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Takiego roku jeszcze 
nie było

Jak rosną koszty
systemu odpadowego

W Magicznym Lesie
Sylwester dla dzieci online

Po raz pierwszy od 13 lat, nie zaprosimy najmłod-
szych do siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznej 
na zabawę sylwestrową. Ale sami się wprosimy z do-
brą zabawą do Waszych domów 

Więcej, str. 12

Niestabilne przepisy, coraz wyższe koszty, stały 
wzrost ilości wytwarzanych śmieci, a także zaniżo-
ne stawki narzucone przez Ustawę to główne przy-
czyny.
 Więcej, str. 4

Świat dosłownie stanął na głowie. Nikt nie był przygoto-
wany na to co dzieje się od marca. Najważniejsze było i jest 
zdrowie. Oczywiście miasto cały czas działało realizując 
swoje zadania – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Więcej, str.  3

W tym roku 
Jarmark wirtualny

Więcej, str. 11

W grudniu zamiast na ulicach miasta spotkamy się w sieci 
i tam zrobimy zakupy u lokalnych przedsiębiorców. 
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Aktualności

Głosowanie od 1 grudnia
Dokładnie o godz. 9.00, 1 grudnia 2020 r., 
wystartuje głosowanie na projekty w te-
gorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Swoje głosy mieszkańcy 
będą mogli oddać do 15 grudnia, również 
do godziny 9.00.

W tym roku mieszkańcy złożyli 202 projekty. 
Pozytywnie ocenionych zostało 113, wyco-
fanych przez autorów 18, a odrzuconych 71.

Od 1 grudnia mieszkańcy będą mogli wybie-
rać spośród 113 projektów, które pozytywnie 
przeszły weryfikację merytoryczną i znalazły 
się na liście do głosowania – mówi Magdale-
na Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywa-
telskiego. –Zasady głosowania pozostają bez 
zmian, czyli tak jak w ubiegłym roku będzie 
można oddać 5 głosów na wybrane projekty: 
2 głosy na projekty ogólnomiejskie, 3 głosy 
na projekty lokalne.

Codzienne komunikaty na temat zaka-
żeń koronawirusem, trudnej sytuacji 
służby zdrowia, potwierdzają, że nadal 
trzeba być ostrożnym i odpowiedzial-
nym. 

Powtórzmy zatem, że zasłanianie ust i nosa, 
niemal wszędzie, to podstawa. Wyjątek sta-
nowią tereny zielone - parki, skwery, zieleńce, 
lasy. Unikajmy miejsc, gdzie przebywa dużo 
osób, zachowujmy odległość od rozmówcy 
co najmniej 1,5 metra, nie witajmy się przez 
podanie ręki, często  myjmy i dezynfekujmy 
dłonie, pracujmy zdalnie. Od końca listo-
pada ma nastąpić wprawdzie delikatne 
„odmrożenie” – otwarcie sieci handlowych, 
w ścisłym reżimie sanitarnym,  ale oświata 
nadal będzie funkcjonowała w systemie 
zdalnym, a ferie zimowe dla wszystkich 
uczniów będą w tym samym terminie (od 
4 do 17 stycznia 2021 roku).

W Szczecinie też stale notowany jest wzrost 
liczby zakażeń, zatem pomoc i wsparcie, nie 
tylko  służby zdrowia, jest bardzo potrzebne. 

#SzczecinPomaga – Seniorzy 

Seniorzy wymagają szczególnej ochrony 
i pomocy w czasie pandemii, zwłaszcza 
mieszkający samotnie, bez wsparcia rodziny 
czy osób bliskich.
Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii: 
22 505 11 11 i zgłosić swoje potrzeby. In-
formacje trafią do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie, a pracownik skontaktuje się 
z Seniorem, porozmawia o jego potrzebach 
i przekaże je do dalszej realizacji. Pomoc 
Seniorom to m.in. zrobienie zakupów, le-
karstw czy wyprowadzenie psa, ale także  
wsparcie finansowe czy wsparcie w formie 
usług opiekuńczych.

#SzczecinPomaga – Wolontariat

W tym trudnym czasie musimy wspierać 
się wzajemnie. Jeśli chcesz zaoferować 
innym swoją pomoc, przeznaczyć na to 
swój czas oraz zaangażowanie – dołącz do 
grona wolontariuszy!
Wystarczy wypełnić formularz na stronie: 
www.polites.org.pl

Do bazy wolontariuszy może zgłosić się 
każda pełnoletnia osoba. W formularzu 
wystarczy podać swoje podstawowe dane. 
W trakcie wypełniania od razu można okre-
ślić jakiego rodzaju pomocy wolontariusz  
jest gotowy udzielić – czy ma być to po-
moc bezpośrednia, zdalna czy wsparcie 
specjalistyczne (np. pomoc terapeutyczna 
lub psychologiczna).

„Posiłek w szkole i w domu” 

Z uwagi na wprowadzenie zdalnego na-
uczania rodziny korzystające z finansowa-
nia obiadów w ramach rządowego 
programu „Posiłek w szkole 
i w domu”  mogą uzyskać 
dodatkowe wsparcie 
w zakupie żywności. 
Świadczenie może 
zostać zamienione 
na zasiłek celowy 
przyznany na za-
kup żywności lub 
rodzice mogą zostać 
skierowani po odbiór 
posiłku w barze. Rodzi-
ce potrzebujący wsparcia 
mogą zgłaszać się do właści-
wego Rejonowego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, który wydał im decyzję przyzna-
jąca świadczenie w formie finansowania 
obiadu w szkole lub przedszkolu. 

Zgodnie z przyjętymi procedurami prosimy 
o zgłaszanie się telefonicznie, aby uniknąć 
dodatkowej wizyty w urzędzie. 

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców

Odroczenie płatności podatku od nieru-
chomości oraz preferencyjne pożyczki - to 
kolejne elementy pomocy Miasta dla szcze-
cińskich przedsiębiorców, którzy ponoszą 
straty z powodu pandemii. 

Podatki opłać później

W związku z wprowadzonymi ogranicze-
niami dla różnych rodzajów działalności 
gospodarczej, płatności podatków lokal-
nych, przede wszystkim podatku od nieru-

chomości, ale też np. od środków transportu, 
na wniosek przedsiębiorcy mogą zostać 
odroczone lub rozłożone na raty. Istnieje 
też możliwość starania się o umorzenie za-
ległości podatkowych.

Gotówka na ratowanie biznesu

Przedsiębiorcy, na wsparcie swoich 
przedsięwzięć realizowanych w związku 
z negatywnymi konsekwencjami spowodo-
wanymi epidemią COVID-19, mogą starać 
się także o pożyczkę na preferencyjnych 
warunkach w Szczecińskim Funduszu 

Pożyczkowym. Finansowa pomoc 
udzielana jest z oprocento-

waniem 0%, bez żadnych 
dodatkowych kosztów. 

Do tej pory udzielono 
54 pożyczek na łącz-
ną kwotę ponad 5,7 
mln zł.

Co jeszcze Miasto 
zrobiło dla przedsię-

biorców?
– przypominamy że, 

do końca roku czynsz 
za najem lub dzierżawę 

lokali z zasobów Miasta kosztuje  
1 zł/m2,

– takie same opłaty obowiązywały od po-
łowy marca do końca czerwca, 

– w wakacje restauratorzy płacili połowę 
wartości czynszu,

– restauratorzy otrzymali 90% zniżki na pro-
wadzenie ogródków gastronomicznych,

– przy al. Jana Pawła II (na odcinku alei 
Fontann) udostępniono restauratorom 
teren na stworzenie ogródków gastro-
nomicznych,

– utworzenie specjalnej platformy inter-
netowej, za pomocą której każdy mógł 
wesprzeć lokalne firmy w ramach akcji 
Szczeciński Lokalny Solidarny.  W sumie 
na vouchery  i usługi mieszkańcy wydali 
blisko 35 tys. zł.

Dla artystów

Do 30 listopada można składać zgłoszenia 
w  2. edycji programu dofinansowania dla 

szczecińskich artystów, którzy zmagają się 
z trudną sytuacją ekonomiczną spowodo-
waną przez pandemię COVID-19.

Celem konkursu, organizowanego przez 
TRAFO Trafostację Sztuki w Szczecinie 
a finansowanego przez Miasto Szczecin, 
jest stworzenie bazy koncepcji prac arty-
stycznych, które w przyszłości mogą zo-
stać wykorzystane przez instytucje kultury 
Miasta Szczecin. Warunkiem udziału jest 
przedstawienie idei projektu artystycznego, 
który docelowo może być zrealizowany we 
wszystkich dostępnych mediach, w ramach 
wszystkich dziedzin sztuki współczesnej.

Na cel zadania przeznaczono łącznie  
120 000 zł, przy czym ze wsparcia będzie 
mogło skorzystać około 30 artystek i artystów. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy 
składać do 30.11.2020 r. do godziny 23:59 
na adres mailowy: mikrogranty@trafo.art.

Więcej informacji : www.trafo.art

Apel do interesantów

Nawet 600 osób (!) tygodniowo nie przy-
chodzi na umówioną wizytę do magistratu. 
Tym samym inni mieszkańcy, którzy mogliby 
skorzystać z tych terminów, muszą dłużej 
czekać na załatwienie swojej sprawy. 
W związku z trwającą pandemią wizyta 
w Urzędzie Miasta możliwa jest wyłącznie 
po wcześniejszym umówieniu się. 
Niestety z naszych obserwacji jednoznacz-
nie wynika, że ok. 15-20% interesantów nie 
korzysta z zarezerwowanego terminu. 

W związku z powyższym apelujemy do 
mieszkańców, którzy mimo wcześniejszej 
rezerwacji nie zamierzają jednak przycho-
dzić do magistratu, o odwoływanie wizyt. 

Pamiętajmy, że dzięki odwołaniu wizyty 
termin „uwolni się” i będzie dostępny dla 
innej osoby.

Najnowsze informacje o działaniach 
podejmowanych przez Miasto ws. ko-
ronawirusa są dostępne w specjalnym 
serwisie internetowym: 

koronawirus.szczecin.eu

Wśród projektów, na które możemy oddać 
głos są m.in. te dotyczące bezpieczeństwa, 
czyli modernizacja chodników, przejścia 
dla pieszych (Szosa Polska), powiększanie 
terenów zielonych do rekreacji mieszkań-
ców (Park ul. Złotowska), budowa kolejnych 
pumptracków czy propozycje nowych wy-
darzeń, jak Baloon Fest Szczecin 2021, czyli 
weekendowych pokazów balonowych.
To tylko kilka przykładów, z wszyst-
kimi projektami można zapoznać się 
na stronie:

www.sbo.szczecin.eu

Każdy z projektów otrzymał, podczas pu-
blicznego losowania online, swój numer 
porządkowy na liście do głosowania, to daje 
możliwość autorom projektów do promowa-
nia swoich pomysłów na Szczecin i zachę-
cania innych mieszkańców do oddania na 
nie swoich głosów.

Głosujemy!
Punktualnie o godzinie 9.00 w dniu  
1 grudnia 2020 r. rozpoczynamy głosowanie 
na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego 2021. Głosować będzie 
można do 15 grudnia do godziny 9:00. 
– Już dziś zachęcamy do głosowania 
poprzez stronę internetową sbo.szcze-
cin.eu – dodaje Magdalena Błaszczyk. – 
W obecnej sytuacji zagrożenia Covid-19 
jest to najszybsza, najłatwiejsza i najbez-
pieczniejsza forma. Niezależnie jednak 
od tego swój głos będzie można oddać 
również w formie papierowej w Urzędzie 
Miasta, lub filii urzędu na Prawobrzeżu.

W głosowaniu może wziąć udział każdy 
mieszkaniec Szczecina niezależnie od 
wieku i miejsca zameldowania.

Zapraszamy!

Nadal musimy dbać  
o siebie i innych
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Ponad 1,6 miliarda złotych – to wkład Unii 
Europejskiej w rozwój Szczecina. Kwota 
ta obejmuje wszystkie unijne programy 
i dofinasowania począwszy od 2007 roku, 
aż do zakończenia obecnej perspektywy 
unijnej. 

Prezydent Szczecina w liście otwartym 
podkreślił, iż z niepokojem przygląda się 
sytuacji związanej ze sposobem działa-
nia polskiego rządu, w odniesieniu do 
unijnego budżetu. Konsekwencje mogą 
okazać się daleko idące, w konkretny 
sposób dotknąć polskie samorządy, 
w tym miasto Szczecin, które dokonały 
olbrzymiego skoku rozwojowego, który 
nie byłby możliwy gdyby nie fundusze 
europejskie. 
Wierzymy, że mimo różnic w stanowiskach, 
władze osiągną porozumienie i nie dopro-
wadzą do sytuacji w której zagrożone będą 
kolejne projekty dofinansowywane z UE. 

Co już zostało zrobione?
Poniżej tylko kilka przykładów projektów z li-
sty kilkuset, które zostały lub zostaną wsparte 
funduszami UE. 
•  Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza
•  Przebudowa ul. Struga
•  Szczeciński Szybki Tramwaj

Takiego roku jeszcze nie było
Od naszej ostatniej rozmowy minął 
równy rok. Jak Pan oceni ten czas?

Zaskoczenia nie będzie. Można to podsu-
mować jednym słowem – koronawius. Nikt 
nie był przygotowany na to co dzieje się od 
marca. Świat dosłownie stanął na głowie. 
Zburzony został ład i porządek jaki dotąd 
znaliśmy. I najgorsze jest to, że nikt nie wie 
ile tak naprawdę to wszystko może potrwać. 
Najważniejsze było i jest zdrowie, a wszystkie 
inne rzeczy zeszły na dalszy plan. Oczywiście 
nie mogliśmy o nich zapomnieć, dlatego 
miasto cały czas działało realizując swoje 
zadania. Tak nietypowego roku chyba jesz-
cze nie było.

No właśnie, jak Pana zdaniem radzi sobie 
Szczecin, jak radzą sobie mieszkańcy?

Rozróżniłbym tu dwa okresy – wiosnę, gdy 
wszystko się zaczęło oraz jesień, gdy wraca-
my do wielu obostrzeń i zamykania gospo-
darki. Wiosną byłem mocno zbudowany 
tym jak sobie radziliśmy. Masa wolontariuszy, 
wiele inicjatyw oddolnych mieszkańców, 
to były działania, których nie dało się nie za-
uważyć. Szczecinianki szyły maseczki, firmy 
zbierały niezbędny sprzęt do nauki on-line, 
mieszkańcy wspierali gastronomików – serce 
rosło. My jako urząd poznaliśmy „uroki” pracy 
zdalnej. Z naszego punktu widzenia funkcjo-
nujemy normalnie. Niemniej niestety przez 
przepisy, musieliśmy ograniczyć dostęp do 
urzędu dla mieszkańców. I dla nich obsługa 
może wydawać się trudniejsza. Stale coś 
poprawiamy, jednak dopóki nie dostaniemy 
zgody na szersze otwarcie się, to ciągle mogą 
występować pewne trudności. 

Tak minęła wiosna, a latem dało się od-
czuć rozluźnienie …  

I przyszła jesień i kolejna fala pandemii. Wi-
dzę, że mieszkańcy są już zmęczeni. Do tego 
dochodzi niepewność gospodarcza, zamy-

Cotygodniowe czaty na profilu Fb.com/PrezydentSzczecina  okazały jedną  
z najskuteczniejszych form informowania mieszkańców o bieżącej sytuacji. 

Rozmowa z Piotrem Krzystkiem, prezydentem Szczecina  

kane z dnia na dzień poszczególne branże 
i różne, mocno dyskusyjne, zachowania 
rządzących. To wszystko powoduje, że coraz 
głośniej odzywają się niezadowoleni lub 
co gorsza, nie wierzący w pandemię. Teraz 
już wszystko zależy od naszej odpowie-
dzialności. Miasto zaś, cały czas działa. Nie 
przerywamy dostarczania żadnych usług, 
kontynuujemy inwestycje, pracuje komuni-
kacja miejska, ulice czy parki są sprzątane. 
Robimy co możemy, by mieszkańcy jak 
najmniej odczuwali skutki pandemii w sfe-
rach, za które odpowiadamy. 
 
Czy miasto planuje  jakieś działania 
wspierające lokalną przedsiębiorczość, 
inne sfery działalności mieszkańców?

Trzeba mieć świadomość, że możliwo-
ści pomocowe samorządów są mocno 
ograniczone. Dyscyplinują nas przepisy 
ordynacji podatkowej i poza zwolnieniami, 
rozkładaniem na raty czy umorzeniami 
podatków lub opłat lokalnych niewiele 
możemy zrobić. Najemcy miejskich lokali 
mogą liczyć na powyższe wsparcie. Mó-

wię tu zarówno o przedsiębiorcach jak 
i osobach wynajmujących komunalne 
mieszkania. Oczywiście trzeba udowodnić 
trudną sytuację i straty związane z pande-
mią. Pomagamy także lokalnym gastrono-
mikom. Obniżyliśmy czynsze, elastyczniej 
podchodzimy też do tematów ogródków 
gastronomicznych. Poza tym cały czas pro-
wadzimy  akcje wspierające w internecie. 
Obecnie planujemy kolejną kampanię 
promującą lokalnych przedsiębiorców, 
w związku z nadchodzącymi świętami 
Bożego Narodzenia.

Jak ta, pandemiczna  sytuacja wpły-
wa na finanse samorządu?

Tylko w 2020 roku stracimy prawie 100 mln 
złotych. Za te pieniądze moglibyśmy zrobić 
wiele potrzebnych rzeczy. Dość powie-
dzieć, że w tej kwocie mieściły się remont 
Potulickiej i Narutowicza, przebudowa 
Trafostacji Sztuki, przebudowa żłobka przy 
ul. Niedziałkowskiego i budowa Arkonki. 
Teraz musimy podchodzić do naszych 
finansów i możliwości bardzo ostrożnie.

Czy to oznacza, że „wygaszamy” ja-
kieś inwestycje?

Absolutnie. Naszym priorytetem jest utrzyma-
nie projektów dofinansowanych z UE. Dlate-
go przed nami wiele modernizacji torowisk 
i ulic, co jest warte kilkaset milionów złotych. 
Oprócz tego oczywiście kończymy stadion 
i aquapark. W przyszłorocznym budżecie 
nie chcemy też oszczędzać na oświacie, 
opiece nad seniorami, utrzymaniu zieleni oraz 
obsłudze mieszkańców. To nasze główne 
założenia na 2021 rok. Trzymajmy wszyscy 
kciuki, by sytuacja zaczęła się poprawiać i nie 
groziły nam kolejne lockdowny.

Wielokrotnie powtarzał Pan, że mimo 
trudnych czasów nie zatrzyma Pan 
inwestycji. 

Tak, bo one także napędzają lokalną 
gospodarkę. To tysiące miejsc pra-
cy i źródło utrzymania wielu rodzin. 
A dzieje się naprawdę sporo. Ro-
śnie w oczach, wspomniany już sta-
dion i nietuzinkowy aquapark czyli 
Fabryka  Wody. Przebudowujemy waż-
ne węzły drogowe tj. Granitową i Głę-
bokie. Na Szafera powstaje zaś nowe 
torowisko wraz z pętlą autobusowo-
-tramwajową. Teatr Letni zmienia się 
nie do poznania. Rusza także budowa 
schroniska dla zwierząt, a niebawem 
ogłosimy przetarg na Mediatekę na 
Prawobrzeżu. Cieszę się także z pro-
jektów rewitalizacyjnych. Niedawno 
ogłosiliśmy postępowanie na prze-
budowę śródmiejskiego odcinka al. 
Wojska Polskiego. Obok mamy już zre-
witalizowaną Jagiellońską, Boh. Getta 
Warszawskiego czy Małkowskiego. Bez 
wątpienia Szczecin się zmienia, a przed 
nami kolejne i ciekawe projekty na które 
czekają mieszkańcy.

Dziękuję za rozmowę.

•  Bulwary
•  Marina na Wyspie Grodzkiej
•  Modernizacja torowisk
•  Tereny inwestycyjne Trzebusz i Dunikowo
•  Obwodnica Śródmiejska (od ul. Duńskiej 

do Arkońskiej) 
•  Oczyszczalnia Pomorzany
•  Spalarnia odpadów 
•  Remont Potulickiej i Narutowicza

•  Remont Arkońskiej i Niemierzyńskiej
•  Budowa Trasy Północnej
•  Przebudowa dróg w rejonie Międzyodrza
•  Węzeł Granitowa
•  Węzeł Głębokie
•  Nowe autobusy i tramwaje

To przykłady tzw. twardych projektów inwe-
stycyjnych. Ale fundusze UE przeznaczane 

były także na projekty miękkie. W ramach 
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 
zrealizowano wiele działań dokształcających 
nauczycieli, uczniów, przedsiębiorców, ale 
także np. bezrobotnych.

Nowe perspektywa unijna
Jako miasto szacujemy, że pozyskanie 
środków UE w nowej perspektywie, 
o którą toczy się obecnie gra, osiągnie 
co najmniej  tyle co w mijającym okre-
sie programowania (2014-2020), czyli 
około 800 mln zł. 

Z udziałem tych środków Miasto Szczecin 
może zrealizować kolejny program inwe-
stycyjny. Obejmuje on m.in.:
•  Trasa Północna (etap III)
•  Teatr Współczesny
•  Park Centralny
•  Zakup nowych autobusów i tramwajów
•  Budowa torowiska do pętli Mierzyn
•  Rozbudowa Szczecińskiego Domu Sportu
•  Przebudowa kąpieliska Głębokie
•  Przebudowa pl. Armii Krajowej
•  Modernizacja Trasy Zamkowej
•  Połączenie drogowe Sosabowskiego-

-Hala Widowiskowo-Sportowa
•  Modernizacja i budowa torowisk
•  Projekty energetyczne – fotowoltaika 

Szczecin – polskie miasto w Europie 
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Jak rosną koszty 
systemu odpadowego
Niestabilne przepisy, coraz wyższe koszty, 
stały wzrost ilości wytwarzanych śmieci,  
a także zaniżone stawki narzucone przez 
Ustawę to główne  przyczyny, dla których 
większość samorządów w kraju zmuszona 
jest podnosić opłaty za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów.

W ciągu ostatnich dwóch lat samorządowcy 
wielokrotnie  wskazywali na trudną sytuację 
w tym obszarze funkcjonowania miast i gmin. 
Mówili wręcz o nadchodzącym „kryzysie 
śmieciowym”. 

Jako przyczyny wymieniają przede wszyst-
kim zmieniające się przepisy prawa (kil-
kanaście nowelizacji ustaw o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, o odpadach 
i przepisów wykonawczych do nich w cią-
gu ostatnich 5 lat), często też odstające od 
praktycznych doświadczeń oraz idący za tym 
wzrost kosztów funkcjonowania systemu.

Brak zdecydowanych rozwiązań doprowa-
dził do tego, że w ostatnich miesiącach więk-
szość gmin zmuszona był podnieść stawki 
opłat ponoszonych przez mieszkańców. I tak 
na przykład w Poznaniu i podpoznańskich 
gminach stawki na jednego mieszkańca 
wzrosną o 11-12 zł. Od września nowe stawki 
obowiązują też we Wrocławiu i są one o ok. 
36 proc. wyższe niż wcześniej. Podwyżki 
nie ominęły też Krakowa. Niektóre miasta 
zmieniając cennik zmieniły również sposób 
naliczania opłat i przeszły na system, który od 
początku obowiązuje w Szczecinie – czyli 
powiązany ze zużyciem wody. 

Tak stało się w Warszawie, gdzie nowe stawki 
wynoszą 12,73 zł za m3 zużytej wody. Do 
zmiany szykuje się także Łódź, z propo-

zycją stawki – 9,60 zł za m3. To jedynie 
przykłady z ostatnich miesięcy, a przecież 
potężna fala podwyżek przez całą Polskę 
przeszła  już w 2019 r. 

Niestety, problem funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi nie omija również Szcze-
cina. Przyczyny są podobne jak wszę-
dzie – wzrost kosztów wynikający 
z sytuacji rynkowej i prawnej oraz 
rosnąca z roku na rok masa śmieci 
wytwarzanych przez mieszkańców mia-
sta i odbieranych w systemach. 

Gmina zamawia usługi odbioru i zagospo-
darowania odpadów w trybie zamówień 
publicznych. Ceny usług dla podstawowych 
zadań w roku 2021 zaoferowane przez pod-
mioty będą wyższe niż w drugim półroczu 
2020 r. średnio o 10 proc. 

Paradoksalnie, na niekorzyść Szczecina 
działa również stały wzrost ilości odpadów 
gromadzonych selektywnie. Jest to zjawisko 
niezwykle pozytywne w kontekście eko-
logicznym, jednak przynosi też określone 
skutki ekonomiczne.

– Między bajki można włożyć twierdze-
nia, że na zebranym selektywnie plastiku 
czy papierze Miasto może zarobić – 
tłumaczy Paweł Adamczyk, dyrektor 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UM. – Jest wręcz odwrotnie – zago-
spodarowanie tych frakcji jest dla nas 
najdroższe. Najmniej, dzięki spalarni, 
która gwarantuje mieszkańcom niższe 
stawki,  kosztują nas odpady zmieszane.
W związku z tym, od kilku lat stale powięk-
sza się różnica pomiędzy wpływami z opłat, 

a wydatkami na funkcjonowanie systemu. 
Udało się to wyrównać dzięki ubiegłorocz-
nym regulacjom stawek. Ale nie na długo. 
Dlaczego? 

Dlatego, że w 2021 r. w życie wchodzi ko-
lejny zapis z Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, który wprowadza 
nowe, niższe stawki za pojemniki odbierane 
z nieruchomości niezamieszkałych. Jest to 
stawka obligatoryjna dla gmin i wynosi 58,20 
zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów. 
Obecnie w Szczecinie za odbiór takiego 
pojemnika płaci się 110 zł, co oznacza że 
narzucona stawka jest niemal o połowę 
niższa i  zupełnie nieprzystająca do realiów 
rynkowych. W efekcie wpływy do budżetu 
Miasta z tego tytułu zmniejszą się o prawie 
4 mln zł. 

W konsekwencji powyższych, według sza-
cunków opracowanych  na rok 2021, stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 
obowiązujące obecnie, nie zapewnią pokry-
cia kosztów. Tymczasem przypominamy, 
że zgodnie z Ustawą, gmina ma obowiązek 
bilansować finansowo system gospodaro-
wania odpadami, tzn. że nie może do niego 
dopłacać. 

Stąd konieczność dostosowania wysokości 
opłat do poziomu pozwalającego zbilanso-
wać finansowo funkcjonowanie systemu. 
Zapewni to stawka na poziomie 8,80 zł za 
m3 wody w zabudowie wielorodzinnej oraz 
99,90 zł miesięcznie w zabudowie jednoro-
dzinnej. Przy braku segregacji sumy te należy 
podwoić. Propozycja została przyjęta przez 
Radę Miasta. Nowe opłaty będą obowiązy-
wać od 1 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie Miasto przychyla się 
do głosu wielu mieszkańców i propo-
nuje podniesienie progu umożliwia-
jącego rozliczanie się za śmieci „od 
wody” w zabudowie jednorodzinnej, 
do 6 m3 zużytej wody (obecnie są to 
4 m3). W przypadku np. dwóch osób 
zamieszkujących dom jednorodzinny 
pozwoli to obniżyć opłatę za śmieci 
nawet o połowę. 

– Należy podkreślić, że Gmina jest jedynie 
pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, 
a firmami odbierającymi odpady, porusza-
jącym się w określonych ramach prawnych 
i finansowych – mówi Paweł Adamczyk z UM. 
– Naszym celem jest natomiast utrzymanie 
jakości usług w tym obszarze na dotychcza-
sowym poziomie, z zachowaniem wszystkich 
elementów, które składają się na nasz, jeden 
z najlepszych w Polsce, system odbioru i za-
gospodarowania odpadów.  

Przypominamy, że  z „opłaty śmieciowej” 
pobieranej od mieszkańców finansowane 
są następujące działania: 
– odbiór, transport, zbieranie, przetwarzanie 

i utylizacja odpadów komunalnych odbie-
ranych z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych,

– odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z Ekoportów wraz z obsługą i utrzyma-
niem Ekoportów,

– likwidacja dzikich wysypisk,
– opróżnianie koszy ulicznych,
– administrowanie systemem,
– edukacja ekologiczna.

więcej na:
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Ekologiczne ciepło 
dla miasta 
W Szczecinie powstanie wkrótce nowe 
źródło ciepła i energii elektrycznej – jed-
nostka kogeneracyjna zasilana gazem 
ziemnym, dzięki której zmniejszy się 
ilość węgla kamiennego używanego 
do wytwarzania ciepła dla naszego 
miasta. Inwestycja będzie realizowana 
przy udziale Miasta Szczecin, które ma 
przystąpić do odpowiedzialnej za nią 
spółki New Cogen, należącej do grupy 
kapitałowej E.ON. 

Stanie się to poprzez podwyższenie jej 
kapitału zakładowego z 12 mln zł na 
18 mln zł, dzięki czemu Gmina Miasto 
Szczecin będzie w posiadaniu 33,3% 
udziałów w New Cogen. Zgodę na przy-
stąpienie do spółki wyraziła już Rada 
Miasta Szczecin.

Wspólna realizacja przedsięwzięcia 
zapewni Szczecinowi bardziej ekolo-
giczne źródło ciepła  i energii elek-
trycznej oraz pozwoli na zmniejszenie 
zużycia węgla kamiennego w produkcji 
ciepła w ciepłowni rejonowej „Dąbska” 
– należącej do Szczecińskiej Energe-
tyki Cieplnej, będącej również spół-
ką Miasta Szczecin i koncernu E.ON. 
Zaangażowanie miasta  w ten projekt 
jest zgodne z obowiązującą strategią 
zrównoważonego rozwoju Szczecina,  
w której duży nacisk kładzie się na in-
westycje proekologiczne. 

Wysokosprawna kogeneracja oparta na 
paliwie gazowym jest technologią prośro-
dowiskową, wspieraną przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska. Umożliwia bardziej efek-

Od 1 grudnia wracamy do systemu 
zimowego odbioru odpadów zielonych 
i biodegradowalnych. 

Do 31 marca – zarówno w zabudowie 
jednorodzinnej jak i wielorodzinnej od-
pady zielone oraz biodegradowalne 
będą odbierane raz na 2 tygodnie, zgod-
nie z harmonogramem obowiązującym 
w danym sektorze. 

W zabudowie jednorodzinnej 2 razy 
w roku, bez ograniczeń dotyczących sezo-
nu, można zamówić kontener na odpady 
zielone, a w zabudowie wielorodzinnej, 
tak jak dotychczas, raz w miesiącu.

Przypominamy, że odpady biodegrado-
walne wrzucamy do pojemników brązo-
wych bez opakowań. To bardzo ważne, 
bo jeśli trafi ą do pojemnika np. w plastiko-
wym opakowaniu , tzw. „foliówce” i dalej 
do instalacji przerabiającej te odpady na 
kompost, rozrywane fragmenty folii unie-
możliwiają prawidłowe kompostowanie. 

tywne wykorzystanie energii pierwotnej 
niż w przypadku rozdzielnej  produkcji 
ciepła i prądu oraz pozwala znacznie 
obniżyć emisję szkodliwych substancji 
do atmosfery.

Dzięki modernizacji szczecinianie oddy-
chać będą czystszym powietrzem. Każde-
go roku emisja dwutlenku węgla będzie 
mniejsza o około 69,6 tys. ton. To jakby 
trwale usunąć ze szczecińskich ulic 15000 
samochodów osobowych. Dzięki koge-
neracji zmniejszy się także roczne zużycie 
paliwa używanego do produkcji ciepła 
i prądu o ok. 132 tys. GJ. 

To równowartość energii cieplnej potrzeb-
nej do ogrzania ok. 6,5 tys. średniej wielko-
ści mieszkań.

Prace rozpoczną się w 2021 r. i potrwają 
około 2 lat. Obejmą  wykonanie nowej 
instalacji, która będzie współpracować z ist-
niejącym systemem ciepłowniczym oraz 
siecią energetyczną. Realizacja inwestycji 
fi nansowana będzie przy współudziale 
środków z NFOŚiGW.

więcej na:
www.wiadomosci.szczecin.eu

Szczecin liderem w recyklingu 

Zimowe 
zielone start!  

49,1 proc. wynosi poziom recyklin-
gu osiągnięty przez nasze miasto 
w 2019 r. To oznacza, że tylko jeden 
krok dzieli nas od wymaganego na 
2020 rok pułapu 50 proc.

– Poziom recyklingu wzrasta w na-
szym mieście systematycznie i re-
gularnie osiągamy wyznaczane 
pułapy  – mówi Paweł Adamczyk, 
dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej UM. – To oczywiście 
zasługa mieszkańców, których 
świadomość ekologiczna jest co-
raz większa, ale także dobrze zor-
ganizowanego systemu odbioru 
odpadów z szerokim wachlarzem 
usług, rozbudowanej sieci Eko-
portów czy realizowanych przez 
nas działań informacyjno – edu-
kacyjnych.

Jak oblicza się poziom recyklingu i przygoto-
wania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła? Wykorzystuje 
się do tego wzór zawarty w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska. Zawiera on wskaź-
nik Umpmts, który oznacza łączny udział 
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucz-
nych, szkła i wielomateriałowych w składzie 

morfologicznym odpadów komunalnych. 
Oprócz tego w obliczeniach uwzględnia się 
szereg innych danych, m.in.: masę zebranych 
odpadów ogółem, masy poszczególnych 
frakcji odpadów zbieranych selektywnie, ilość 
odpadów na jednego mieszkańca czy ilość 
mieszkańców. Dokonuje się ich w oparciu 
o raporty z firm odbierających odpady, z Eko-
portów oraz punktów skupu. Tymczasem 
tylko w Ekoportach  w 2019 r. zebrano prawie 
9900 ton odpadów selektywnych. 
Warto przypomnieć, że gminy, które nie 
osiągną wymaganych przepisami 50 proc. 
poziomu recyklingu w 2020 r. mogą zapła-
cić kary wysokości od kilkuset tysięcy, do 
nawet kilku milionów złotych, a wiele z nich 
przyznaje, że jest to dla nich duże wyzwanie, 
któremu może być trudno sprostać. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców i działaniom Miasta, 
Szczecinowi takie wydatki nie grożą.
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Ecoszczecin

EcoGenerator 
wstępnie podsumowuje rok

Do końca 2020 roku pozostał nieco 
ponad miesiąc. To czas na wstępne 
podsumowanie pracy EcoGeneratora, 
który pomimo trwającej pandemii nie 
zwolnił obrotów. Zakład Unieszkodliwia-
nia Odpadów to przykład miejsca, które 
po prostu nie może zaniechać działań. 
Bo to właśnie tu trafia średnio 150 tys. 
ton odpadów rocznie, co pozwala in-
stalacji osiągnąć swoją wydajność. Tyle 
też wynosi limit wynikający z decyzji 
środowiskowych. 

EcoGenerator istotnym  
źródłem energii
Niemal każdego dnia do szczecińskiego 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
przyjeżdżają ciężarówki, które przywożą 
nieczystości z całego województwa. Po 
zważeniu, dostarczone odpady trafiają do 
bunkra, który ma pojemność trzech tysięcy 
ton. W listopadzie robione jest wstępne pod-
sumowanie. Z niego wynika ile odpadów 

udało się zutylizować. Przez jedenaście 
miesięcy 2020 roku na Ostrów Grabowski 
dostarczono ponad 137 ton odpadów, a to 
ponad 20 ton więcej niż jeszcze dwa lata 
temu, podczas pierwszego roku eksploatacji, 
który był rokiem rozruchowym. Efektem 
ekologicznym termicznej utylizacji odpa-
dów jest energia elektryczna i cieplna, które 
trafiają później do mieszkańców Szczecina. 

Dzięki instalacji działającej na Ostrowie 
Grabowskim zapewniony jest prąd i ciepło 
dla około 30 tys. odbiorców. To  jedyne 
takie miejsce w regionie, gdzie odpady 
stają się istotnym źródłem energii. 
– EcoGenerator osiąga maksymalną wydaj-
ność, co niewątpliwie jest zasługą całego 
zespołu. To dzięki zaangażowaniu naszych 
pracowników, możemy w sposób ekolo-
giczny wytwarzać energię i być przykładem 
dla innych miast w Polsce – mówi Tomasz 
Lachowicz, Prezes Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów w Szczecinie.

W tym roku, w procesie unieszkodliwianiu 
odpadów, udało się uzyskać dwa razy 
więcej energii cieplnej niż  jeszcze dwa 
lata temu.

Maszyna na pełnych obrotach
Pełnej wydajności nie udałoby się osią-
gnąć, gdyby nie w pełni sprawna maszyna. 
W 2020 roku EcoGenerator przeszedł dwa 
przeglądy techniczne. 
Najpierw wykonano krótki przegląd ma-
jowy, który był wstępem do jesiennego 
remontu i polegał na diagnostyce stanu 
technicznego całej instalacji w celu przy-
gotowania odpowiednich sił i środków 
na dłuższy postój całej instalacji w okresie 
jesiennym. Określano wówczas zakres me-
chaniczny i elektryczny przeglądu jesien-
nego oraz zapotrzebowanie na części, tak 
aby we wrześniu mógł odbyć się główny 
postój remontowy EcoGeneratora. 
Sprawdzanie instalacji i elementów w głów-
nym remoncie jesiennym zajęło blisko 

miesiąc i przebiegało w pięciu etapach. 
Pierwszy moduł objął instalację kotłową, 
instalację oczyszczania spalin i ścieków.  

Podczas remontu, w części kotłowej, 
wymienione zostały elementy rusztowin 
z pierwszej strefy, które w wyniku eks-
ploatacji uległy przepaleniu. W kolejnym 
etapie sprawdzone zostały wszystkie urzą-
dzenia związane z tzw. turbozespołem, 
gdzie szczegółowo sprawdzono turbinę 
w zakresie jej: zaworów, łożysk, układu 
łopatek, czujników obiektowych, a także 
stanu oleju smarnego i regulacyjnego. 
W kolejnym etapie przeglądowi podlegała 
instalacja przygotowania wody technolo-
gicznej. Dwa ostatnie etapy  poświęcone 
były przyjrzeniu się m.in. instalacji elektrycz-
nej oraz konstrukcji kanału dolotowego. 
Dzięki dokładnemu i sprawnemu przepro-
wadzeniu wszystkich niezbędnych prac 
remontowych EcoGenerator  jest gotowy 
do stabilnej pracy przez kolejny rok.

Chwytak łupinowy w bunkrze odpadów. Fragment rurociągu do obiegu pary. 
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Uporządkowanie sieci kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej na granicy gmin 
Dobra i Szczecin było jednym z zadań 
projektu „Czysta Odra w Szczecinie – 
etap 2” współfinansowanego ze środ-
ków UE. Inwestycja dobiegła końca. 

Zadanie podzielono na kilka elementów. 
W Mierzynie zlikwidowano starą i niewy-
dolną oczyszczalnię. Na jej miejscu pracuje 
już nowa pompownia ścieków. Wokół niej 
przebudowano sieć kanalizacyjną, a następ-
nie poprowadzono polietylenowy kolek-
tor tłoczny o średnicy 225 mm i długości 
1600 m, który przyłączono do szczecińskiej 
kanalizacji, dzięki czemu ścieki z tej części 
miasta płyną do oczyszczalni Pomorzany. 
Jednocześnie gminy budowały kanalizację 
w celu odprowadzenia wód deszczowych 
z terenu Mierzyna do odbiornika, którym jest 

ciek Wierzbak, jeziorko Słoneczne a dalej 
rzeka Bukowa i Odra. Na granicy gmin  ciek 
Wierzbak został wprowadzony do kolek-
tora wykonanego z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym. W dal-
szej części dno i koryto strumienia, już na 
terenie Gumieniec, zostało uporządkowane 
i uregulowane za pomocą segmentów żelbe-
towych w kształcie litery U, natomiast brzegi 
umocniono opaską kamienną. Zrealizowane 
inwestycje przyniosły poprawę funkcjono-
wania systemu kanalizacji sanitarnej w tym 
rejonie miasta i ograniczyły niekontrolowane 
zrzuty ścieków do odbiornika jakim jest rzeka 
Bukowa wpływająca kilkaset metrów dalej 
do jeziorka Słonecznego.

Wykonane prace kosztowały 8,5 mln a gmi-
ny proporcjonalnie pokryły wkład własny 
w wysokości ponad 2 mln złotych.

ZWiK zakończył kolejny etap budowy 
kanalizacji na osiedlach Wielgowo 
i Sławociesze. Zadanie wchodziło 
w skład programu inwestycyjnego pn. 
„Czysta Odra w Szczecinie”, który jest 
współfinansowany z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Prace przeprowadzono na 
20 ulicach wspomnianych osiedli. Ich 
mieszkańcy mogą się już przyłączać do 
nowej sieci. Kanalizacja ułożona została 
na następujących ulicach: Balladyny, 
Bałtyckiej, Chmielnej, Ciepłej, Drew-
nianej (do nr 17), Jarząbków, Leśnego 
Echa (Irysowa), Łowczych, Melisy, Na 
Tropie, Sasanki, Śpiewnej, Tczewskiej, 
Tatarakowej Uzdrowiskowej, Wesołej, 
Wiślanej (do nr 27) Zaułek Sikoreczki, 
Zawrotnej (do nr 19) i Żaków.

W przypadku pytań o warunki podłącze-
nia nieruchomości do sieci sanitarnej,  pro-
simy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
1.  pod adresem mailowym: bok@zwik.

szczecin.pl 
2.  telefonicznie pod numerem: 91 44 26 

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

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

91 42 56 723 w godz. 10.00–17.00

ZWiK zakończył budowę wspomagające-
go kolektora deszczowego w ulicy Wilczej. 

Inwestycję wykonano w celu ograniczenia 
skutków nawalnych opadów deszczu, po-
wodujących spore utrudnienia w jednym 
z newralgicznych punktów miasta. Spadek 
terenu w tym miejscu a także niewydolność 
sieci ogólnospławnej przyczyniały się do 
tego, że podczas dużych, ponadnormatyw-
nych opadów deszczu tworzyły się tu potęż-
ne zastoiny wody utrudniające, a niekiedy 
uniemożliwiające ruch uliczny.
 
Aby zminimalizować skutki obfitych opa-
dów, ZWiK zaplanował budowę kolektora 
ogólnospławnego w rejonie ulic Komuny 
Paryskiej i Sczanieckiej i z początkiem 

maja przystąpił do budowy nowej insta-
lacji. W trakcie prac zbudowano kanał 
ogólnospławny o średnicy 1 m i długości 
ok. 170 m wraz z niezbędnymi komorami 
przyłączeniowymi. Jest on „by-passem” 
dla istniejącego kanału o mniejszej śred-
nicy i dzięki niemu zwiększyła się prze-
pustowość kanałów ogólnospławnych 
w obrębie skrzyżowania ulic Szczanieckiej, 
Wilczej i Komuny Paryskiej, co zabezpie-
czy to miejsce przed zalaniami i podtopie-
niami po gwałtownych opadach. 

Inwestycję prowadzono w taki sposób, 
by nie wyłączać z ruchu wspomnianych 
ulic. Nowy kolektor ułożono w większości 
metodą bezwykopową. Inwestycja kosz-
towała ok. 2,7 mln zł brutto.

Pracownicy ZWiK pomogli ugasić 
samochód, który palił się na jednej 
ze szczecińskich stacji benzyno-
wych.

Do zdarzenia doszło pod koniec 
października ok. godz. 9 rano na 
stacji benzynowej przy ulicy 1 Maja. 
Podczas tankowania zapalił się tu 
osobowy mercedes combi. Próbę 
ugaszenia pojazdu podjęli najpierw 
pracownicy stacji, potem do akcji 
wkroczyli pracownicy ZWiK z I Rejo-
nu Wydziału Gospodarki Sanitarnej. 
Stacja benzynowa znajduje się kil-
kadziesiąt metrów od wymienionej 
placówki Spółki i w pobliżu palące-
go się samochodu akurat znajdował 
się pojazd do ciśnieniowego czysz-
czenia sieci kanalizacyjnej z becz-
ką czystej wody. Pracownicy ZWiK 
wykazali się odwagą, opanowaniem 
i bez wahania przystąpili do gaszenia 
pojazdu. Akcja gaśnicza przebiegła 
bardzo sprawnie i po kilku minutach 
mercedes został ugaszony a niebez-
pieczeństwo zażegnane. 

Zainteresowanych nietypową akcją 
pracowników ZWIK, zapraszamy na 
stronę facebookową Spółki, gdzie 
znajduje się krótki film z gaszenia sa-
mochodu.

Tak prezentuje się uregulowany strumień Wierzbak

Początkowy etap budowy nowego kolektora

Ecoszczecin

Modernizacja kanalizacji  
na granicy gmin

Wspomagający kolektor 
deszczowy

Strażacy ze 
szczecińskich 
wodociągów 

Podłącz się 
do kanalizacji 
sanitarnej
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Budownictwo

Rewitalizacja – czas na Dąbie  
TBS Prawobrzeże ogłasza konkurs archi-
tektoniczny związany z rewitalizacją naj-
starszej części Dąbia. Wyniki konkursu 
poznamy wiosną przyszłego roku. Pula 
nagród wynosi blisko 90 tys zł.

Przedmiotem konkursu studialnego i re-
alizacyjnego jest opracowanie i zaprezen-
towanie przez uczestników: „Koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej rewitali-
zacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, 
Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń 
w Szczecinie”. 

Zakres opracowania ma obejmować bli-
sko 30 ha, w tym nieruchomości należące 
do: Gminy, spółki TBS Prawobrzeże, Spół-
dzielni Mieszkaniowej Kielnia oraz innych 
podmiotów . 

Celem konkursu jest poznanie różnych roz-
wiązań architektonicznych i świeżego spoj-
rzenia na tę część miasta, przy zachowaniu 
charakteru tego miejsca. Spółka chce uzy-
skać wskazówki ku temu, jak poprawić 
warunki zamieszkania i estetykę otoczenia, 
lepiej skomunikować ten obszar, sprawić, 
aby był atrakcyjniejszy do życia. Uczestnicy 
konkursu mają przedstawić także wstępne 
rozwiązania techniczne, technologiczne, 
szacunkowy koszt realizacji.

Zainteresowani konkursem muszą pamię-
tać o kilku ważnych datach m.in.:
•  wnioski o dopuszczenie do udziału 

należy złożyć do 7 grudnia br do g.15.00

Zakończył się nabór wniosków rodzin 
wielodzietnych zainteresowanych wy-
najęciem mieszkania. W tym roku Miasto 
we współpracy ze Szczecińskim TBS 
przygotowało kolejne dwa lokale w ra-
mach programu „Dom Dużej Rodziny”. 

W sumie do urzędu miasta spłynęło 17 
wniosków. Wszystkie dokumenty są obec-
nie weryfikowane przez Komisję powołaną 
przez Prezydenta Miasta, która wyłoni dwie 
rodziny do zawarcia umowy najmu.

Program skierowany jest do rodzin miesz-
kających w Szczecinie, z co najmniej 
czwórka dzieci. Liczba dzieci jest głów-
nym kryterium oceny wniosku. Ponadto 
pod uwagę brane będą dochody rodziny, 
dotychczasowe warunki zamieszkania oraz 
niepełnosprawność występująca wśród 
członków rodziny.

Nabór wniosków dotyczył wynajmu dwóch 
mieszkań położonych na terenie osiedla 
przy ul. Krasińskiego i Łuczniczej. 

Mieszkania przygotowane przez Szcze-
cińskie TBS wyposażone są w meble ku-
chenne oraz sprzęt AGD. Było to możliwe 
dzięki wsparciu Szczecińskiej Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.

Program „Dom Dużej Rodziny” ruszył 
w 2016 roku. Zakłada pomoc rodzinom, 
które  zamieszkują w Szczecinie minimum 
od 3 lat. Rodzina powinna składać się przy-
najmniej  z czwórki dzieci. Pomocą objęte 
zostają te rodziny, które ze względu na sy-
tuację finansową nie mogą zapewnić sobie 
odpowiednich warunków mieszkaniowych 
we własnym zakresie, jednak są w stanie 
ponosić koszty związane z utrzymaniem 
mieszkania. W tych rodzinach nie może 
występować problem uzależnień, a także 
zadłużenie dotychczas zajmowanego lo-
kalu. Czynsz najmu w lokalu wynajmowa-
nym w ramach programu jest taki sam jak 
w mieszkaniu komunalnym. Dodatkowo 
rodziny mogą ubiegać się także o doda-
tek mieszkaniowy.

Więcej na stronie: stbs.pl

Zarząd Budynków i Lokali Komunal-
nych co roku wymienia stare okna na 
nowe w mieszkaniach komunalnych 
i lokalach użytkowych. W tym roku 
wstawi 250 sztuk.
 
Najczęściej montowane okna są z profili 
PCV w kolorze białym, pięciokomorowe, 
wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy, 
z możliwością otwierania i uchylania 
w jednym skrzydle. Razem z oknem wy-
mieniane są również parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne. 

Dzięki takim inwestycjom mieszkańcy lo-
kali komunalnych zyskują wyższy komfort 
życia i płacą niższe rachunki za ogrzewa-
nie mieszkania. Wymiana starych okien na 
nowe to także plus dla środowiska. Nowa 

stolarka okienna tak łatwo nie przepuszcza 
ciepła,  dzięki temu zużywa się mniej wę-
gla lub gazu do ogrzewania mieszkania. 
To sprawia, że do atmosfery emituje się 
mniej szkodliwych gazów.

Wymiana okien odbywa się podczas kom-
pleksowych remontów lokali, a także na 
wniosek mieszkańców i poprzedzona jest 
oceną stanu technicznego. 

W tym roku nowe okna wstawione będą 
w budynkach m.in.: przy ul. Krzywoustego 
75, Stołczyńskiej 65, Szwoleżerów 20, 
Kolumba 6 i Bogusława 34B, Garncarskiej 
5 i Włościańskiej 1.

Tylko w ostatnich trzech latach ZBiLK 
wymienił ponad 2,5 tys. okien.

•  powiadomienie uczestników o dopusz-
czeniu do konkursu – 14 grudnia br.

•  termin złożenia prac konkursowych do 
31 marca 2021 r. do godz. 14.00

•  ogłoszenie wyników – 23 kwietnia  
2021 r. 

Prace oceniać będzie sąd konkursowy, 
w którym zasiądą przedstawiciele Sto-
warzyszenia Architektów Polskich, Biura 
Planowania Przestrzennego, Spółdzielni 
Kielnia, TBS Prawobrzeże, a także Architekt 
Miasta i Miejski Konserwator Zabytków. 

Na uczestników konkursu czekają nastę-
pujące nagrody:
— I nagroda: 30 tys. zł oraz zaproszenie do 

negocjacji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia z wolnej ręki na opracowa-
nie ostatecznej wielobranżowej kon-
cepcji urbanistyczno-architektonicznej 
oraz dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej. 

— II nagroda: 25 tys. zł
— III nagroda: 18 tys. zł
oraz dwa wyróżnienia po 8 tys. zł.
 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje 
się na stronie: www.tbsp.szczecin.pl 

TBS Prawobrzeże oraz Szczecińskie TBS 
w tym roku podpisały korzystne umowy kredy-
towe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, 
na wsparcie realizacji ważnych inwestycji 
mieszkaniowych, które przyczynią się odnowy 
Szczecina, w tym na rewitalizację starego Dą-
bia.Bank przyznał naszym TBS’om pożyczkę 
w łącznej wysokości ok 85 mln zł, z czego 
26,25 mln zł na projekty TBS Prawobrzeże. 

Duże mieszkania 
dla dużych rodzin 

Więcej nowych 
okien 
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Budują poczucie lokalnej tożsamości, 
promują region oraz urozmaicają rynek. 
Kolejnych dziesięciu przedsiębiorców 
otrzymało certyfikat marki „Zrobione 
w Szczecinie”. 

To honorowe wyróżnienie, które 
przyznawane jest za innowacyjność, 
prospołeczność oraz unikatowość ofe-
rowanych produktów i usług. W tym 
roku wpłynęło łącznie czterdzieści 
wniosków o przyznanie certyfikatu. 
O miano „Zrobione w Szczecinie” mo-
gli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy 
działają nie tylko na terenie miasta, ale 
również w miejscowościach należących 
do Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego.
Ze względu na panującą sytuację epi-
demiczną, w tym roku nie odbędzie się 
oficjalne wręczenie nagród. Prezydent 
Szczecina Piotr Krzystek pogratulo-
wał laureatom w specjalnym nagraniu, 
które znajduje się na jego oficjalnym 
profilu na FB.

– Ta  statuetka „Zrobione w Szczecinie” świad-
czy nie tylko o wysokiej jakości Waszych usług, 
ale także o tym, że jesteście ambasadorami 
naszego miasta i z tego z całą pewnością 
wszyscy możemy być dumni – powiedział 
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Laureaci w kategorii produkt:
1. BP Rafał Lewandowski Zbigniew 

Balik, Restauracja „Spiżarnia Szcze-

Nowa definicja hybrydy i 12-mie-
sięczny limit dla abonamentów, opłat 
zryczałtowanych oraz uprawnień ze 
stawką zerową – obowiązują już dwie 
nowelizacje uchwały o Strefie Płatnego 
Parkowania w Szczecinie.

Przegłosowana 22 września br. przez Radę 
Miasta Szczecin uchwała zmieniająca 
granicę i cennik SPP zacznie obowią-
zywać 31 marca 2021 roku, ale dwa 
punkty paragrafu drugiego ww. uchwały 
już obowiązują.

– Pierwsza zmiana dotyczy definicji pojaz-
du z napędem hybrydowym – informuje 
Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. – Nowe-
la uściśla, że chodzi wyłącznie o pojazdy 
z napędem hybrydowym w rozumieniu 
ustawy o elektromobilności, tj. hybrydy 
plug-in. Hybrydy samoładujące, których 
liczba rośnie najszybciej, będą odtąd trak-
towane w cenniku SPP jak zwykłe pojazdy.

Według dotychczasowych przepisów 
hybrydą był każdy pojazd o napędzie 
spalinowym i elektrycznym, a co za 
tym idzie wszyscy właściciele takich 
pojazdów mogli korzystać z przywileju 
zakupu opłaty zryczałtowanej na całą 
strefę za symboliczną cenę 10 zł rocznie. 
W 2018 roku właściciele hybryd kupili 1 
tys. abonamentów, w 2019 już 1,5 tys. 
Zbyt duża liczba abonamentów i opłat 

zryczałtowanych spowodowała spadek 
rotacyjności w strefie niemal do zera. Stąd 
konieczność ograniczenia dostępności 
abonamentów na hybrydy.

Bez zmian pozostaje standard emisji CO2 
dla hybryd: do 100g/km.

– Druga nowela uchwały o SPP limituje 
możliwość kupowania abonamentów, 
opłat zryczałtowanych oraz pozwoleń 
na postój za stawką zerową – mówi Woj-
ciech Jachim. – Nowy przepis stanowi, 
że „Uprawnienia wynikające z nabycia 
ww. mogą przysługiwać każdorazowo 
przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.”

Abonamenty, opłaty czy pozwolenia za-
kupione przed wejściem w życie uchwa-
ły, zachowują swoją ważność.

Duma regionu – wyróżnienia 
przyznane

Rozmaitości

cińska” - Klasyczny paprykarz szcze-
ciński własnego wyrobu.

2. Sady Rajewscy Karolina Rajewska 
- Sok Premium, 100% jabłkowy z kon-
kretnej odmiany jabłek - idared. Fir-
ma rodzinna, trzecie pokolenie.

3. Cuda Celestyny Celestyna Krajczyń-
ska - Wypieki Cuda Celestyny, pra-
cownia cukierniczo-szkoleniowa, 
serniki, ciasta różnego rodzaju.

4. Browar Bosman w Szczecinie – Bro-
war Bosman.

5. DROBIMEX Sp. z o.o. - Parówki Por-
towców. Wędlina bezglutenowa 
z 93% mięsa z piersi kurczaka, de-

dykowana drużynie Pogoni Szcze-
cin.

6. pAudio Technologies Sp. z o. o. - Centrala 
Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 
(DSO IVO) dla dużych obiektów użytecz-
ności publicznej i przemysłowych.

Laureaci w kategorii usługi:
1. IAI Sp. z o.o. – Oferuje m.in. komplekso-

wą usługę  dla profesjonalnych sprze-
dawców internetowych, nowoczesny 
i intuicyjny system rezerwacji on-line dla 
różnych modeli biznesu. 

2. Grupa CSV Sp. z o.o. - Kompletne usługi 
lakiernicze, wsparcie handlowo-tech-

Pierwsze zmiany  
w Strefie 

niczne, optymalizacja pracy serwisu, 
szkolenie kadry serwisu.

3. CassperSoft Adam Kurkiewicz - Przewod-
nik po mieście: darmowe wycieczki po 
Szczecinie w j. angielskim. Organizuje 
m.in. trasę poświęconą szczecińskie-
mu piwowarstwu czy „Spacer wolnych 
ludzi”: szlak dotyczący wydarzeń grud-
nia 70.

4. Sprzedaż i Naprawa Sprzętu Oświetlenio-
wego Renowacja lamp stylowych Lech 
Turkowski PIONIER SZCZECINA - Firma 
działająca od 12.07.1945 r. założona 
przez ojca pana Lecha Turkowskiego, 
najstarsza na ziemiach odzyskanych, 
niezmiennie w tym samym miejscu w ka-
mienicy przy Bohaterów Getta Warszaw-
skiego.

Marka „Zrobione w Szczecinie” istnieje 
na rynku od 2018 r. Dotychczas ubie-
gało się o nią ponad dwustu przed-
siębiorców, spośród których prawie 
sześćdziesięciu otrzymało możliwość 
posługiwania się znakiem w swojej 
ofercie. Jest to niezwykła szansa na 
zaprezentowanie biznesu oraz wzrost 
rozpoznawalności własnej marki. Wy-
brany przedsiębiorca ma możliwość 
bezpłatnego udziału w programach 
i wydarzeniach o charakterze pro-
mocyjnym, realizowanych na terenie 
Szczecina. Może również wykorzystać 
logotyp na swoich produktach i mate-
riałach reklamowych, podnosząc tym 
samym rangę prowadzonego przez 
siebie przedsiębiorstwa. 

Mediateka coraz bliżej 

U zbiegu ul. Iwaszkiewicza i Dąbrow-
skiej powstanie nowoczesna biblio-
teka, czyli Mediateka. 

Dokumentacja jest już gotowa, wkrótce 
przetarg, a następnie budowa.

Obiekt, który powstanie w tym miejscu 
ma stać się nowoczesnym centrum 
kultury. 

W Mediatece ma znaleźć się m.in.: 
wypożyczalnia dla dorosłych z księ-

gozbiorem ok. 50 tys. woluminów, 
wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, 
czytelnia, sala teatralno-konferencyjna, 
pracownia komputerowa i przestrzeń 
wystawiennicza. 

Przy odpowiednim zagospodaro-
waniu przestrzeni Mediateka będzie 
mogła pełnić funkcję galerii wysta-
wienniczej, kameralnego teatru czy 
kina studyjnego.

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Święta, choinka i prezenty – przed 
nami najdłużej wyczekiwany czas 
w roku. Tym razem zamiast na ulicach 
miasta możemy spotkać się w sie-
ci i tam zrobić zakupy u lokalnych 
przedsiębiorców. Między 4 a 6 grud-
nia wystartuje Szczeciński Jarmark 
Bożonarodzeniowy w wersji on-line. 
Jest to kontynuacja akcji wspierają-
cej szczecińskie firmy - Szczeciński 
Lokalny Solidarny na Święta.

Tradycji stanie się zadość. Szczecin po 
raz 5. będzie mieć swój przedświątecz-
ny Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym 
roku w nieco innej formie, bo on-line 
bez dodatkowych animacji i warsztatów, 
za to z taką samą radością i staranno-
ścią w przygotowaniach. Szczeciński 
Jarmark Bożonarodzeniowy z centrum 
miasta przenosi się do sieci, gdzie 
w wirtualnych domkach będzie moż-
na spotkać lokalnych przedsiębiorców 
z wyjątkowymi usługami i prezentami. 
Już od 4 (najpóźniej 6) grudnia do sa-

Latem, wiosną, zimą czy jesienią? Każ-
da pora roku jest dobra, aby zwiedzać 
Szczecin. Teraz jest to możliwe dzięki 
wirtualnym spacerom po mieście. Jak 
Szczecin przyciąga turystów – również 
w czasie pandemii? Zobaczcie sami.

Rekreacyjne wycieczki po stolicy Pomorza 
Zachodniego na dobre wpisały się już 
w kalendarz turystycznych atrakcji. Szcze-
cin to miasto pełne tajemnic i ciekawych 
opowieści. W natłoku codziennych spraw 
niewiele osób zastanawia się nad historią 
kamienicy, którą mija w drodze do pracy, 
czy nad tym, jak wyglądało życie w Szczeci-
nie w poprzedniej epoce. Nawet pokonując 
rowerowe ścieżki, nie mamy świadomości, 
ile legend skrywa się na danym szlaku.

Spacerem przez miasto 
Zapoczątkowane trzy lata temu przez spółkę 
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, 
miejskie spacery z przewodnikiem z każdym 
rokiem ewoluują i zataczają coraz większe 
kręgi, ukazując tym samym mieszkańcom 
i turystom jeszcze więcej piękna naszego 
miasta. W tym roku zainicjowany został 
projekt pod nazwą „Transgraniczne Spacery 
Miejskie”, w ramach którego od lipca do 
września zrealizowano 33 polsko-niemieckie 
wycieczki (22 piesze, 5 rowerowych, 5 kaja-
kowych). Spacery odbywały się w soboty 
i niedziele. W ofercie znalazły się zarówno 
przechadzki tematyczne (np. Pływające 
Ogrody, Szczecin w stylu retro, Szczecin 

Rozmaitości

Wirtualny Jarmark 

mego Bożego Narodzenia będzie można 
zrobić świąteczne zakupy za pośrednic-
twem strony www.jarmark.szczecin.eu.

W jednym miejscu zostaną zgroma-
dzone oferty szczecińskich gastrono-
mików, którzy oferują pyszny catering 
na wigilijną wieczerzę, rękodzielników 
z wyjątkową biżuterią, florystek z nie-
banalnymi stroikami czy wizażystów 

z voucherami na swoje usługi. Na wir-
tualnym Jarmarku znajdziemy podarki 
dla każdego, od najbardziej wymagają-
cych przez lokalnych patriotów, którzy 
kolekcjonują gadżety z Dźwigozaurami 
w tle, po tych, których ucieszy nawet 
najmniejszy drobiazg. Tym samym, 
nawet na ostatnią chwilę, zdążymy 
z podarkami dla cioci, która niespo-
dziewanie postanowiła nas odwiedzić.

Inaczej niż zwykle. Turystyczne 
podsumowanie

szlakiem PRL), jak i te pokazujące miasto 
przez jego największe atrakcje (Szczecin 
w pigułce). W spacerach udział wzięło 
ponad 800 uczestników z Polski i Niemiec.
O tym że Szczecin jest turystyczną kopalnią 
świadczą liczby odwiedzających nasze 
Centra Informacji Turystycznej. 

Tylko w ubiegłym roku progi szczeciń-
skich CIT-ów przekroczyło ponad 33 tys. 
turystów. W tym roku możliwości podróżo-
wania były znacznie utrudnione, zamknię-
te granice, lockdown i izolacje sprawiły, 
że odwiedzających było mniej. Dodajmy, 
że wiosną przez dwa miesiące CIT-y były 
zamknięte. Mimo to, w tym roku pomoc 
uzyskało prawie 15 tys. odwiedzających. 
Głównie byli to turyści z Polski, ale także 
z Niemiec, Anglii oraz Skandynawii, któ-
rzy zakupili prawie 300 Szczecińskich 
Kart Turystycznych.

Jeśli komuś nie udało się „załapać” na zwie-
dzanie z przewodnikiem, może to zrobić 
wirtualnie z jednego miejsca. Nową formą 
poznawania miasta są panoramy 360, które 
od tego sezonu można podziwiać nie tylko na 
stronie www.szczecin360.com, ale także w In-
fokiosku usytuowanym w Centrum Informacji 
Turystycznej przy pl. Żołnierza 20. Przy użyciu 
okularów 360 w zaledwie kilka minut możemy 
zobaczyć najpiękniejsze panoramy Szczecina!

Zwiedzanie z domu
W tym roku nasze życie przeniosło się do 
sieci. Skoro większość spraw załatwiamy teraz 
przez Internet, to dlaczego by nie poznawać 
miasta również wirtualnie? I tu pojawia się ko-
lejny projekt turystyczny Żeglugi Szczecińskiej 
pt. „Travel Tomorrow”. W ramach projektu 
zrealizowano cykl 13 filmów (spacerów on-
-line) prowadzonych przez przewodników 
miejskich. 10 z 13 filmów nakręconych zo-

stało w Szczecinie, pozostałe 3 filmy realizo-
wane były po stronie niemieckiej. Filmy to 
kompleksowe wykorzystanie kulturowego 
i przyrodniczego potencjału Euroregionu 
Pomerania. Dzięki nim możemy przenieść się 
nad rozlewiska Odry, przemierzyć Cmentarz 
Centralny czy odbyć sentymentalną podróż 
po Szczecinie. 4-5 minutowe filmy umieszczo-
ne zostały na kanale Visit Szczecin w portalu 
YouTube oraz na profilu Visit Szczecin w por-
talu Facebook. Szacuje się, że filmy zostały 
wyświetlone ponad 270 tysięcy razy!

Szkolimy dla Was!
W projektach realizowanych przez Żeglugę 
Szczecińską ogromną rolę odgrywają miej-
scy przewodnicy turystyczni. To oni tworzą 
trasy spacerów i snują opowiadania, którym 
bacznie przysłuchują się mieszkańcy i turyści 
podczas naszych wycieczek. Druga część 
tegorocznego projektu „Travel Tomorrow” 
związana była z przeprowadzeniem kursu 
online dla branży turystycznej, składające-
go się z 6 spotkań wykładowych i części 
praktycznej, dotyczących m.in. storytellingu 
w turystyce. Z webinaru skorzystała 30-oso-
bowa grupa przewodników turystycznych 
i pilotów z Euroregionu Pomerania.
Planowany na ostatni weekend października 
projekt „Tour Lab: transgraniczne spotka-
nie przewodników turystycznych”, został 
odwołany ze względu na obowiązujące 
obostrzenia związane z pandemią korona-
wirusa. Realizacja projektu planowana jest 
na kwiecień 2021 r. 

Jak to będzie działać? 
Po prostu: na mapie wirtualnego Jar-
marku znajdą się domki z nazwami 
konkretnych przedsiębiorców i krótkim 
opisem ich oferty. Po kliknięciu w daną 
ikonkę pojawią się informacje, czy za-
kupy będzie można sfinalizować przez 
Internet, telefonicznie czy też  stacjonar-
nie, w siedzibie przedsiębiorcy. Szcze-
ciński Jarmark Bożonarodzeniowy na 
dobre wpisał się już w przedświąteczny 
kalendarz szczecinian i chociaż w tym 
roku zniknął z przestrzeni miejskiej, to 
nie pozwoliliśmy mu zniknąć na dobre. 

W obecnych czasach Internet jest ide-
alnym miejscem na zrobienie przed-
świątecznych zakupów. 

Zachęcamy zarówno przedsiębiorców, 
jak i mieszkańców do odwiedzania witry-
ny www.jarmark.szczecin.eu i wspie-
rania lokalnych biznesów, zwłaszcza 
w tak ważnym czasie, jakim są zbliża-
jące się święta. 



12 SZCZECINwsz    Listopad/grudzień   2020 www.wiadomosci.szczecin.eu

Pora na przebudowę  
al. Wojska Polskiego 

Ta inwestycja całkowicie odmieni śród-
mieście Szczecina, wkrótce ogłoszo-
ny zostanie przetarg na przebudowę  
al. Wojska Polskiego . 

Inwestycja została podzielona na dwa 
etapy. Pierwszy obejmuje przebudowę 
układu drogowego m.in. od placu Zwy-
cięstwa do placu Szarych Szeregów 
oraz zmianę organizacji ruchu w postaci 
wprowadzenia ruchu uspokojonego, 
budowę oświetlenie ulicznego, ele-
mentów małej architektury, fontanny. 

Istotną częścią prac będzie zagospo-
darowanie terenu w postaci nasadzeń 
drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskie-
go, na odcinku od placu Zwycięstwa 
do ronda Szarych Szeregów, stanie się 
„zielonym salonem” naszego miasta. 

W drugi etapie nastąpi przebudowa układu 
drogowego i torowego w rejonie placu 
Zwycięstwa, od Bramy Portowej do włą-
czenia w ulicę Krzywoustego. Powstaną tu 
m.in. wspólne pasy tramwajowo – autobu-
sowe, prace obejmą również przebudowę 

nawierzchni jezdni i chodników, budowę 
ścieżek rowerowych. 

Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni 
publicznej i zabudowy śródmiejskiego 
odcinka alei Wojska Polskiego w Szcze-
cinie” jest realizowany w Szczecinie od 
2014 roku. Z uwagi na unikatowe roz-
wiązania otrzymał dotację w konkursie 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. 
„Modelowa Rewitalizacja Miast”. 

Zobacz też:
www.wojskapolskiego.szczecin.eu 

6 grudnia o godzinie 17.00 Filhar-
monia zaprasza na koncert rodzinny 
(on-line) w wykonaniu Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii  pod dyrekcją 
Macieja Kotarby. 

„Walerianowe kropelki” to tytuł niegdyś 
znany każdemu małemu melomanowi 
w Szczecinie. Jego autor, dyrygent, kom-
pozytor, popularyzator muzyki, publicysta 
i pedagog Walerian Pawłowski był jed-
ną z najpopularniejszych postaci życia 
muzycznego powojennego Szczecina. 

W setną rocznicę urodzin tego wyjąt-
kowego pasjonata muzyki i motocykli 
postanowiliśmy przypomnieć jego syl-
wetkę, jego pouczające, pełne humoru 
opowieści muzyczne, a także jego wła-
sne kompozycje.

W programie m.in. utwory Waleriana 
Pawłowskiego, Felixa Mendelssohna 
Barthody’ego, Piotra Czajkowskiego 
i Edvarda Griega.

więcej na: 
www.filharmonia.szczecin.pl

Po raz pierwszy od 13 lat, nie zaprosimy 
najmłodszych do siedziby Szczeciń-
skiej Agencji Artystycznej na zabawę 
sylwestrową. Ale sami się wprosimy 
z dobrą zabawą do Waszych domów! 
Wpadniemy do Was, aby wspólnie ze 
zwierzętami z Magicznego Lasu przy-
witać nowy rok. 

30 grudnia dzieci w Szczecinie jako pierwsze 
przywitają nowy 2021 rok. Z powodu pan-
demii szykujemy dla najmłodszych zabawę 
online, dzięki której przedostatni dzień 2020 
roku będzie wyjątkowy i magiczny. O godz. 
10.00 zapraszamy na warsztaty, a o godz. 
13.00 na przedstawienie. 

Przyda się kosmetyczka mamy

Na początek warsztaty dla dzieci, podczas 
których pokażemy jak świetnie bawić 
się w domu. Zdradzimy jak wyczarować 
sylwestrowe maski dla całej rodzinki, jak 
zrobić sylwestrowy makijaż  i co nam się 
przyda z kosmetyczek mam. Opowiemy 
o sylwestrowych zabawach, konkursach 
i niespodziankach, które bez problemu 
zorganizujecie sami.

Sylwester w Magicznym Lesie?  
Czemu  nie?

Następnie zaprosimy wszystkich na spek-
takl „Sylwester w Magicznym Lesie”. Jaki 
pomysł na zabawę mają zwierzęta i czy 
wiedzą co to takiego „Sylwester”? Wcią-
gające, magiczne przedstawienie on-line 
z użyciem pacynek, pięknymi kostiumami, 
niespodziankami, które połączy nas tego 
wyjątkowego dnia i sprawi, że będziemy 
się dobrze bawić.

Walerianowe 
kropelki 

Sylwester dla dzieci on-line!


