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„Zrobione w Szczecinie” Miasto na przełomie roku Zielona energia z dachu 

ZWiK eksploatuje nową farmę fotowoltaiczną. Tym 
razem prąd ze słońca zasila zespół budynków przy ul. 
Golisza.

Więcej, str. 7

Szczecin idzie dalej, chociaż warunki są skomplikowane, 
niepewne, nieprzewidywalne. Rozmowa z Prezydentem 
Szczecina Piotrem Krzystkiem.

Więcej, str. 3

Kolejne fi rmy, fundacje i stowarzyszenia dołączają do gro-
na laureatów marki. Spośród 62 wnioskodawców certyfi -
kat trafi ł do dwudziestu.

Więcej, str. 2

Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
Przed nami prawie trzy tygodnie wypełnione 
świątecznymi zapachami, smakołykami i atrakcjami
w Alei Kwiatowej, na Placu Adamowicza, 
Placu Lotników i Deptaku Bogusława.
Więcej str. 11
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Aktualności

Kolejne firmy, fundacje i stowarzyszenia 
dołączają do grona laureatów marki 
„Zrobione w Szczecinie”. 

Spośród tegorocznych 62 wnioskodaw-
ców certyfikat „Zrobione w Szczecinie” 
trafiło do dwudziestu. Nagrodzone pro-
dukty i usługi wyróżniają się wysoką 
jakością, oryginalnością i lokalnym cha-
rakterem. Poznajcie tegorocznych zwy-
cięzców!

KATEGORIA USŁUGI:
Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy 
Gryfuś za organizację wyjątkowych rajdów 
rowerowych po Szczecinie i Pomorzu Za-
chodnim.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 
„Navigare” za działalność artystyczną Chó-
ru Akademii Morskiej w Szczecinie i godne 
reprezentowanie Szczecina na scenach 
polskich i zagranicznych

Metal Madness Paweł Hołownia
za najwyższej jakości wyroby ze stali, które 
są przykładem prawdziwej rękodzielniczej 
sztuki

LSJ HR GROUP za kompleksową obsłu-
gę HR–ową pracodawców ze Szczecina 
i regionu

Hairstore Sp. z o.o. za stworzenie rozpo-
znawalnej marki oferującej profesjonalne 
akcesoria fryzjerskie – online i stacjonarnie

Kładka dla pieszych nad ulicą Struga, 
rowerowe trasy single track w szcze-
cińskich lasach i wiele innych pomy-
słów mieszkańców, na które możemy  
w szczecińskim Budżecie Obywatel-
skim do 7 grudnia 2021 r. 

W tym roku mieszkańcy mogą wybierać 
spośród 114 projektów, które znajdują się 
na liście do głosowania (23 ogólnomiejskie, 
91 lokalnych).

W głosowaniu może wziąć udział każdy 
mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku 
i miejsca zameldowania. Nie trzeba być 
pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym 
w Szczecinie.
Każdy dysponuje 5 głosami: 
– może oddać dwa głosy na projekty 

ogólnomiejskie 
oraz 
– trzy głosy na projekty lokalne. 
Na jeden projekt można oddać maksymal-
nie dwa głosy.
Głosowanie odbywa się w formie elektro-
nicznej poprzez wypełnienie formularza 
na stronie sbo.szczecin.eu lub papierowej 
poprzez wypełnienie karty do głosowania 
i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Szczecin.

Więcej: www.sbo.szczecin.eu

– laureaci 2021 r.

Głosujemy!

Kinomotiv Michał Bączyński
za profesjonalne produkcje filmowe przy-
czyniające się do promocji Szczecina w całej 
Polsce

Vito Team S.C. Adam Romanowski, 
Adam Witkowski za stworzenie Vito 
i Bella House – miejsca, w którym dzieci 
mogą zanurzyć się w bajkowym świecie 
i odpowiedzialne prowadzenie biznesu 
w Internecie

Alternatywnie Adam Rosołowski za 
szkolenia baristyczne z zakresu senso-
ryki i latte art na najwyższym poziomie 
i dbałość o jakość oferowanych pro-
duktów

Sagra Technology Sp. z o.o. za EMIGO 
– pierwszy w Polsce chmurowy mobilny 
system wsparcia sprzedaży służący blisko 
300 firmom w całej Polsce

SoPure Katarzyna Kaźmierska–Ja-
strzębska za pracownię modniarską 
SoPure, w której z pasji i tradycji powstają 
wyjątkowe nakrycia głowy – kapelusze, 
toczki, fascynatory, welony i opaski

KATEGORIA PRODUKTY:
Kamienica w Lesie ARTE ABC Konrad 
Szymanik za album „Kamienica w lesie” 
ukazujący Szczecin takim, jaki jest – pięknym 
miastem z bogatą historią

Wydawnictwo Prestiż za pierwszy lo-
kalny, kolorowy magazyn w Polsce, który 
regularnie udowadnia, że w Szczecinie 
dzieje się bardzo wiele

Qualia – Adrian Małachowski za świeżo 
palone kawy z linii „Szczecińskie Klimaty” 
nawiązujące do naszego miasta. Są wśród 
nich m.in. Szczeciński Sztos 2.1 oraz Szcze-
ciński Przelew 2.0

Sanprobi Sp. z o.o. za Sanprobi Super For-
muła – wieloskładnikowy preparat tworzony 
przez szczecińskich specjalistów i sprzeda-
wany w całym kraju

Agata Osys Usługi Gastronomiczne 
Zielona Pszczoła za zdrowe batony z na-
turalnych składników, które swoimi nazwa-
mi nawiązują do Szczecina. Są wśród nich 
m.in. Stoczniak, Portowiec czy Puszczyk 
Bukowy

Cukiernia – Piekarnia Woźniak Sp. z o.o.
za chleby razowy i żytni, wypiekane w oparciu 
o tradycyjną technologię przy wykorzystaniu 
naturalnych surowców wysokiej jakości

PIGMENT Sp. j. R. Bielak, I. Bielak za anty-
smogowe, wiruso– i bakteriobójcze farby 
fotokatalityczne „Titanium”, których nikt 
wcześniej w Polsce nie produkował

MK Project za „Szczecińską Bezę” tworzoną 
na bazie własnych, niepowtarzalnych recep-
tur, która zaskarbiła sympatię szczecinian

Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. 
z o.o. za luksusowy jacht motorowodny 
Sealine S330 produkowany „od A do Z” 
w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Zakład Przetwórstwa Spożywczego 
Mas–AR Sp. z o.o. za kiełbasę jarmarczną 
wytwarzaną w Szczecinie od 25 lat zgodnie, 
z tradycyjną recepturą, bez wykorzystania 
konserwantów

Projekt Budżetu 2022
Dalszy rozwój miasta i zmiany na lepsze 
dla mieszkańców – to główne założe-
nie finansowego dokumentu. Mimo 
trudnych okoliczności, niekorzystnych 
decyzji rządu dla samorządów i galo-
pującej inflacji przyszłoroczny budżet 
Szczecina zakłada utrzymanie równo-
wagi pomiędzy wydatkami bieżącymi 
a inwestycyjnymi. 

Projekt budżetu 2022 w liczbach:
Dochody: 2 973 331 618 zł
Wydatki: 3 322 879 529 zł
Deficyt: – 349 547 911 zł

Na bilansowanie dochodów i wydatków 
projektu budżetu znaczący wpływ mia-
ły decyzje władz centralnych, a w kon-
sekwencji spadek dochodów z PIT 
o 129 mln zł. Kolejnym problemem były 
rosnące bieżące koszty funkcjonowania 
miasta spowodowane między innymi 
podwyżkami: cen paliw, energii, żywno-
ści oraz presją płacową. 

Redefinicja budżetu

Wspomniane okoliczności wymusiły zmianę 
podejścia do stworzenia budżetu Miasta.  
Zbilansowanie budżetu było możliwe po-
przez regulacje (najczęściej inflacyjne), opłat 
za usługi komunalne oraz podatków lokal-
nych, także cięcia kosztów funkcjonowania 
miasta. Te ostatnie pozwoliły zaoszczędzić 
ponad 31 mln zł. Jednym z celów przy kon-
strukcji budżetu było zminimalizowanie 
przenoszenia skutków podejmowanych 

decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym 
pozostało zapewnienie stabilnego funkcjo-
nowania miasta – wywiązywanie się z zadań 
obowiązkowych wobec mieszkańców, przy 
jednoczesnym utrzymaniu programu inwe-
stycyjnego.

– Jest to budżet wielkich wyzwań, ale budżet 
realny. Jesteśmy w stanie go zrealizować 
postępując ostrożnie i racjonalnie. Tym bar-
dziej, że budujemy rezerwę finansową na 
poziomie ponad 100 mln złotych. – mówi 
Dorota Pudło–Żylińska, Skarbnik Miasta.

Ratingi zagrożone

Zmiany podatkowe wprowadzone przez 
rząd, a także inne zapowiadane działania 
mogą niekorzystnie wpłynąć na kondycję 
finansową polskich miast i gmin. To, co już 

wcześniej sygnalizowali samorządowcy, 
potwierdza w swoim ostatnim komunika-
cie Agencja Ratingowa Fitch:
– Jednostki Samorządu Terytorialnego 
będą zmuszone podnieść podatki lo-
kalne i opłaty za usługi oraz ciąć wydatki 
poprzez obniżenie standardu usług. Sza-
cujemy, że możemy obniżyć ratingi dla 
niektórych miast od jednego do trzech 
stopni w średnim okresie (do trzech lat). – 
czytamy w komunikacie opublikowanym 
przez Fitch. 
Ewentualne obniżenie ratingów ozna-
czałoby spadek wiarygodności wśród 
zagranicznych inwestorów, a także utratę 
preferencyjnych warunków podczas ubie-
gania się o kredyty i dofinansowania lub 
nawet w ogóle możliwość ich uzyskania. 

Więcej: 
wiadomości.szczecin.eu
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Głosujemy!

Miasto 
na przełomie 

roku 

WSz: Zaczęliśmy na wstępie od 
cytatu z Pańskiego wprowadze-
nia do projektu budżetu Szcze-
cina na 2022 r. Co miał Pan na 
myśli pisząc o redefinicji, prze-
łomie ustrojowym? To bardzo 
górnolotnie brzmi.

Można by uznać to za przesadę. 
Wydaje się, że zmiany ustrojowe 
– to coś wielkiego, wymagające  
rewolucji .  Ale można je także 
wprowadzać po cichu, krok po kroku, 
pod pretekstem drobnych zmian. 
Z taką sytuacją mamy do czynienia 
właśnie teraz. Twierdzę, że obecna 
władza centralna zmienia nam 
ustrój ograniczając niezależność 
samorządów, centralizując decyzje 
i finanse publiczne. Budżet, od 
którego zaczęl iśmy jest  tego 
najlepszym przykładem.

Dlaczego?

Rząd systematycznie wprowadza 
zmiany zasad finansowania samo-
rządów. Wspólnym mianownikiem 
tych zmian jest ograniczanie do-
chodów miast i gmin oraz to, że 
lokalne, niezależne decyzje doty-
czące gospodarowania budżetem 
mieszkańców zastępuje się central-
nym przydziałem pieniędzy oraz 
wyznaczeniem kierunków ich wy-
datkowania. Z taką właśnie sytuacją 
musimy sobie poradzić w 2022 roku 
i kolejnych latach. Najgorsze jest 
jednak to, że te zmiany wprowadza-
ne są z dnia na dzień. To jest zmiana 
zasad gry w trakcie meczu. Trzeba 
wiedzieć, że budżet samorządu, 
w każdym roku jest częścią wie-
loletniego planu rozwoju. Tworzy 
się go na dziś i na jutro. Oznacza 
to, że każda zmiana wprowadza-
na dziś ma skutek w przyszłości, 
o czym twórcy prawa krajowego 
zdają się zapominać.

Co konkretnie oznacza to dla  
budżetu Szczecina?

Jak wiadomo realizujemy największy 
w historii szczecińskiego samorzą-
du program inwestycyjny. To jest 
mnóstwo inwestycji zaplanowanych, 
realizowanych, z podpisanymi umo-
wami, takich z których chociażby ze 
względów formalnych wycofać się 
nie można. Te inwestycje planowa-
ne były na określonych zasadach 
finansowych. Wiedzieliśmy na jakie 
wpływy możemy liczyć, ile musimy 
zaciągnąć kredytów, ile będzie nas 
kosztowało bieżące funkcjonowanie. 

Dziś trudno zorientować się w skut-
kach decyzji rządowych. Szacujemy, 
że w stosunku do prognozy, budżet 
Szczecina w 2022 r. odnotuje spadek 
dochodów z podatku PIT na poziomie 
129 mln złotych. I tę dziurę trzeba 
załatać. Do tego inflacja, podwyżki 
energii, paliwa, które każdy z nas od-
czuwa na własnej skórze. No i słuszne 
skądinąd oczekiwania płacowe – bo 
trudno dziwić się ludziom, że skoro 
wszystko dookoła drożeje to jest ocze-
kiwanie, że pensje też pójdą w górę.

A pójdą?

Miasto „zatrudnia” około 13 tysięcy 
osób. Pensje naszych pracowników 
muszą być zabezpieczone w budże-
cie. Staramy się to robić i pamiętać 
także o budżecie na podwyżki. Nasze 
możliwości często rozmijają się jed-
nak z oczekiwaniami. Ostatnio do-
świadczyliśmy tego podczas protestu 
pracowników socjalnych. W sumie 
na podwyżki w przyszłym roku zare-
zerwowaliśmy 20 mln zł. Wciąż mam 
jednak pytania, czy podwyżki będą 
większe? Zdaję sobie sprawę z tego, 
jak ciężko pracują osoby w opiece 
społecznej, w usługach komunal-
nych, jak wiele zależy od nauczycieli. 

Chciałbym im wynagrodzić ten trud 
jak najlepiej. Sytuacja jest jednak trud-
na, i jak już wcześniej powiedziałem, 
często zależy od decyzji leżących 
poza samorządem.

Niestety nie brzmi to optymi-
stycznie.

Jeśli widzę jakąś nadzieję na speł-
nienie postulatów płacowych, to 
w naszym nowym podejściu do 
budżetu. Chcę, aby był on prowa-
dzony bardziej elastycznie. Oznacza 
to, że wciąż szukamy możliwości 
zwiększenia puli na regulacje pła-
cowe. Nie wykluczam, że będą one 
możliwe w trakcie przyszłego roku, 
gdy wygenerujemy oszczędności, 
zwiększymy dochody. Chcę, aby 
budżet był monitorowany na bie-
żąco i abyśmy na bieżąco reago-
wali. Dlatego, uważam tę sprawę za 
otwartą oraz poprosiłem, aby moi 
współpracownicy dalej prowadzili 
rozmowy dotyczące płac z przed-
stawicielami pracowników.

A co z pensją prezydenta?

No właśnie. Proszę wybaczyć emo-
cje w tej sprawie. Uważam, że pod-
wyżki dla radnych, prezydentów, 
burmistrzów to pułapka polityczna 
na samorządowców, którą wymyślił 
rząd. Perfidia polega na tym, że tę pod-
wyżkę trzeba zrobić, bo nakazuje to 
ustawa i rządowe rozporządzenie do 
niej. I żeby było jasne, wynikające z tej 
samej ustawy podwyżki dla posłów 
i ministrów weszły w życie we wrze-
śniu. (Dziś więc wszyscy już o tych 
podwyżkach zapomnieli.) Z kolei prze-
pisy, które dotyczą samorządowców 
wchodzą dziś – kiedy galopuje infla-
cja, nie możemy poskładać budżetów 
miast, a nasi pracownicy, oczekują 
podwyżek. Dlatego uważam, że to 
pułapka, która będzie przeciw nam 

wykorzystywana. Co do zasady za-
wsze uważałem, że wynagrodzenia 
w samorządzie nie współgrają z od-
powiedzialnością jaką mają na sobie, 
chociażby prezydenci miast, regulacje 
wynagrodzeń samorządowców po-
winny odbywać się według jasnego 
i zrozumiałego systemu. Tak, aby 
mieszkańcy wiedzieli co składa się na 
pensje prezydenta, burmistrza, wójta 
oraz z czego wynika to wynagrodze-
nie. A dziś daje się nam podwyżkę 
po to, by skłócić nas z mieszkańcami 
i współpracownikami.

Podsumowując finanse miasta, wy-
gląda na to, że sytuacja budżetu 
rysuje się w ciemnych barwach. Czy 
to oznacza koniec dynamicznych 
zmian w Szczecinie?

Nieraz udowodniliśmy jako miasto, że 
potrafimy sobie radzić z trudnościami. 
Wierzę, że tak samo będzie i tym razem. 
Pracując nad planem finansów miasta 
na 2022 rok naszym celem było za-
pewnienie stabilnego funkcjonowania 
Szczecina, czyli wywiązywanie się 
z obowiązków wobec mieszkańców, 
a przy tym utrzymanie programu in-
westycji. I udało się to zrobić. Oczy-
wiście odbyło się to kosztem cięcia 
wydatków. W sumie zrezygnowaliśmy 
z zadań wartych ponad 31 mln zł. Zre-
dukowaliśmy promocję i współpracę 
międzynarodową, kulturę, gospodarkę 
komunalną. Generalnie cięcia dotyczyły 
każdej sfery funkcjonowania miasta. 
Dzięki temu możemy realizować plan 
rozwojowy – co w przypadku wielu 
polskich miast będzie trudne. Dlate-
go, chociaż wiem, że warunki w jakich 
przyjdzie nam pracować w 2022 roku 
będą skomplikowane, niepewne i nie-
przewidywalne, mogę zapewnić, że 
jako Szczecin idziemy dalej! I to może 
być optymistyczne.

Dziękujemy za rozmowę.

„… musieliśmy zredefiniować nasze podejście  
do finansów Szczecina. Projekt budżetu na 2022 rok mogę 
nazwać budżetem przełomu ustrojowego – mierzymy się 
w nim z systematycznie wprowadzaną przez władzę  
centralną zmianą zasad finansowania samorządów”.

Szczecin idzie dalej, chociaż warunki są skomplikowane,  
niepewne, nieprzewidywalne. 

Rozmowa z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem.
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Miasto sprawdzi, czy właściciele 
nieruchomości posiadający bezod-
pływowe zbiorniki (szamba) oraz 
przydomowe oczyszczalnie ścieków 
pozbywają się nieczystości w sposób 
zgodny z prawem. 

Zgodnie z przepisami, właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek zapewnić 
utrzymanie czystości i porządku przez 
m. in. przyłączenie nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypad-
ku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuza-
sadniona, wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub w przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych, spełniają-
ce wymagania określone w przepisach 
(art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Oczywiście posiadając szambo i pozby-
wając się z nieruchomości nieczystości 
ciekłych, również musimy to robić zgodnie 
z przepisami, czyli korzystać z usług fi rm 
posiadających  zezwolenie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych oraz trans-
port nieczystości ciekłych. Dowodem jest 
podpisana z taką fi rmą umowa. 

Kontrola szamb 
i oczyszczalni 

Alert – dzikie wysypiska 

Bio 
zimą 

Informujemy o tym, ponieważ na terenie 
Szczecina rozpoczyna się kontrola, któ-
ra będzie polegała na wezwaniu właściciela 
nieruchomości do przedłożenia zawartej 
umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu 
dowodów potwierdzających uiszczanie 
opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). 

Należy pamiętać, że posiadane rachunki 
muszą potwierdzać regularność wywo-
zu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych 
oczyszczalni ścieków, należy również 
pamiętać o obowiązku pozbywania się 

Od 1 grudnia przechodzimy na 
zimowy system odbioru odpadów 
zielonych. Potrwa on do końca 
marca. 

Oznacza to, że przez najbliższe cztery  
miesiące, w zabudowie jednorodzin-
nej, brązowe pojemniki, w których 
gromadzimy odpady bio, będą od-
bierane raz na dwa tygodnie. W zabu-
dowie wielorodzinnej częstotliwość 
pozostaje bez zmian – raz w tygodniu. 

Wszystkie odbiory będą realizowane 
zgodnie z harmonogramami obowią-
zującymi w danym sektorze. 

Odpady bio wrzucamy do pojemni-
ków brązowych bez opakowań. To 
bardzo ważne, bo jeśli trafią do pojem-
nika np. w plastikowym opakowaniu, 
tzw. „foliówce” i dalej do instalacji 
przerabiającej te odpady na kompost, 
rozrywane fragmenty folii uniemożli-
wiają prawidłowe kompostowanie.

Do brązowego pojemnika
wrzucamy:
• obierki warzywne i owocowe
• odpadki pochodzenia roślinnego
• zwiędłe kwiaty
• rośliny doniczkowe
• fusy po kawie i herbacie
• trawę, liście, gałęzie, korę drzew
• niezaimpregnowane drewno

www.wiadomosci.szczecin.eu

osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków), co musi zostać również odpo-
wiednio udokumentowane, tj. poprzez oka-
zanie zawartej umowy na wywóz osadów 
ściekowych oraz posiadanie dowodów 
uiszczania opłaty.

Usługę wywozu ścieków mogą wykony-
wać jedynie przedsiębiorcy posiadający 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta 
Szczecin. 

Wykaz fi rm posiadających wymagane 
zezwolenie dostępny jest na stornie: 

bip.um.szczecin.pl

Dodajmy, że pozbywanie się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych 
niezgodnie z przepisami prawa, podle-
ga przepisom Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. Ponadto 
zgodnie z przepisami ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, kto 
nie wykonuje tych obowiązków podlega 
karze grzywny.

PRZED PODzięki zgłoszeniom mieszkańców od 
początku września do końca paździer-
nika z terenu Gminy Miasto Szczecin 
usunięto kolejne 32 dzikie wysypiska 
odpadów. 

Pomimo wielu starań nadal jest wiele osób, 
którzy nie dbają o nasze otoczenie, wyrzu-
cając śmieci w miejsca do tego nie prze-
znaczone. 

Przypominamy, że na terenie Szczecina 
znajduje się 9 Ekoportów, do których można 
zawieźć odpady. Wykaz i godziny otwarcia 
Ekoportów znajdują się na stronie www.
ekoporty.szczecin.pl

Mieszkańcy mogą także skorzystać z odbio-
ru elektroodpadów (lodówki, zepsuty sprzęt 
RTV itp.) bezpośrednio z domu, wystarczy 
zadzwonić pod numer telefonu:
509 340 000

Z aplikacji Alert Szczecin 2.0 można ko-
rzystać w urządzeniu mobilnym (telefon, 
tablet) opartym na Androidzie, systemie 
iOs czy Windows Phone. Wystarczy mieć 
wgraną aplikację oraz dostęp do Inter-
netu. Można również wykorzystać do 
tego komputer stacjonarny. Później już 
wszystko jest bardzo proste. Wchodzimy 
do aplikacji lub na stronę, wypełniamy 
podstawowe informacje, opisujemy 
problem i wysyłamy do Urzędu Miasta.

Ul. Długa

Ul. Niklowa
więcej: www.alertszczecin

Nie wrzucamy:
– kości
– mięsa
– oleju
– skorupek jaj
– leków
– ziemi i kamieni
– drewna impregnowanego.
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Więcej zieleni 

Przesadzanie 
drzew 

Sezon grzewczy rozpoczął się już na 
dobre. Niestety kolejne kontrole pa-
lenia w piecach prowadzone przez 
strażników miejskich ujawniają, 
że nie zawsze spalany jest legalny 
i dozwolony przepisami opał. 

Kolejni eko–truciciele „wpadli” pod-
czas kontroli na Gumieńcach i osiedlu 
Arkońskim. Dyżurny Straży Miejskiej 
odebrał zgłoszenie od mieszkańca 
Gumieniec o czarnym, duszącym 
dymie wydobywającym się z komi-
na na jednej z posesji zlokalizowanej 
w dzielnicy domów jednorodzinnych. 
Po przybyciu na miejsce funkcjonariu-
sze straży miejskiej potwierdzili zasad-
ność zgłoszenia. Ulica spowita była 
nieprzyjemnym, wręcz cuchnącym 
dymem. Kontrola pieca wewnątrz po-
sesji potwierdziła fakt palenia w piecu 
niedozwolonymi substancjami.

Okazało się, że mieszkańcy tej posesji 
palą drzewem z tzw. odzysku – informu-
je st. insp. Joanna Wojtach, rzecznik 
Straży Miejskiej Szczecin – w piecu 
i wokół niego leżały mokre, farbowane 
deski, resztki płyt meblowych, śmieci. 
Sprawca przyznał się do winy, otrzymał 
mandat karny, a strażnicy poinformo-

Podczas przebudowy ulicy Modrej 
i Koralowej przesadzono w inne 
miejsce trzy dęby.

Wykorzystano metodę AirSpade, któ-
ra umożliwia wydobycie drzewa bez 
uszkodzenia podziemnych systemów 
korzeniowych. Ten sposób przesadzania 
jest znacznie szybszy, bezpieczniejszy 
i mniej szkodliwy dla drzew.

Spółka – Szczecińskie Inwestycje Miej-
skie, która nadzoruje przebudowę ulicy 
Modrej i Koralowej stara się zachować 
możliwie dużą część istniejącego drze-
wostanu na terenie inwestycji, która 
obejmuje m.in. poszerzenie jezdni 
z drogą rowerową i chodnikami, wy-
konanie nowej nawierzchni, budowę 
i przebudowę kanalizacji deszczowej 
oraz oświetlenia.

W Szczecinie posadzono setki nowych 
drzew, m.in. na Głębokim, a w planach są 
kolejne nasadzenia, blisko 430 drzew, 
na prawobrzeżu i lewobrzeżu miasta.

Nowe drzewa zostaną posadzone począwszy 
od placu Matki Teresy z Kalkuty, poprzez Park 
Żeromskiego, ulicę Piłsudskiego, 3 maja, plac 
Batorego, ulicę Narutowicza, Aleję Piastów, 
ulicę Wyszyńskiego, Nabrzeże Wieleckie 
i dziesiątki innych miejsc. A na prawobrzeżu, 
m.in. na zieleńcu przy ulicy Czarnogórskiej, 
na ulicy Żaglowej, Jasnej, Struga, przy Stawie 
Rubinowym, Energetyków.

Gatunki są dosyć zróżnicowane. Wśród na-
sadzeń znajdą się m.in: brzozy, jesiony, klony, 
kasztanowce, wiśnie, modrzewie czy sosny. 
Każde z drzew będzie miało co najmniej 4 
metry wysokości i objęte będzie 3–letnią 
gwarancją pielęgnacyjną przez firmę, która 
wykona nasadzenia. Do jej obowiązków 
należeć będzie odchwaszczanie mis przy 
drzewach, naprawy lub wymiany obudów, 
podlewanie, usuwanie odrostów, zwalczanie 
chorób i szkodników, cięcia sanitarne, wy-
miany uszkodzonego, chorego lub suchego 
materiału i wszelkie inne zabiegi umożliwia-
jące zachowanie drzewa w dobrej kondycji. 

Przy każdym drzewie będzie zamontowany 
worek do podlewania, a uzupełnianie go 
wodą też będzie należało do firmy opieku-
jącej się drzewami. 

Nasadzenia drzew na Głębokim
O nowe drzewa wzbogaciła się okolica 
pętli przy Jeziorze Głębokie. 

50 sadzonek różnych gatunków drzew, 
znalazło swoje miejsce w okolicy parkingu 
leśnego oraz nowego ronda.

Dron namierza 
trucicieli

wali go dodatkowo o szkodliwości 
palenia odpadów.

Strażnicy miejscy w ramach współ-
pracy z Wydziałem Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta prowadzą też 
wspólne kontrole wraz z operatora-
mi drona antysmogowego. Podczas 

Nasadzenia zostały zrealizowane w ra-
mach budowy Węzła przesiadkowego 
Głębokie,  posadzono tu 5 szt. brzozy 
brodawkowatej; 22 szt. jarzęby odmiany 
kolumnowej; 17 szt. dębu szypułkowe-
go; 6 szt. wiśni piłkowanej odm. Kanzan.

 Co istotne, sadzonki drzew są większe niż to 
pierwotnie zakładał projekt. Zamiast drzew 

o wysokości ok. 2 metrów i obwodzie 18–20 
cm, wykonano nasadzenia drzew o wyso-
kości 3,5–4 metrów i obwodzie 22–26 cm.
 
Podczas budowy Węzła Głębokie wyko-
nano w sumie następujące nasadzenia:
• 50 szt. drzew (43 szt. zgodnie z projektem 

oraz 7 szt. dębów szypułkowych – dodat-
kowych);

• 3 432 szt. krzewów o łącznej powierzch-
ni 1034 m2, o różnym składzie gatun-
kowym m.in. rokitniki, śnieguliczki, 
tawuły;

• 2 241 szt. bylin o łącznej powierzchni 
275 m2;

• 3 369 szt. traw ozdobnych o łącznej 
powierzchni 485 m2. 

 

jednej z kontroli na ulicach, wyselek-
cjonowanych na podstawie zgłoszeń 
od mieszkańców i przedstawicieli rad 
osiedlowych, czujniki ekodrona wska-
zały zanieczyszczenie powietrza szko-
dliwymi substancjami, sugerującymi 
spalanie odpadów.

– Użycie drona pozwoliło precyzyjnie 
namierzyć źródło zanieczyszczeń, a kon-
trola strażników miejskich potwierdziła, 
że znów w życiu były materiały drewno-
podobne, tj. lakierowane płyty, pocięte 
deski, malowane wcześniej farbą. Te 
materiały służyły jako rozpałka, o czym 
z rozbrajającą szczerością poinformowa-
ni zostali strażnicy miejscy przez spraw-
cę wykroczenia. Tym razem nałożono 
mandat w maksymalnej wysokości, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
– dodaje J. Wojtach.

Specjalistyczny dron, który w sezo-
nie grzewczym patroluje szczecińskie 
niebo, wyposażony jest w czujniki 
mierzące poziom stężenia w powietrzu 
szkodliwych substancji: formaldehydu, 
chlorowodoru, lotnych związków orga-
nicznych oraz pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5, które wytwarzane są podczas 
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Ecoszczecin

Prezydenci Szczecina i Koszalina 
podpisali porozumienie w sprawie 
przekazywania do szczecińskiego 
EcoGeneratora odpadów z Koszalina.
 
W związku z tym, że zabronione jest skła-
dowanie odpadów komunalnych o cieple 
spalania przekraczającym 6MJ/kg suchej 
masy, koszalińskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej, zobowiązane do 
zagospodarowania tych odpadów, będzie 
przekazywało je do nowoczesnego Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, 
który gwarantuje utylizację odpadów zgod-
nie z najwyższymi normami ochrony śro-
dowiska.

W opinii oby stron porozumienie sprzyja 
stabilizacji w obszarze gospodarki odpadami, 
zarówno w kontekście cen, jak i stosowania 
ekologicznych rozwiązań.

Przypomnijmy ….

EcoGenerator, czyli Zakład Termicz-
nego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropoli-
talnego to jedna z najnowocześniej-
szych spalarni w Europie.

To niezwykle istotna inwestycja zarówno dla 
Szczecina jak i całego regionu. Dzięki niej 
ograniczamy zakres składowania odpadów 
oraz dajemy mieszkańcom energię pocho-
dzącą z odnawialnego źródła energii. Jest 
ona wytwarzana w procesie bezpiecznego 
spalania odpadów, a w związku z tym przy-
czynia się do ochrony klimatu oraz częściowo 
uniezależnia miasto w zakresie pozyskiwania 
czystej energii. 
System ten wpisuje się w idee nowoczesne-
go, przyjaznego ludziom i przyrodzie miasta. 

Instalacja zapewnia energię elektryczną 
i cieplną ok. 30 tys. gospodarstw domowych. 
Biodegradowalna frakcja odpadów komu-
nalnych i przemysłowych jest uważana za 
biomasę, a zatem odnawialne źródło energii. 

A szczegółowo… 

Główne zadania EcoGeneratora to:
• ochrona środowiska
• poprawa jakości życia mieszkańców
• rozwój systemu gospodarki odpadami.

Ekologiczna współpraca 
samorządów 

Podpisanie umowy przez prezydentów Szczecina i Koszalina. 

Dane techniczne: 
• Wydajność instalacji 176 tys. Mg/rok.
• Liczba linii termicznego przekształcania 

odpadów: 2,
• Wydajność jednej linii termicznego prze-

kształcania odpadów 10 Mg/h,
• Nominalna wartość opałowa odpadów 

10,5 tys. kJ/kg,
• Moc turbiny w kogeneracji: 7 MWe 

i 28 MWt.
 
EcoGenerator odzyskuje energię z od-
padów:
• komunalnych niesegregowanych (tzw. 

zmieszanych, nie nadających się do re-
cyklingu)

• posortowniczych (zmieszanych substancji 
i przedmiotów z mechanicznej obrób-
ki odpadów)

• palnych (paliw alternatywnych, np. RDF) 
 
Bezpieczeństwo ekologiczne
Budowane w Polsce, wspófinansowane 
przez UE zakłady termicznego unieszkodli-
wiania odpadów zostały zaprojektowane 
zgodnie z zasadą BAT (Best Available Tech-
niques – Najlepsze Dostępne Techniki), co 
oznacza, że wykorzystana w nich technolo-
gia spełnia najwyższe standardy ochrony  

środowiska w zakresie emisji spalin, a jej 
właściwe działanie jest potwierdzone wie-
loletnim doświadczeniem.

W EcoGeneratorze zastosowano system 
oczyszczania spalin metodą mokrą. Spaliny, 
zanim opuszczą zakład, przechodzą przez 
szereg zespołów procesowych, w których 
pozbawiane są szkodliwych substancji ga-
zowych i pyłów w stopniu gwarantującym 
całkowite bezpieczeństwo środowisku na-
turalnemu i ludziom. 

Główne elementy systemu oczyszczania 
spalin to reduktor tlenków azotu, elektrofiltr 
służący separacji pyłów i popiołów, absorber 
związków fluoru i chloru oraz absorber dwu-
tlenku siarki. Ostatnim etapem oczyszczania 
spalin jest adsorpcja na węglu aktywnym 
substancji organicznych, dioksyn, furanów, 
metali ciężkich i rtęci.

Instalacja oczyszczania ścieków technolo-
gicznych z procesu oczyszczania spalin jest 
instalacją dwustopniową z frakcjonowanym 
wytrącaniem osadów.

Więcej: 
www.ecogenerator.eu

Chwytak łupinowy w bunkrze odpadów.

Fragment rurociągu do obiegu pary. 
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Od blisko dwóch miesięcy ZWiK eks-
ploatuje nową farmę fotowoltaiczną. 
Tym razem prąd ze słońca zasila zespół 
budynków przy ul. Golisza.

Wykorzystanie energii słonecznej do zasila-
nia obiektów użyteczności publicznej staje 
się coraz popularniejsze. W Szczecinie działa 
już kilka tego typu instalacji. Kolejną zrealizo-
wał ZWiK. Dzięki niej roczne zapotrzebowa-
nie na prąd obiektów spółki znajdujących 
się przy ul. Golisza w jednej czwartej pokryte 
będzie energią wyprodukowaną z paneli 
słonecznych. Tych paneli jest dokładnie 132 
każdy o mocy 375 W. Łączna moc instalacji 
wynosi więc 49,5 kW. Jest za wcześnie, by 
w pełni podsumować wydajność nowej 
instalacji fotowoltaicznej, wiadomo jednak, 
że od jej uruchomienia, co nastąpiło pod 
koniec września, wyprodukowała ok 4 MWh 
energii elektrycznej a redukcja dwutlenku 
węgla wyniosła blisko 4 tony. 

Ecoszczecin

Zielona energia  
produkowana na dachu

O wodzie, jej znaczeniu dla życia i pracy 
szczecińskich wodociągów rozmawiali 
niedawno pracownicy ZWiK z pierwsza-
kami i seniorami. 

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej 
to ważny element pracy ZWiK. Niedawno 
pracownicy spółki gościli u uczniów jednej 
z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 
przy ul. Brodnickiej. Przedstawili maluchom 
prezentację na temat znaczenia wody w ży-
ciu człowieka, poinformowali skąd bierze 
się ona w naszych domach i co dzieje się 
z wodą brudną w oczyszczalniach ście-
ków. W lekcji wzięło udział ok. dwudziestu 
uczniów, którzy żywo i z zainteresowaniem 
uczestniczyli w zajęciach, odpowiadali 
na pytania, wykazując się przy tym sporą 
wiedzą na ten temat, zadając jednocześnie 
mnóstwo pytań. 

Zajęcia zakończyły się rozmową na temat 
najprostszych sposobów oszczędzania 
wody w gospodarstwach domowych. Pro-
wadzący poprosili uczniów, by o koniecz-

ności oszczędzania wody porozmawiali ze 
swoimi rodzicami i sprawdzili, czy w ich 
domach stosuje się metody pozwalające 
zmniejszyć jej zużycie. 

Edukacyjny charakter miało też spotkanie 
z seniorami skupionymi w Klubie OAZA 
przy Oddziale Okręgowym Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Szczecinie. Uczestnicy obejrzeli krótki 
film dokumentalny o najważniejszych inwe-
stycjach spółki w ostatnim dziesięcioleciu, 
a następnie wysłuchali prelekcji dotyczącej 
najbliższych planów przedsiębiorstwa. 
Gospodarzy spotkania zaciekawiły osią-
gnięcia ZWiK w dziedzinie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych: słońca, biogazu 
i wody przepływającej magistralą mie-
dwiańską. Szczególnie jednak interesowała 
ich kwestia jakości dostarczanej wody oraz 
to czy można ją pić prosto z kranu. Na pa-
miątkę spotkania seniorzy otrzymali drobne 
gadżety firmowe a najbardziej aktywni 
monografię historyczną szczecińskich 
wodociągów. 

Pierwsze, na szczęście delikatne, 
przymrozki już za nami. Jednak warto 
już teraz zabezpieczyć urządzenia 
wodociągowe przez skutkami niskich 
temperatur. 

Co roku w okresie zimowym, ZWiK 
zwraca się z apelem o zabezpieczenie 
przed mrozem przyłączy wodociągo-
wych oraz węzłów, studzienek i po-
mieszczeń wodomierzowych. Zadbanie 
o odpowiedni stan techniczny przyłą-
czy wody leży po stronie właściciela 
lub zarządcy nieruchomości. Ochro-
na przed przemarznięciem instalacji 
nie wymaga wielkiego zachodu. Brak 
wspomnianych zabezpieczeń może 
być natomiast przyczyną zamarznięcia 
instalacji, skutkiem czego będzie od-
cięcie dopływu wody. Zabezpieczenie 
przyłącza lub studni zmniejsza też ry-
zyko awarii np. pęknięcia rur i niekon-
trolowanego wycieku wody.

Prawidłowo wykonane zabezpiecze-
nie pozwoli uniknąć niepotrzebnych 
wydatków związanych z kosztami od-
mrożenia i naprawienia uszkodzonej 
instalacji. W oddzielnej informacji po-
dajemy kilka podstawowych sposobów 
zabezpieczenia sieci wodociągowej 
i wodomierzy przed mrozem.

Jak zabezpieczyć  
wodomierz?

W przypadku pomieszczeń, w któ-
rych znajduje się wodomierz na-
leży zamknąć oraz uszczelnić 
drzwi i okna, wstawić brakujące 
szyby lub zabezpieczyć ewentu-
alne szczeliny w ścianach. Stu-
dzienki wodomierzowe trzeba 
oczyścić ze śmieci i liści, opróżnić 
z zalegającej wody i ocieplić właz 
kładąc dodatkową izolację np. 
ze steropianu. Wodomierze lub 
rury wodociągowe przechodzące 
przez nieogrzewane pomieszcze-
nia powinno się ocieplić poprzez 
owinięcie tkaninami lub zastoso-
wanie pianek izolacyjnych. 

Na oddzielną uwagę zasługują 
instalacje wodociągowe w dom-
kach lub innych budynkach wy-
korzystywanych jedynie w okresie 
letnim. W takich przypadkach za-
bezpieczenie polega na zamknię-
ciu zaworów i odwodnieniu rur 
jeszcze przed okresem mrozów.

Wyprzedź mrozy 
– zabezpiecz studzienki! 

Z uczniami i seniorami 
o wodzie

Mini farma na dachu biurowca przy ul. Golisza

Lekcja w szkole przy ul. Brodnickiej

Dzięki od lat prowadzonym inwestycjom 
w odnawialne źródła energii, ZWiK bez 
wątpienia jest dzisiaj liderem w regionie 
w ilości produkowanej zielonej energii. 
Aktualnie uzyskuje ją z pięciu farm fo-
towoltaicznych, turbiny prądotwórczej 
Francisa oraz z zespołów gazogenerato-
rów w oczyszczalniach ścieków. Już 23% 
całego zapotrzebowania firmy w energię 
elektryczną zaspokajane jest z „własnych 
elektrowni”. Wszystkie zastosowane roz-
wiązania służą oczywiście racjonalizacji 
kosztów zakupu i zużycia prądu, co z kolei 
od lat pozwala utrzymywać opłaty za wodę 
i odbiór ścieków ponoszone przez szcze-
cinian na podobnym poziomie. 
Same instalacje umiejscawiane i budowane 
są „na miarę”: zaopatrują w prąd placów-
kę najbliżej położoną i całość produkcji 
zużywana jest bezpośrednio na potrzeby 
pompowni, zakładu produkcji wody lub 
oczyszczalni ścieków.
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Budownictwo

Trzy kamienice jak nowe
Elewacje trzech sąsiadujących ze 
sobą kamienic przy ul. Żółkiewskiego 
w Szczecinie zmieniły się nie do pozna-
nia. Szare, brudne i zniszczone ściany 
zostały kompleksowo oczyszczone 
i odnowione. 

Remont elewacji wykonały trzy wspólnoty 
mieszkaniowe mieszczące się w kamieni-
cach przy ul. Żółkiewskiego 18, 19 i 20. 
Prace koordynowało Szczecińskie TBS, 
zarządca tych nieruchomości.

Zakres wykonanych prac remontowych 
w przypadku każdej z kamienic zależał 
od samych mieszkańców oraz od stanu 
technicznego i charakteru budynku.

Kamienica przy ul Żółkiewskiego 18 
posiada zdobioną elewację frontową, 
w tym rozbudowaną część nad bramą 
i balkony na bocznych ścianach. Elewa-
cja parteru i fragmentu piętra są boniowa-
ne, z grubymi gzymsami, półkolumnami 
pod balkonami, gzymsem attykowym, 
ozdobnymi balustradami i gzymsami pod 
oknami. Kolory w odcieniach szarości 
dobrano tak, by podkreślić elementy 
na elewacji. 

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. 
Żółkiewskiego 19 ozdobiona czterema 
poziomami gzymsów, trzema fryzami, 

w narożniku budynku znajduję się wie-
życzka oparta na ośmioboku. Inwestycja 
obejmowała odtworzenie sztukaterii wraz 
poprawą estetyki elewacji. Zastosowano 
kolorystykę w tonacjach zieleni, która 
ma uwypuklać detale architektoniczne 
kamienicy. 

Z kolei w kamienicy przy ul. Żółkiew-
skiego 20 zakres prac obejmował re-
mont elewacji frontowej, odtworzenie 
sztukaterii, wymianę stolarki okiennej 
piwnic, izolację przeciwwilgociową, 
wymianę stolarki drzwiowej w parterze, 
remont mansardu od strony podwórka 
i klatki schodowej. Remont przywrócił 
obiektowi jego wartość historyczną. 
Elewacja jest z różnorodną, w dużym 
stopniu zachowaną dekoracją sztuka-
torską, podzielona rytmem prostokąt-
nych otworów okiennych. Wszystkie 
kondygnacje zdobione bogatym detalem 
o charakterze roślinnym lub morficznym. 
Subtelna oliwkowa kolorystyka podkre-
śliła elementy ozdobne na elewacji. 

We wszystkich trzech kamienicach 
wykonano również remont elewacji od 
strony podwórka, Mimo, że tamte ściany 
nie posiadają detalu sztukatorskiego, 
to jednak ich docieplenie wraz z nową 
kolorystyką, rozświetliły wnętrze i przy-
wróciły budynkom estetyczny wygląd.

O kilkadziesiąt dodatkowych 
miejsc powiększył się parking przy  
ul. Citroëna przy Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych w Szczecinie. In-
westycje wykonał Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych.

Parking przy ZUS–ie od kilku lat cie-
szył się dużym zainteresowaniem kie-
rowców. W związku z oczekiwaniami 
mieszkańców, Miasto podjęło decy-
zję o jego poszerzeniu. Wyrównano 
i utwardzono nawierzchnię ułożono 
płyty ażurowe, nowe krawężniki, za-
sadzono krzewy. 

Większy parking 
W sumie pod miejsca postojowe zago-
spodarowano w tym etapie ok 1600 m2. 

Zgodnie z umową wykonawca miał 75 
dni na wykonanie zadania. Zrealizował 
je jednak dużo przed czasem i kierowcy 
mogą parkować na nowej nawierzchni 
od listopada. 

To drugi etap realizacji tej inwestycji. 
W 2018 roku ZBiLK pod miejsca postojo-
we zagospodarował teren o powierzchni 
ok 1850 m2.
Inwestycja została wykonana w po-
dobnej technologii. 
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W listopadzie odbyło się uroczyste wmu-
rowanie kamienia węgielnego pod budo-
wę nowej fabryki Nemera, światowego 
lidera w produkcji sprzętu medycznego. 
W najbliższych latach firma chce trzy-
krotnie zwiększyć liczbę zatrudnionych. 

Rozpoczęcie budowy nowego zakładu pro-
dukcyjnego było możliwe dzięki połączeniu 
szczecińskiego Copernicusa z francuską 
firmą Nemera, światowym liderem w branży 
produkcji urządzeń medycznych. 

Nowy zakład produkcyjny powstaje na te-
renie o pow. 5 ha. Jego najważniejszą czę-
ścią będzie tzw. clean room o powierzchni 
aż 3400 m2. Będzie to specjalne, sterylne 
pomieszczenie, do którego będą miały do-
stęp tylko uprawnione osoby, wyłącznie 
przez śluzy powietrzne. To tam będzie się 
odbywał finalny montaż urządzeń do po-
dawania leków.

 W nowym zakładzie będzie również szeroko 
rozbudowany dział badań i rozwoju (research 
& development) czyli tzw. „mózg” zakładu, 
w którym tworzone będą nowe projekty. 
Powstanie również narzędziownia, w której 
firma będzie produkowała formy do wykony-
wania wszystkich niezbędnych części z two-
rzyw sztucznych, które potem będą łączone  
w clean roomie. Nowy zakład ma być ukoń-
czony jesienią przyszłego roku.

Aktualnie Nemera Szczecin zatrudnia 
120. pracowników, ale ta liczba z miesiąca 
na miesiąc będzie rosnąć. W ciągu naj-
bliższych lat zatrudnienie ma się zwięk-
szyć trzykrotnie, tak, aby już w 2025 roku 
w nowym zakładzie pracowało około 
350 osób.

– Cieszę się, że Nemera wybrała Szczecin 
i buduje swój zakład właśnie tutaj, w szcze-
cińskiej strefie ekonomicznej Trzebusz. 
To już kolejna firma, która zdecydowała 
się na inwestycje na tym terenie. Chcemy 
tworzyć w naszym mieście optymalne 
warunki rozwoju dla biznesu. – mówił Piotr 
Krzystek, prezydent Szczecina. – Ważne 
jest również to, że znajdą tu dobrą i stabilną 
pracę przede wszystkim młodzi, wykształ-
ceni ludzie, głównie absolwenci naszych 
szkół. Zawsze stawialiśmy na edukację, nie 
żałowaliśmy nigdy pieniędzy na ten cel. 

Nemera jest światowym liderem 
w projektowaniu, rozwoju i produk-
cji urządzeń do podawania leków 
dla przemysłu farmaceutycznego 
i nie tylko. Oferuje produkty i usługi 
w dziedzinie podawania leków drogą 
dospojówkową, donosową, wziewną, 
na skórę, przezskórną i pozajelitową. 
 

 Więcej informacji na stronach: 
www.nemera.net

Jarmark Boż
powraca do centrum

Pora na lodowiska 

Światowy lider  
w Szczecinie 

Minęły dwa lata od rozpoczęcia bu-
dowy Fabryki Wody. Inwestycja jest 
już w zaawansowanej fazie. W obu 
budynkach prowadzone są prace wy-
kończeniowe.

W Edukatorium układane są płytki cera-
miczne, montowane sufity podwieszane, 
grzejniki, wykonywana jest wentylacja, 
kontynuowane są prace przy montażu 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
W części zewnętrznej trwa montaż łama-
nej elewacji.

Sporo dzieje się również wewnątrz budyn-
ku Aquparkowego. Kontynuowane są pra-
ce zbrojarskie i ciesielskie. Wykonywane są 
ściany działowe. Trwa wieszanie zewnętrz-
nych fasad. Montowane jest okablowanie, 
oprawy oświetleniowe, wykonywana jest 
wentylacja, prowadzony jest montaż insta-
lacji wodociągowej hydrantowej. Trwa rów-
nież montaż elementów konstrukcyjnych 
niecki basenu rekreacyjnego.

Co istotne, na obu budynkach widoczne 
są zastosowane nowoczesne rozwiąza-
nia architektoniczne. W części budynku 
Aquaparkowego zainstalowane zostały 
świetliki tubowe. Z kolei na budynku edu-
katorium prowadzony jest montaż świetlika 
z membrany ETFE. Oba rozwiązania służą 
temu, aby do wnętrza budynku przedosta-
wało się jak najwięcej naturalnego świa-
tła słonecznego.

Inwestycja powstaje u zbiegu ulic 1 Maja, 
Emilii Sczanieckiej i Bożeny. Projekt inwe-
stycji wykonało biuro projektowe Dream-
Worlds by TKHolding. Wykonawcą prac 
jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL 
Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL 
Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to 
ponad 349,7 mln. Prace zakończą się 
w 2022 roku.

Więcej informacji na: 
www. fabrykawody.eu/ Facebook YouTube

Fabryka Wody  
– robota wre 

Otwierają się ulubione miejsca dla ama-
torów łyżew, jedno z nich to lodowisko 
przy Netto Arenie (ul. Szafera). 

Z  lodowej  tafli o powierzchni ponad 750 
m kw. przy dźwiękach muzyki jednocześnie 

będzie mogło korzystać ponad 100 osób. Na 
ślizgawce będą organizowane gry i zabawy 
dla całych rodzin.
Lodowisko będzie otwarte 7 dni w tygo-
dniu, od poniedziałku do piątku w godz. 
16.00–22.00, a w weekendy 10.00–22.00. 

Ślizgawka wyposażona jest w wypożyczal-
nię łyżew, serwis oraz szatnie. Na terenie 
obiektu są również punkty gastronomiczne 
z ciepłymi napojami i drobnymi przekąskami. 
Ceny biletów będą wahać się od 12 (ulgo-
wy) do 17 zł (normalny) za godzinę jazdy.

Lodowisko będzie czynne do 6 marca 2022 
roku. 

Szczegółowy cennik na stronie www.
zstw.szczecin.pl oraz w wydarzeniu  
na Facebooku.
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Coraz intensywniej wchodzimy w przy-
gotowania do tegorocznego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego. Ten już 3 grud-
nia wystartuje w Alei Kwiatowej, na 
Placu Adamowicza, Placu Lotników 
i Deptaku Bogusława. 

Przed nami prawie trzy tygodnie wypełnio-
ne świątecznymi zapachami, smakołykami 
i atrakcjami. Na trzech placach w centrum 
miasta przez cały tydzień, a w weeken-
dy dodatkowo na Deptaku Bogusława, 
wystawcy będą oferować nam bożona-
rodzeniowy asortyment. W niemal 70 
drewnianych domkach będzie można 
zrobić kompleksowe zakupy. Z produk-
tów świątecznych znajdziemy m.in. ryby, 
wędliny, miody, pierniki, ciasta, domowe 
przetwory, wyroby garmażeryjne. Będą też 
ciepłe napoje i przekąski: churrosy, zapie-
kanki, gorąca czekolada czy grzane wino. 
Nie zabraknie także pomysłów na świątecz-
ne podarki: rękodzieło, ubrania, biżuteria, 
świąteczne ozdoby, wyroby z drewna czy 
unikatowe bombki na choinkę – wszystko 
to będzie można nabyć na jarmarkowych 
stoiskach. 

Obiekt przy Południowej nabie-
ra powoli docelowego kształtu, 
a dwa pawilony mają już dachy. 

Najbardziej  okazale prezentują 
się pawilony D i  E,  w których za-
kończono już roboty konstruk-
cyjne,  a  obecnie t rwają prace 
pokryciowe dachów – montaż 
bl achy oraz świetl ików. Gotowe 
są już także ściany nośne pawi-
lonów A, B i  C,  a w dwóch z nich 
zakończono też roboty związane 
z wykonaniem stropów i  podcią-
gów pawilonów. 

Prawie gotowa jest już sieć wodo-
ciągowa, zakończono prace zwią-
zane z wykonaniem kanalizacji 
podposadzkowej sanitarnej, desz-
czowej i odzwierzęcej we wszyst-
kich pawilonach. Cały czas trwa 
montaż instalacji elektrycznej w ko-
lejnych pawilonach. 
 
Planowany termin zakończenia bu-
dowy to listopad 2022 r., a jej koszt 
to ponad 15 mln zł. W powstających 
pawilonach znajdą się komfortowe 
i bezpieczne boksy dla zwierząt. 
Każdy boks dla psów będzie miał 

Tegoroczny Miejski Sylwe-
ster na Jasnych Błoniach jak 
i tradycyjna zabawa dla dzie-
ci w siedzibie Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej zosta-
ły odwołane.

Powody są dwa: nadal niepewna 
sytuacja covidowa oraz kwestie 
oszczędnościowe, do których 
zmuszone jest miasto poprzez 
wszystkie zmiany podatkowe oraz 
rosnące koszty różnych usług – 
mówi Robert Grabowski, rzecznik 
prasowy Szczecińskiej Agencji Ar-
tystycznej.

Jarmark Bożonarodzeniowy  
powraca do centrum

Sylwester 
odwołany

Schronisko dla zwierząt  
w budowie 

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy to 
nie tylko świąteczne przysmaki i rękodzieło, 
to także sporo atrakcji i zabaw dla całych 
rodzin. W weekendy o dobrą zabawę dla 
najmłodszych będą dbać najlepsi szcze-
cińscy animatorzy, z kolei wieczorami na 
naszej scenie będzie można posłuchać 
świątecznych koncertów. Pomiędzy drew-
nianymi stoiskami będzie można też spo-
tkać Świętego Mikołaja.

Pamiątkowe zdjęcie? Koniecznie! Na te-
renie Jarmarku pojawią się punkty foto, 

które doskonale będą prezentować się 
na fotografiach. Oprócz tego tradycyjnie 
zabłyśnie gigantyczna choinka na Placu 
Lotników, świąteczne oświetlenie oraz 
bożonarodzeniowe ozdoby. Będzie także 
Karuzela Wenecka, która zabierze najmłod-
szych w wesołą podróż.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy 
rozpocznie się 3 grudnia i potrwa do 22.
Po więcej szczegółów zapraszamy na 
www.kolorowaaleja.pl w zakładce Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 

wydzielony zadaszony, ogrodzo-
ny wybieg. Pomiędzy pawilonami 
powstaną także otwarte wybiegi. 
W nowym schronisku będą również 
gabinety weterynaryjne oraz szpi-

tal z salą operacyjną, pomieszcze-
nia do spotkań adopcyjnych, sale 
edukacyjne oraz ogólnodostępny 
wybieg z urządzeniami dla psów. 
Będzie też miejsce na biuro, po-

mieszczenia socjalne dla pracowni-
ków i wolontariuszy oraz magazyn.
Obiekt pomieści około 80 psów 
oraz 60 kotów. Inwestycję realizuje 
firma Adamietz Sp. z o.o. 
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Grudzień ’70 
17 grudnia, w 51 rocznicę tych 
tragicznych dni, spotykamy sie na 
Placu Solidarności. Program wyda-
rzenia został przygotowany wspól-
nie przez Centrum Dialogu Przełomy 
i Szczecińską Agencję Artystyczną.

Godzina 17.00 
Akcja „Światła Pamięci” – wspólne zapale-
nie zniczy ułożonych na dachu „Przełomów” 
w napis GRUDZIEŃ ’70. 

Godzina 17:30
Premiera filmu „Grudzień ’70 w Szcze-
cinie” oraz teledysków z widowiska  
„Grudzień ‘70”.

Film powstał, aby upamiętnić tragiczne wyda-
rzenia w Szczecinie z grudnia 1970 roku. Jest 
to film krótkometrażowy, dokumentalny, który 
opiera się na archiwalnych zdjęciach i materia-
łach video udostępnionych przez szczeciński 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 
Scenariusz, reżyseria i narracja: 
– Igor D. Górewicz
Konsultacja historyczna:
– Agnieszka Kuchcińska – Kurcz

Zdjęcia do dwóch teledysków wykonane 
zostały w ubiegłym roku w Szczecinie pod-
czas widowiska historycznego „Grudzień 70”  
w 50 rocznicę dramatycznych wydarzeń. 
Ujęcia z widowiska przeplatane są archiwal-
nymi materiałami udostępnionymi przez IPN 
/ oddział w Szczecinie.
Scenariusz i reżyseria widowiska:
– Igor D. Górewicz
Konsultacja historyczna 
– Agnieszka Kuchcińska – Kurcz
Kompozytor utworu „Śpiewajcie  
Rodacy” – Ryszard Leoszewski

Producent filmu i teledysków:  
Szczecińska Agencja Artystyczna

Szczeciński grudzień
Pogarszająca się sytuacja polityczna 
i ekonomiczna kraju, wprowadzone 
podwyżki cen zwłaszcza artykułów  
spożywczych spowodowała w grud-
niu 1970 roku wybuch robotniczych 
protestów na Wybrzeżu Polski.

W Szczecinie demonstracje rozpoczęły 
się w czwartek, 17 grudnia 1970 r., i od 
razu przybrały szczególnie gwałtowny 
i dramatyczny przebieg. Robotnicy Stoczni 

Szczecińskiej im. A. Warskiego i Szcze-
cińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” 
wyszli na ulice miasta. Wielotysięczny 
tłum zgromadził się przed budynkiem 
KW PZPR, który zdemolowano i podpa-
lono. Zaatakowano także prokuraturę, 
areszt śledczy czy Miejską Radę Na-
rodową. Szturm ten został jednak od-
party przez oddziały milicji i wojska. 18 
grudnia rozpoczął się strajk generalny, 
powołano Ogólnomiejski Komitet Straj-
kowy, do którego przystąpiło ponad sto 

przedsiębiorstw. Strajkujący robotnicy 
przedstawili dwadzieścia jeden postu-
latów, w tym m.in. dotyczące powołania 
niezależnych związków zawodowych 
oraz rozliczenia robotniczej masakry.  
20 grudnia doszło do pozornego 
porozumienia pomiędzy władzami 
a strajkującymi. Dwa dni później pro-
test zakończono.
W tych tragicznych dniach zginęło 
16 osób, było wielu rannych.

( na podstawie materiałów IPN )

Ubiegłoroczna inscenizacja wydarzeń grudniowych. 
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