierane są nieodpłatnie 
bezpośrednio  z domu. W zabu-
dowie jednorodzinnej 4 razy do 
roku po wcześniejszym telefo-
nicznym ustaleniu terminu od-
bioru, natomiast dla zabudowy 
wielorodzinnej odbiór odbywa 
się 24 razy w roku.
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Ecoszczecin

EcoGenerator jest jednym z najnowo-
cześniejszych spalarni w Europie. Na-
stawiony na ochronę środowiska zakład 
może przyjąć 150 tys. ton odpadów ko-
munalnych rocznie zapewniając energię 
cieplną i elektryczną ok. 30 tys. gospo-
darstw domowych. Instalacja znajduje 
się na Ostrowie Grabowskim.

EcoGenerator wpisuje się w ideę nowo-
czesnego, przyjaznego ludziom i przyro-
dzie miasta.
Eco, bo ogranicza niebezpieczne dla 
przyrody składowiska odpadów. Gene-

rator, bo tak nazywa się część parowej 
turbiny, dzięki której z odpadów produ-
kuje produkuje się.

Największe wrażenie na terenie całej 
instalacji robi wielka, stalowa łapa w bun-
krze odpadów oraz ogień na ruszcie. 
Temperatura dochodzi tam do 1000 st. C.

W EcoGeneratorze został zastosowa-
ny system oczyszczania spalin metodą 
mokrą. Spaliny, zanim opuszczą zakład, 
przechodzą przez szereg zespołów pro-
cesowych, w których pozbawiane są 

O EcoGeneratorze

Ile łącznie litrów krwi oddali już pra-
cownicy Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Szczecinie trudno się 
doliczyć. Pewne jest jednak to, że 
niesienie pomocy mają już… we krwi. 
 
Od lat każdy z liczącej już siedem osób 
„czerwonej drużyny” EcoGenaratora 
regularnie odwiedza Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Szczecinie. 

–Staramy się wspierać naszych pracow-
ników i ułatwiać im oddawanie krwi, 
bo wszyscy wiemy, jak bardzo jest ona 
potrzebna. Wręcz zachęcamy do tego 
tych, którzy mogą i chcą to zrobić. Do-
stosowujemy grafi k tak, by wszyscy 
chętni mogli oddać krew i bez problemu 
wykorzystać należne z tego tytułu dwa 
dni na regenerację. Da się to wszystko 
tak zorganizować, by cały zakład mógł 
funkcjonować sprawnie i bez zakłó-
ceń – mówi Marusz Lizak, kierownik 
ruchu w Zakładzie Unieszkodliwiania 

Odpadów w Szczecinie – Na pewno 
przekłada się to również na motywacje 
i chęci. Pracownicy wiedzą, że wspiera-
my ich w tej decyzji i staramy się wszyst-
ko ułatwić, by obowiązki nie kolidowały 
z chęcią oddania krwi – dodaje.

„Mogę komuś pomoc – to niezwy-
kłe uczucie”

Wśród pracowników, którzy regular-
nie oddają krew jest m.in. Aleksander 
Rożek, operator bloku w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów.

–Wiedziałem, że mam rzadką grupę 
krwi, więc pomyślałem: czemu by nie 
oddawać? Mam satysfakcje, że komuś 
można pomóc. To niezwykłe uczucie 
– podkreśla krwiodawca.

Zainteresowanie oddawaniem krwi 
wśród pracowników EcoGeneratora 
jest coraz większe. Kwestia ta staje się 
też coraz częściej tematem rozmów, 

szczególnie w czasie wakacji. Każdy 
krwiodawca wie, że to najtrudniejszy 
okres w niemal wszystkich tego typu 
placówkach. 

Latem chętnych jest mniej, a zapotrze-
bowanie nie maleje – Zdarzało się też 
tak, że odbierałem telefon z centrum 
krwiodawstwa z pytaniem, czy mogę 
przyjść, bo moja krew jest pilnie potrzeb-
na. Nie zastanawiałem się ani minuty 
– mówi Aleksander Rożek. W trakcie 
pandemii oddawanie krwi i osocza jest 
szczególnie ważne. 

Szczęśliwa siódemka
Mówią o sobie „szczęśliwa siódemka”, 
bo oddawanie krwi naprawdę daje im 
sporo satysfakcji. Jeszcze niedawno krew 
oddawały dwie osoby, dziś już siedem.

–Zachęcaliśmy, aby coraz więcej osób 
do nas dołączyło. Początkowo niektó-
rzy bali się igły, czy nie zasłabną, bo 
jednak te 450 ml trochę osłabia orga-

nizm– mówi Dawid Matunin, operator 
bloku w Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów – Ale szybko nasi koledzy 
przekonali się, że regeneracja nie trwa 
wcale tak długo, a igła też nie taka strasz-
na – dodaje z uśmiechem. 

Ponad 20 litrów krwi oddał też jego 
kolega z jednej zmiany – Tomasz Patyk. 
– Krew oddawał mój ojciec, więc śmiało 
mogę powiedzieć, że chęć pomocy 
w taki sposób płynie w moich żyłach od 
dawna. Robię to już 12 lat, stało się to 
dla mnie po prostu czymś naturalnym 
– podkreśla. 

Krew jest niezbędna w organizmie czło-
wieka, pełni wiele istotnych funkcji i nie 
można jej niczym zastąpić. Szczególnie 
teraz, kiedy znoszone są obostrzenia 
związane ze stanem epidemii, w szpi-
talach wznawiane są planowe operacje 
i zabiegi chirurgiczne. Co oznacza, że 
rośnie zapotrzebowanie na krew i jej 
składniki. 

Czerwona drużyna 
EcoGeneratora, czyli Honorowi 
Krwiodawcy są wśród nas

szkodliwych substancji gazowych i py-
łów w stopniu gwarantującym całkowite 
bezpieczeństwo środowisku naturalne-
mu i ludziom. 

EcoGenerator odzyskuje energię 
z odpadów:
• komunalnych niesegregowanych 

(tzw. zmieszanych, nie nadających 
się do recyklingu) 

• posortowniczych (zmieszanych sub-
stancji i przedmiotów z mechanicznej 
obróbki odpadów)

• palnych.
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Z dnia na dzień znikają ograniczenia 
wprowadzane z powodu pandemii. 
Od kilku tygodni znów możliwa jest 
osobista wizyta w Biurach Obsługi 
Klienta ZWiK. Największym optymi-
zmem napawa jednak to, że po prze-
szło roku przerwy pracownicy spółki 
ponownie mogli spotkać się z dziećmi, 
by opowiedzieć im o wodzie, jej zna-
czeniu dla życia i pracy szczecińskich 
wodociągów. 

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicz-
nej to ważny element pracy ZWiK. Na 
początku czerwca pracownicy spółki 
gościli w Szkole Podstawowej przy 
ul. Jaworowej. Prelekcji dotyczącej 
znaczenia wody w życiu człowieka 
i roli ZWiK–u w codziennym funkcjo-
nowaniu Szczecina wysłuchała dwu-
dziestka uczniów. Najatrakcyjniejsza 
była jednak wycieczka edukacyjna do 
pobliskiego zakładu produkcji wody 
W Pilchowie. Tutaj można było prze-
kazać wiedzę praktyczną. Uczniowie 
dowiedzieli się m.in. o liczbie i ro-
dzajach ujęć wody dla mieszkańców 

Ecoszczecin

Z uczniami o wodzie

miasta, sposobach jej produkcji, me-
todach uzdatniania oraz systemie 
bezpiecznego dostarczania do na-
szych kranów. 

ZWiK otrzyma niskooprocentowaną 
pożyczkę na realizację kilkunastu za-
dań pod wspólną nazwą „Adaptacja 
do zmian klimatu miasta Szczecina”. 
Spółka podpisała umowę w tej sprawie 
z Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Warszawie. Realizacja całego projektu 
zakończy się do 31.12.2022 roku. 

Program realizowany będzie w prawo-
brzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina. 
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
wyniesie 21 323 342 zł, natomiast kwota 
pożyczki 15 009 831 zł. 

Celem projektu jest adaptacja szczeciń-
skiego systemu wodociągowego do 
postępujących zmian klimatu, poprzez 
poprawę jakości i bezpieczeństwa do-
staw wody do picia. Pozostałe, równie 
ważne cele tego zamierzenia to m.in. 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
systemów wodociągowych, budowa 
i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania 
wody oraz sieci wodociągowych, przy-

łączenie do sieci terenów nieobjętych 
do tej pory infrastrukturą wodociągową.
Rzeczowymi efektami realizacji pro-
gramu będą: unowocześnienia stacji 
uzdatniania wody na potrzeby komu-
nalne, budowa i modernizacja sieci 
wodociągowej o łącznej długości ok. 
11,2 km i uzyskanie docelowej wydaj-
ności modernizowanych, komunalnych 
stacji uzdatniania wody na poziomie 
3200 m3/h.

Główne zadania, które już trwają, będą 
wykonane lub zostały ukończone w ra-
mach programu to budowa nowych albo 
przebudowa istniejących sieci wodocią-
gowych. Tego typu prace obejmą m.in. 
ulice: Batalionów Chłopskich, Piechoty, 
Jaśminową, Młodzieży Polskiej, Walecz-
nych, Kopernika, Śląską, Jana z Kolna, 
Piotra Skargi. Poważnym zadaniem jest 
też budowa spinki wodociągowej z Za-
łomia do Wielgowo o długości ponad 6 
km a także modernizacja instalacji ozo-
nowania w Zakładzie Produkcji Wody 
„Miedwie”. 

Budowa kanalizacji sanitarnej na Pra-
wobrzeżu trwa i jesienią tego roku 
kolejnych kilkanaście ulic Wielgowa 
i Sławociesza zostanie w nią uzbrojo-
nych. 

Tymczasem już parę miesięcy temu ZWiK 
zakończył wcześniejszy etap budowy 
kanalizacji na wspomnianych osiedlach. 
Zadanie jest częścią programu inwesty-
cyjnego pn. „Czysta Odra w Szczecinie” 
współfinansowanego z funduszy Unii 
Europejskiej. Prace przeprowadzono na 
20 ulicach. Ich mieszkańcy mogą się już 
przyłączać do nowej sieci. Kanalizacja 
ułożona została na następujących ulicach: 
Balladyny, Bałtyckiej, Chmielnej, Ciepłej, 
Drewnianej (do nr 17), Jarząbków, Leśne-
go Echa (Irysowa), Łowczych, Melisy, Na 
Tropie, Sasanki, Śpiewnej, Tczewskiej, 
Uzdrowiskowej, Wesołej, Wiślanej (do 
nr 27) Zaułek Sikoreczki, Zawrotnej (do 
nr 19) i Żaków.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach na właścicielach 
nieruchomości spoczywa obowiązek 
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. 
Powyższy obowiązek realizuje się po-

przez złożenie wniosku o przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, zaś 
sposób wykonania przyłącza ustalony zo-
stanie indywidualnie w drodze wydanych 
przez ZWiK warunków technicznych. 
W konsekwencji powyższego zostanie 
zawarta umowa na odprowadzanie ście-
ków. Zachęcamy również do przyłączenia 
nieruchomości, które zasilane są w wodę 
z indywidualnych studni głębinowych. 

W przypadku dodatkowych pytań do-
tyczących warunków przyłączenia nie-
ruchomości do kanalizacji sanitarnej 
jesteśmy do Państwa dyspozycji i prosimy 
o kontakt z Biurem Obsługi Klienta ZWiK:

1. pod adresem mailowym:  
bok@zwik.szczecin.pl 

2. przy pomocy Elektronicznego Biura 
Obsługi Klientów (portal e–BOK)

3. telefonicznie pod numerem:  
091 42 56 726

4. osobiście (po wcześniejszym umó-
wieniu) w naszych punktach obsłu-
gi klienta:
–  ul. Golisza 10, 
– ul. Leszczynowa 23 (oś. Zdroje) 

tel. 91 42 56 723 

Uczniowie mieli okazję popróbować wody 
produkowanej w Pilchowie Młodzież przy jednej ze studni głębionowych

Budowa wodociągu na ul. Batalionów Chłopskich

Reagujemy na zmiany  
klimatu

Prawobrzeże: podłącz się 
do kanalizacji sanitarnej

Druga część pogadanki dotyczyła od-
bierania i oczyszczania wody zużytej 
czyli ścieków w naszych nowoczesnych 
oczyszczalniach na Pomorzanach 

i w Zdrojach. Na koniec wizyty pracow-
nicy ZWiK odpowiedzieli na dużo cieka-
wych i często podchwytliwych pytań.
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Choć do niedawna widok m.in. maków, 
chabrów i innych polnych kwiatów 
w centrum dużych miast mógł dziwić, 
obecnie jest coraz częstszym zjawiskiem. 
Nie jest to jednak zaniedbanie a celowe 
działanie na rzecz środowiska. Eksperci 
potwierdzają, że łąki kwietne są doskona-
łą, naturalną metodą na walkę z suszą. 
Dzięki bioróżnorodności stanowi również 

Ecoszczecin
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Budownictwo

Deptak Bogusława – łączy 
nas kolor!
Kolorowe iluminacje, dużo zieleni, wy-
darzenia i atrakcyjne oferty lokalnych 
restauratorów. Miasto ma propozycję 
uatrakcyjnienia Deptaku Bogusława. 
Po sąsiedzku, w każdy wakacyjny week-
end przestrzeń ul Rayskiego będzie za-
mykana dla ruchu aut i oddana lokalnej 
społeczności na organizację różnych ak-
tywności.

„Must see” każdego instagramera. Dep-
tak Bogusława będzie tętnić kolorem. Dzięki 
ciekawej i oryginalnej aranżacji przestrzeni 
ma przyciągać mieszkańców i turystów do 
tego, aby spędzili tu miło czas, zrobili zdjęcie 
i skorzystali z oferty lokalnych przedsiębior-
ców. 

Co proponuje Miasto? W pierwszej ko-
lejności należy zadbać o czystość i bezpie-
czeństwo Deptaku. Poza tym konieczne 
są inwestycje, które uatrakcyjnią tę prze-
strzeń. Miasto planuje wprowadzić tam 
dużo różnorodnej zieleni w oryginalnej 
formie. A także chce zadbać o tę, która 
już tam rośnie. Jednym z rozwiązań, które 
może przyciągać uwagę, będzie bogata 
aranżacja kwiatowa, umieszczona na fon-
tannie, która docelowo przeznaczona jest 
do rozbiórki. Poza tym na Deptaku ma się 
pojawić więcej elementów małej architek-
tury (ławeczki, itp). Oprócz zieleni, ważną 
rolę będą odgrywać kolorowe iluminacje. 
Mają być one jedną z głównych atrakcji 
tej przestrzeni. Oświetlenie uruchamiane 
o stałej porze, ma się stać magnesem 
przyciągającym mieszkańców i turystów.

Mamy za sobą trudny czas. Naszą rolą jest 
prowadzenie działań, które z jednej strony 
dadzą szczecinianom fajną przestrzeń 
do spędzania wolnego czasu, a zdrugiej, 
pozwolą lokalnym przedsiębiorcom na 
dalszy rozwój, mam nadzieję, że już bez 
wymuszonych przestojów – mówi Piotr 
Krzystek, prezydent Szczecina – Atrakcje, 
które planujemy będą impulsem, który 
pomoże firmom z tej okolicy nie tylko 
przetrwać, ale i „stanąć na nogi” po kil-
ku lockdownach.

Deptak Bogusława. Będzie się działo! 
Oprócz większych i mniejszych inwestycji, 
które mają upiększyć Deptak, Miasto pla-
nuje również szereg cyklicznych wydarzeń 
oraz atrakcji, by go ożywić. Wśród nich 
są m. in:
• Nowe otwarcie – Bogusława: Łączy 

nas kolor. W nawiązaniu do planowa-
nych zmian na Deptaku planowana jest 
impreza dla rodzin. Wśród atrakcji mają 
być zabawy, teatrzyki, artystyczne anima-
cje dla dużych i małych. 

• Kino na Leżakach Kultowe produkcje 
z dawnych lat wracają na ekran. Tym 
razem będzie je można zobaczyć w ple-
nerowym kinie, które pojawi się w różnych 
częściach Szczecina. Jeden z seansów 
odbędzie się na Deptaku Bogusława. 

• Iluminacje. Włączenie Deptaku Bogusła-
wa jako jednego z przystanków 3. Edycji 
Festiwalu Iluminacji, która odbędzie się 
w sierpniu. Dzięki już istniejącemu oświe-
tleniu budynków można stworzyć pokaż 
światło – muzyka. 

Trwa kapitalny remont zabytkowej kamie-
nicy przy ul. Bogusława 52. Modernizację 
budynku wykonuje Szczecińskie TBS. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 
to grudzień 2021.

Tym razem kompleksowa renowacja doty-
czy narożnej kamienicy otwierającej deptak, 
od strony ul. Jagiellońskiej. 
Obecnie trwają prace na elewacji frontowej. 
Wykonano m. in. demontaż części obróbek 
i skuto fragmenty zniszczonych tynków. 
Oprócz tego wylano fundamenty pod 
szyb windowy oraz komorę śmietnikową. 
Wykonano także wzmocnienie stropów 
w lokalach objętych robotami wraz z za-
bezpieczeniem przeciwpożarowym i izo-
lacją termiczną.
W większości lokali wykonano izolację ter-
miczną ściany frontowej od wewnątrz,  skuto 
podłoża w piwnicy oraz wykonano pogłę-
bienie pomieszczeń wraz z wykonaniem 
nowego podłoża pod posadzkę. Trwają 
prace wykończeniowe w lokalach tj. szpa-
chlowanie i montaż ścianek działowych.

Kolejna kamienica odzyskuje dawny blask 

• Imieniny księcia Bogusława i Festi-
wal Dobrych Smaków. 23 września 
świętować będziemy imieniny słynnego 
ks. Bogusława. Z tej okazji Miasto zaprosi 
szczecinian na wycieczkę po smakach 
i szczecińskich specjałach. Wszystko we 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. 
Program zostanie wzbogacony o wystę-
py muzyczne, animacje dla rodzin. 

• Jarmark Bożonarodzeniowy. Wy-
darzenie powiązane z klasycznym Jar-
markiem Bożonarodzeniowym – jednak 
mające własny motyw przewodni – ko-
lor i lokalna kuchnia. Ponownie Miasto 
zachęci gastronomików do stworzenia 
oferty specjalnej na jarmark i wyjścia z nią 
w przestrzeń Deptaku. 

Miasto inicjuje zmiany na Deptaku Bogusła-
wa we współpracy ze Szczecińskim TBS, 
które jest jego użytkownikiem i przy wsparciu 
Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia 
oraz Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

Nie tylko Deptak Bogusława. We 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i przedsiębiorcami, Miasto 
zamierza także kontynuować działa-
nia rewitalizacyjne na ul. Rayskiego. 
Spotkały się one z bardzo dobrym odze-
wem mieszkańców i przedsiębiorców.

Bardzo mi się podoba to, w która stronę 
zmierzają zmiany na Rayskiego – mówi 
prezydent Szczecina – Jestem tym bar-
dziej zadowolony z tego, że te rozwiązania 
wypracowujemy wspólnie z przedsiębior-
cami z tych ulic. Jagiellońska, Bogusława, 
Rayskiego wprowadzają nową jakość 
w przestrzeni publicznej Szczecina. Wie-
rzę, że te ulice będą stałym punktem na 
trasie spacerów szczecinian.
Od lipca, w każdy wakacyjny weekend 
przestrzeń ul Rayskiego będzie zamy-
kana dla ruchu samochodów i oddana 
lokalnej społeczności na organizację 
różnych aktywności.

Zakres modernizacji tej kamienicy jest bar-
dzo szeroki. Oprócz odnowienia elewacji 
i zdobień, renowacji doczekają się balkony 
i dach. Już wiadomo, że elewacja będzie 
w kolorze jasnobeżowym. Kolor został 
uzgodniony z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków w oparciu o odkrywki warstw 
malarskich. 

Z kolei wewnątrz kamienicy zaplanowa-
no kompleksową modernizację i prze-
budowę pomieszczeń, w tym także tych 
położonych w piwnicy i na poddaszu. 
Remont przejdzie także klatka scho-
dowa. Od wnętrza kwartału planuje 
się budowę windy oraz zewnętrznej 
komory śmietnikowej, a także budowę 

tarasów i montaż instalacji alarmowej. 
W związku z adaptacją poddasza na cele 
mieszkalne i biurowe nastąpi podwyż-
szenie dachu poprzez dobudowanie 
ścian zewnętrznych od strony podwórza-
.W budynku wymienione będą również 
instalacje, m.in.: elektryczna, telefonicz-
na i teletechniczna, wodno–kanalizacyj-
na, gazu, wentylacji grawitacyjnej itp. 
W wyniku przebudowy i modernizacji 
kamienicy powstanie 12 lokali użytko-
wych oraz 7 mieszkalnych.

Wykonawcą robót jest Firma Handlowo–
Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka. Koszt 
inwestycji wynosi ok 5.5 mln zł brutto. 

Trwają również przygotowania do kolej-
nego remontu przy deptaku Bogusława. 
W najbliższych miesiącach opracowaną 
będzie dokumentacja projektowo–kosz-
torysowa dla renowacji kamienicy przy ul. 
ks. Bogusława X 49. 

Więcej na stronie stbs.pl 

WYREMONTUJ I ZAMIESZKAJ

Mieszkania przeznaczone do remontu 
w stałej ofercie Miasta
Więcej na:
zbilk.szczecin.pl,
amm.szczecin.eu
i pod numerami telefonów:
91 48 86 455, 91 48 86 327 zbilk.szczecin.pl
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Konrad Pawicki, zespół After Blues 
oraz Rafał Bajena. To tegoroczni lau-
reaci Nagrody Artystycznej Miasta 
Szczecin 2020.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest 
od 1991 roku szczecińskim twórcom 
i animatorom kultury. Dotychczas wy-
różnienie przyznawane było w dwóch 
kategoriach: za istotne osiągnięcie arty-
styczne oraz za całokształt działalności 
artystycznej kandydata. Od tego roku 
katalog osiągnięć, za które można otrzy-
mać wyróżnienie został powiększony 
o dodatkową kategorię tj. „innowacyjne 
pomysły i efektywne działania na rzecz 
upowszechniania kultury”.

W tym roku laureatami wyróżnienia zo-
stali:

– w kategorii za istotne osiągnięcie ar-
tystyczne w 2020 r. – Konrad Pawicki 
– aktor Teatru Współczesnego, poeta, 
reżyser. Zagrał w blisko sześćdziesięciu 
przedstawieniach teatralnych. Występuje 
także ze stowarzyszeniem grupy młodych 
muzyków pod szyldem Konrad Pawicki 
& Band. 

Kino Pionier, najstarsze kino na świecie, 
będzie głównym bohaterem tegorocz-
nej odsłony projektu Słynna Aleja oraz 
Festiwalu Marek. Wokół tej Marki na al. 
Wojska Polskiego odbywać się będą 
różne wydarzenia.

Ruszamy w tym roku z kolejną edycją 
projektu Słynna Aleja. Chcemy wspól-
nie z Pionierem przeprowadzić szereg 
różnych działań na al. Wojska Polskiego 
– zapowiada Piotr Krzystek prezydent 
Szczecina – W  tym czasie, ruszy tak-
że remont Alei będzie się na naszych 
oczach zmieniała, co nas bardzo cieszy. 
Mamy nadzieję, że marki wokół tej uli-
cy dalej będą się rozwijały i że pojawią 
się kolejne w związku z rewitalizacją 
tego obszaru.

Wśród zaplanowanych na ten rok działań 
wspólnie z kinem Pionier są m.in.:
• Quiz Filmowy – czerwiec. Drużyny 

uczestniczące w zabawie staną do walki 
o tytuł kinomaniaka. W sali kinowej od-
powiedzą na specjalnie przygotowane 
pytania związane z kinematografi ą. Na 
Quiz składać się będą zadania o charak-
terze fi lmowym, m.in.:zagadki i pytania 
ukryte na terenie Kina Pionier, kalambury 
i rebusy, „Jaka to melodia?”.

• Warsztaty animacji poklatkowej – 
lipiec. W trakcie warsztatów uczestnicy 
poznają tajniki powstawania animacji po-
klatkowej. Pod okiem instruktora stworzą 
własną animację, która zostanie zapre-
zentowana w trakcie Festiwalu Marek.

• Graffiti 3D – sierpień. Projekt street 
art.’owy na chodniku przed Kinem Pio-
nier o tematyce filmowej. Graffiti zostanie 
stworzone przez szczecińskich twórców 
i będzie pełniło funkcję elementu promo-
cyjnego Festiwalu Marek. Szczecinianie 
oraz turyści będą mogli zrobić sobie na 
jego tle zdjęcia i upublicznić je w mediach 
społecznościowych z konkretnym #. 

Filmowe klimaty na Słynnej Alei

Za całokształt działalności artystycz-
nej – zespół After Blues – duet 
Leszek Piłat (bas, vocal, perkusja) 
i Waldemar Baranowski (gitara, in-
strumenty perkusyjne, vocal) wystę-
puje na scenie już 40 lat! Wydali 14 
autorskich płyt. 

Przez blisko dwa lata byli zespołem akom-
paniującym na koncertach Tadeuszowi 
Nalepie, a przez 11 lat Mirze Kubasińskiej.

Za innowacyjne pomysły i efektywne dzia-
łania na rzecz upowszechniania kultury 
w 2020 r. – Rafał Bajena – animator kultury, 

Nagrody Artystyczne 
2020 

• Festiwal Marek – wrzesień. W ramach 
projektu Słynna Aleja, w tym roku odbę-
dzie się druga edycja Festiwalu Marek. Do 
udziału w Festiwalu ponownie zaproszo-
ne będą kultowe Marki, których siedziby 
znajdują się przy alei Wojska Polskiego.

W tym roku Kino Pionier będzie towarzy-
szyło również wielu wydarzeniom. Wśród 
nich są:
• Kino na Leżakach – od czerwca do 

września. Inicjatywie będzie patronowało 
kino Pionier.

• Transgraniczne spacery miejskie – 
od czerwca do września. Kontynuacja

 turystycznego projektu opartego na współ-
pracy polsko – niemieckiej. Są to tematyczne 
spacery z przewodnikiem dla grup z Polski 
i Niemiec. Jednym z punktów spacerowych 
będzie Kino Pionier. Podczas wizyt grupy 
poznają historię kina, a także obejrzą fi lm 
o Szczecinie, przygotowany specjalnie 
na tę okazję przez Miasto.

Chcemy wrócić do normalności, tylko tyle 
tak naprawdę potrzeba. A przetrwaliśmy 
dzięki naszym widzom i dużemu zaanga-
żowaniu miasta, za co chciałbym bardzo 
podziękować – mówi Jerzy Miśkiewicz 
z kina Pionier – przez ostatni okres nagro-

producent fi lmowy, znany z nowatorskich 
metod produkcji i skutecznych, niekon-
wencjonalnych metod upowszechniania 
kultury i sztuki.

Podobnie jak w ubiegłych latach, Nagroda 
ma formę pieniężną. Jej wysokość wynosi 
40 000 zł (za istotne osiągnięcie artystyczne 
oraz za całokształt działalności) oraz 10 000 
zł za innowacyjne pomysły i efektywne 
działania na rzecz upowszechniania kultury.

Dodatkowo, zgodnie z rekomendacją Pre-
zydenckiej Rady Kultury, tytuł Mecenasa 
Kultury został przyznany fi rmie Remondis 
Szczecin sp. z o.o. 

Jubileuszową galę uświetnił koncert arty-
stów – laureatów nagrody z poprzednich 
lat wystąpili m.in. Łona&Webber, Piotr Kli-
mek, Agnieszka Wilczyńska, Tulia, Ryszard 
Leoszewski, Piotr Banach, Sylwester Ostrowski.

Z okazji jubileuszu przygotowa-
no okolicznościowe wydawnictwo, 
w którym znajdziemy opisy dotychcza-
sowych laureatów Nagrody Artystycznej
www. issuu.com/artszczecin/docs/na_web/14

www.saa.pl

madziło się dużo dobrych fi lmów, które 
czekały na swoją premierę. Mamy ciekawy 
repertuar i chciałbym gorąco zaprosić na-
szych widzów, aby w końcu spotkać się 
w kinie Pionier.

Oprócz bieżącego repertuaru mamy ofertę 
edukacji fi lmowej, dedykowana szkołom, 
a nawet przedszkolakom – dodaje  Wanda 
Szewczyk z kina Pionier – młodzież w na-
szym kinie uczy się patrzeć na ekran i jed-
nocześnie rozumieć, to co na nim jest, może 
potem o tym porozmawiać. Mamy nadzieję, 
że od września z pełna parą ruszą spotkania 
szkolne, na które zapraszamy. 

Nowe marki w projekcie
Najstarsze biuro tłumaczeń w Polsce i ro-
dzinna fi rma z tradycjami Optyk Sekret – to 
kolejne marki, które dołączają do projektu 
Słynna Aleja i chcą wspólnie z Miastem 
ożywiać aleję Wojska Polskiego. 

mTlumaczenia.  Kolejne, po kinie Pionier 
najstarsze branżowe miejsce w al. Wojska 
Polskiego. Powstało w Szczecinie w 1957 
roku jako Zespół Tłumaczy Przysięgłych 
i Technicznych Nr 1.

Salon optyczny Optyk Sekret. Szczecińska 
fi rma rodzinna. Przy al. Wojska Polskiego 15 
działa nieprzerwanie od 24 lat.

Nowe fi rmy dołączają do miejskiego pro-
jektu, w którym są już inne, znane marki 
tj.: Kino Pionier, Bar Pasztecik, Galeria Ewy 
i Henryka Sawki, Atelier Sylwia Majdan, 
Cukiernia Koch, bistro rybne Seamor oraz 
pizzeria Piccolo. 
Wszystkie marki wspólnie z Miastem próbu-
ją znaleźć sposób na ożywienie przestrzeni 
i przywrócić dawne znaczenie al. Wojska 
Polskiego. 

Więcej na: 
slynnaaleja.szczecin.eu

fb.com/slynnaaleja
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Za nami pierwsze seanse tegorocznego 
„Kina na Leżakach”. Wakacyjna filmo-
wa podróż będzie trwała jeszcze przez 
dwa miesiące. 

„Kino na Leżakach” to projekt, w którym 
mieszkańcy Szczecina bardzo chęt-
nie uczestniczą. Przed nami kolejne 
wakacje z dobrym kinem w różnych 
lokalizacjach naszego miasta. Kultowe 
projekcje niejednokrotnie wzruszą nas 
i rozbawią do łez. 

A wszystko to w pięknych okolicznościach 
przyrody i w doborowym towarzystwie m.in. 
Toma Hanksa, Leonarda DiCaprio, Diane 
Keaton, Meryl Streep czy Roberta De Niro. 

Tegoroczny repertuar łączy wspólny mia-
nownik – podróż. Wśród wakacyjnych sean-
sów odbędziemy wiele podróży, uratujemy 
wieloryby czy poznamy sekrety domowych 
zwierzaków. 

Nasze „Kino na Leżakach” pojawiać się 
będzie w rożnych lokalizacjach miasta. 
Od Wyspy Grodzkiej poprzez śródmieście 
aż do Fabryki Wody.
Seanse „Kina na Leżakach” wyświetlane 
będą w każdy czwartek do 9 września 
włącznie. 

Filmy będzie mogło oglądać jednorazo-
wo maksymalnie 100 osób. Wstęp jest 
bezpłatny, a w razie deszczu zapewniamy 
uczestnikom przeciwdeszczowe peleryny. 

Dobiega końca budowa największe-
go, szczecińskiego skateparku przy 
ulicy Maciejowickiej.

Widać już przeszkody, z którymi na co dzień 
zmagać się będą miłośnicy jazdy na desko-
rolkach. Ostatnim etapem przygotowania 
tych przeszkód będzie „wyszlifowanie” 
betonu. Trwa asfaltowanie ścieżki, która 
powstała wokół skateparku i posłuży głów-
nie miłośnikom rolek. 

W nowym „parku” znajdzie się dużo nowej 
zieleni, m.in. 10 brzóz, ustawione zostaną 
ławki oraz kosze na śmieci. Gotowy jest 
także parking. 

Zaczynamy! To już w ten weekend od-
będzie się pierwsze z ośmiu bulwaro-
wych wydarzeń w tym sezonie. Będzie 
bieg, będą gry planszowe i dużo atrakcji 
dla każdego.

W te wakacje z pewnością nie będziemy się 
nudzić. Pod hasłem „Wakacje bez monitora” 
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia 
zaproponuje mnóstwo ciekawych aktywno-
ści podczas weekendowych bulwarowych 
wydarzeń. Startujemy 26 czerwca i tak 
do końca wakacji. Łącznie będzie to 
8 różnych ciekawych i inspirujących 
weekendów. Każdy z nich poświęcony 
będzie innej tematyce. 

W ramach Bulwarovych „Wakacji bez 
monitora” zaprosimy Was na spotkanie 
z literaturą, turystyczne spacery, zorgani-
zujemy grę miejską, zawody crossfi towe 
oraz warsztaty fotografi czne. W tym sezonie 
razem z Żeglugą Szczecińską współpra-
cować będą miejskie instytucje kultury 
oraz nadleśnictwa i kluby sportowe. Oferta 
została przygotowana w taki sposób, aby 
każdy, bez względu na wiek znalazł dla 
siebie coś ciekawego.

Pierwsze wydarzenie (26–27 czerwca) 
będzie poświęcone literaturze i grom 
planszowym. O dobrą zabawę przy trady-
cyjnych planszówkach zadba „Brain On”. 
Z kolei Dom Kultury Słowianin zaktywizuje 
swoich podopiecznych i przyłączy się do 
programu artystycznego, z kolei Miejska 
Biblioteka Publiczna przygotuje bardzo 
ciekawy przegląd literackich pozycji. Aktorzy 
szczecińskich teatrów wcielą się w postacie 

Podróż z Kinem na Leżakach Największy 
w mieście 

Pora na „Bulwarove”
czyli wakacje bez monitora”

Repertuar
1. 1.07.2021 godzina 21:30 – Wyspa Grodzka – „Forrest Gump” (1994)
2. 8.07.2021 godzina 21:30 – Deptak Bogusława (od str. Al. Wojska Polskie-

go) – „Thelma and Louise” (1991)
3. 15.07.2021 godzina 21:30 – Wyspa Grodzka – „Pokój Marvina” (1996)
4. 22.07.2021 godzina 21:30 – Jagiellońska 34b 

– „Złap mnie jeśli potrafi sz” (2002)
5. 4.08.2021 – wyjątkowo środa – godzina 21:30 – Wyspa Grodzka 

– „Rain man” (1988)
6. 12.08.2021 godzina 21:30 – Amfi teatr Żydowce – „Ostatnie wakacje” 

(2006)
7. 19.08.2021 godzina 21:30 – Wyspa Grodzka – „Cast Away” (2000)
8. 26.08.2021 godzina 21:30 – Fabryka Wody – „Wodny świat” (1995)
9. 2.09.2021 godzina 21:00 – Międzyosiedlowy Park Rekreacyjny 

– ul. Taczaka – „Sekretne życie zwierząt domowych” (2016)
10.  9.09.2021 godzina 21:00 – Stadion Miejski im. Floriana Krygiera 

– „Na ratunek wielorybom” (2012)

z bajek dla dzieci i będą zachęcać rodziców 
i dzieci do wspólnego czytania książek. 

Na sobotę, 26 czerwca, zaplanowano 
pierwszy bieg z cyklu „Biegowe Bulwa-
rove – Bieg nad Czystą Odrą w Szcze-
cinie”. Trasa będzie miała około 5 km. 
Tradycyjnie, zostanie ona wyznaczona 
wzdłuż Odry. Zawodnicy przebiegną dwie 
pętle w sąsiedztwie Dźwigozaurów i North 
East Mariny. 

Biegowe Bulwarove to doskonała forma 
aktywności na świeżym powietrzu. Dystans 
nie jest długi, a okoliczności przyrody spra-
wiają, że biegnie się bardzo przyjemnie. 
Start będzie odbywał się w dwóch turach 
o godz. 9.00 i 12.00. Łącznie na bieg może 
zapisać się 300 osób. Koszt opłaty startowej 
wynosi 45 zł. W pakiecie znajdą się numer 

startowy, chip do pomiaru czasu i gadżety 
biegowe. Każdy zawodnik, który przekro-
czy linię mety otrzyma pamiątkowy medal. 
Dla stałych bywalców przygotowaliśmy 
możliwość zakupu karnetu na wszystkie 
biegi. To koszt 160 zł. W ramach karnetu 
zawodnicy otrzymają koszulki techniczne 
w gratisie. Pozostali będą mogli je nabyć 
w cenie 50 zł. 

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. 
W tym roku chcielibyśmy również zaprosić 
najmłodszych do naszych zawodów i wzię-
cia udziału w Biegach Kota Umbriagi. 
Zawody będą organizowane dla dzieci 
z roczników 2014–2019 na dystansie 60 m 
godz.10.00 oraz na 300 m dla dzieci z roczni-
ków 2013–2008, godz.10.30. Każdy uczest-
nik otrzyma numer startowy, gadżety i medal 
pamiątkowy po pokonaniu dystansu. 

Opłata startowa wynosi 40 zł. Biegi dla 
dzieci będą odbywały się w tych samych 
terminach, co te dla dorosłych. Tutaj rów-
nież istnieje możliwość wykupienia karnetu 
w cenie 140 zł (w cenie karnetu koszulka). 
Koszulkę będzie można dokupić za 45 zł.

Zapisy:
www.protiming24.pl/startmeta/ev/

biegowe–bulwarove

Partnerem wydarzenia jest Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Szczecinie, który realizuje program 
inwestycyjny „Czysta Odra w Szczecinie”
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Nie tylko żaglowce 
Na przełomie lipca i sierpnia szcze-
cińskie nabrzeża wypełnią się 
żaglowcami oraz jachtami, które 
przypłyną do nas po Regatach 
Bałtyckich. Żeglarski Szczecin 
zaprasza na święto ludzi morza – 
Żagle 2021!

Decyzją głównego organizatora 
oraz miast goszczących wielkie ża-
glowce regaty the Tall Ships Races 
2021 zostały odwołane. Powodem 
są przedłużające się obostrzenia 
covidowe uniemożliwiające prze-
prowadzenie wyścigu zgodnie 
z jego ideą.

Mimo to, do Szczecina przypłyną 
żaglowce i będziemy mogli uczestni-
czyć w żeglarskim święcie. Cumujące 
po obu stronach Odry (połączonej 
mostem pontonowym) imponujące 
żaglowce zadbają o morski klimat. 
Wydarzenie będzie także ogrom-
nym rodzinnym świętem, obfitującym 
w wiele atrakcji. 

Wydarzenie od 30 lipca do 1 sierp-
nia odbywać się będzie głównie na 
na Łasztowni, ale na tarasie Wałów 
Chrobrego pojawią się stoiska sprze-
dażowe, a przy placu Mickiewicza 
przygotowane zostaną strefy aktyw-
ności dla dzieci. Na Łasztowni i Wyspie 
Grodzkiej będziemy mogli uczestni-
czyć w koncertach, warsztatach i spor-
towych zawodach. Muzyka szantowa 
będzie rozbrzmiewać ze sceny uloko-
wanej przy pomniku Centaura.

Żeglarski Szczecin 2021 to wyda-
rzenie, w którym oczywiście pierw-
sze skrzypce grają jednostki, które 
zacumują u podnóży Wałów Chro-
brego, ale w programie także wiele 
innych atrakcji.

STREFA DZIECIĘCA

Spektakle, warsztaty taneczne, morskie 
animacje, prezentacje grup artystycz-
nych, grup dziecięcych i młodzieżo-
wych, konkursy i zabawy interaktywne.

JARMARK POD ŻAGLAMI

A tu m.in. pamiątki marynistyczne, 
smaczne potrawy i oryginalne wy-
roby. Zaprasza również wyjątkowa 
Aleja Artystów, prezentująca  prace 
lokalnych twórców.  

FESTIWAL SMAKÓW  
FOOD TRUCKÓW
To kulinarna podróż dookoła świata. 
W restauracjach na kółkach będziemy 
mogli spróbować dań inspirowanych 
smakami i kulturami różnych regionów, 
krajów i kontynentów.

WESOŁE MIASTECZKA
Dwa kolorowe wesołe miasteczka zlo-
kalizowane po dwóch stronach Odry. 
To właśnie tutaj będziemy mogli dać 
się ponieść dobrej zabawie i odrobi-
nie szaleństwa!

CRAFT BEER ZONE
Nowość wśród atrakcji. Do strefy piw 
kraftowych zaprosiliśmy rzemieślnicze 
browary z całej Polski.

MIEJSKA STREFA LETNIA
Tu z widokiem na Wały Chrobrego 
i najpiękniejsze żaglowce, czekać bę-
dzie na uczestników szereg atrakcji, 
imprez i animacji, które przyciągają 
w to miejsce zarówno rodziny z dzieć-
mi, jak i młodych ludzi szukających 
oryginalnego miejsca na spotkanie 
ze znajomymi.

FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH
Konkurs zostałpodzielony jest na wy-
stępy estradowe, pokaz musztry orkie-
strowej, prezentacje orkiestr podczas 
przemarszu w paradzie załóg.

KONCERTY SZANTOWE
W wyjątkowej scenerii, na jednost-
kach cumujących przy nabrzeżach 
rozbrzmiewać będzie muzyka żeglar-
ska i folkowa. Scena szantowa będzie 
także na Wałach Chrobrego tuż przy 
pomniku Centaura.

Więcej: 
www.zagle2021.szczecin.eu www.facebook.com/SailSzczecin www.instagram.com/SailSzczecin
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