
Wrzesień/Październik 2021
Copyright©saa_Szczecin
al. Wojska Polskiego 64
70–479 Szczecin
e–mail: wiadomosci@saa.pl
www.wiadomosci.szczecin.eu

Wyniki pionierskich 
badań 

Al. Wojska Polskiego 
– przebudowa 

Darmowe szczepienia 
dla seniorów 

Szczecińscy seniorzy mogą już korzystać z darmowych 
szczepień przeciwko grypie. Gdzie? W których punktach? 

Więcej, str. 10

Za dwa lata zmieni się śródmiejski odcinek al. Wojska 
Polskiego. Prace prowadzone będą w dwóch etapach.  

Więcej, str. 3

Szczecin, jako pierwsze miasto w Polsce, przeprowadziło 
analizę stanu emocjonalnego środowiska szkolnego.

Więcej, str. 2

SzczecinLOVE 
Zielone Błonia, autorstwa Magdaleny, to jedno 
z nagrodzonych zdjęć w pierwszym etapie, 
kolejnej edycji konkursu SzczecinLOVE.
Więcej str. 11
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Aktualności

Ponad dekadę temu w Szczecinie do-
szło do sporych zmian w szkolnictwie 
wyższym. W 2009 roku przestały ist-
nieć Akademia Rolnicza i Politechnika 
Szczecińska, a w wyniku ich połączenia 
powstał Zachodniopomorski Uniwersy-
tet Technologiczny. Rok później swoje 
siły połączyła szczecińska filia Akademii 
Muzycznej w Poznaniu razem z Wyższą 
Szkołą Sztuki Użytkowej tworząc Aka-
demię Sztuki w Szczecinie.

Był to czas, kiedy szkolnictwo wyższe w całej 
Polsce stanęło przed dużym wyzwaniem 
docierającego na uczelnie niżu demograficz-
nego. Masowość studiów niestacjonarnych 
zaczęła zanikać, a dostępność do kierunków 
stacjonarnych stała się bardziej powszechna.

W 2011 roku wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom środowiska akademic-
kiego, miasto Szczecin utworzyło projekt 
„Akademicki Szczecin”, którego ce-
lem jest inicjowanie i wspieranie działań 
związanych z umacnianiem akademickiej 
pozycji miasta w kraju. Jednym z filarów 
projektu jest wspieranie uczelni wyższych 
podczas bezpośrednich spotkań adreso-
wanych do maturzystów. Od 2011 szcze-
cińskie szkoły wyższe prezentowały 
się na 261 targach edukacyjnych na 
terenie całego kraju, podczas których 
przedstawiciele uczelni przeprowadzili 
kilkadziesiąt tysięcy rozmów z potencjal-
nymi studentami. 

„Akademicki Szczecin” obejmuje także 
bardzo atrakcyjne programy stypendial-

Zaniżona pewność siebie, przygnę-
bienie i obawa o wyniki w nauce – ta-
kie uczucia kłębią się wśród uczniów 
i nauczycieli. Wyzwaniem dla dzieci, 
młodzieży, ale i dorosłych jest zatem 
odbudowa relacji, ponowna integracja, 
a także wzmocnienie poczucia własnej 
wartości. 

Pionierskie przedsięwzięcie

Szczecin, jako pierwsze miasto w Polsce, 
zdecydował się na przeprowadzenie pi-
lotażowej analizy stanu emocjonalnego 
szczecińskiego środowiska szkolnego. 

– Edukacja to ten obszar codziennego życia, 
który bardzo mocno został dotknięty skutkami 
trwającej pandemii koronawirusa. Działanie 
szkół w warunkach pandemii to ogromne wy-
zwanie, z którym musieli zmierzyć się zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele – powiedział Piotr 
Krzystek – prezydent Szczecina.

Dlatego w trakcie badań pochylono się m.in.: 
nad tym z jakimi emocjami uczniowie mierzą 
się po 15–miesięcznej pandemii, jak oceniają 
wpływ zdalnej nauki i izolacji na ich samo-
poczucie, a także jak czas izolacji wpłynął na 
poziom ich nauki i patrzenie w przyszłość.

Badaniami przygotowanymi przez firmę 
Profi Competence Europe oraz Uniwersytet 
Szczeciński objętych zostało łącznie ponad 
2000 szczecińskich uczniów oraz ponad 
500 nauczycieli. To reprezentatywne grupy, 
których odpowiedzi pozwoliły na opracowa-
nie szczegółowego planu działań, który ma 
pomóc w powrocie do stacjonarnego trybu 
pracy zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

10 lat projektu „Akademicki Szczecin” 

ne dla studentów. „Stypendia Prezy-
denta Miasta Szczecin”, to program 
finansowego wsparcia pracy naukowej 
kształcących się studentów i doktorantów. 
Stypendia przyznawane są studentom 
i doktorantom, którzy legitymują się dorob-
kiem naukowym najwyższej rangi. Do tej 
pory stypendia przyznano 266 osobom. 

Z kolei „Nagrody Prezydenta Miasta” 
są wyróżnieniem nowatorskiej pracy na-
ukowej charakteryzującej się innowacyj-
nością, kreatywnością oraz pozytywnym 
wpływem na ożywienie regionu i rozwój 
Szczecina. Do konkursu może być zgło-
szona każda praca naukowa tj. rozprawa 
doktorska, praca magisterska, inżynierska 
czy licencjacka. Dotychczas nagrodzono 
łącznie 49 osób.
Miasto Szczecin w ramach „Akademic-
kiego Szczecina” realizuje wspólnie ze 

Szczecińskim Towarzystwem Budownic-
twa Społecznego programy najmu miesz-
kań. W programie „Dom dla Studenta” 
udostępniane są mieszkania położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. 
Wszystkie lokale są w pełni przystoso-
wane do potrzeb studentów: w pokojach 
znajdują się biurka, łóżka, szafy i komody. 

Z kolei program „Dom dla Absolwenta” 
jest alternatywną formą zamieszkania, tańszą 
wobec rynku najmu komercyjnego. Jego 
celem jest wsparcie absolwentów najbardziej 
poszukiwanych kierunków szkół i uczelni 
wyższych oraz osób zatrudnionych na tere-
nie Szczecina w branżach uznanych przez 
miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

Od 2015 roku podejmowane były 
też działania związane z pozyski-
waniem studentów cudzoziemców. 

Wyniki pionierskich badań 

Ważny cel badań

– Przeprowadzenie diagnoz pozwoliło 
nam na opracowanie szczegółowego 
raportu, który przede wszystkim zawiera 
dokładne rekomendacje dla dyrektorów 
i nauczycieli dotyczące tego, jak powinni 
pracować z młodymi ludźmi – mówi Sylwia 
Majewska – prezes firmy Profi Competen-
ce Europe.

Ci, bowiem – jak wynika z ankiet – obec-
nie borykają się z problemami takimi jak 
niepokój, bezradność i obniżony nastrój. 
Tym samym uczniowie znaleźli się w nie-
komfortowej sytuacji, a w ich środowisku 

pojawiło się mnóstwo nowych czynników 
stresujących. 

Dodatkowo, dzięki badaniom Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, które skupiły się nie 
tylko na uczniach szkół podstawowych, 
możliwe było również przebadanie nauczy-
cieli. Przedstawiciele tej grupy zawodowej, 
w trakcie przeprowadzonych diagnoz, 
wskazywali na takie problemy jak brak 
bezpośredniego kontaktu z uczniami, a co 
za tym idzie problem z realną oceną wiedzy 
i umiejętności podopiecznych. Do tego 
dochodził również stres, przygnębienie, 
niekiedy wypalenie zawodowe, a także 
spore obawy o uczniów.

Uczelnie szczecińskie pod szyldem 
„Study in Szczecin”, uczestniczyły 
w kilkunastu zagranicznych targach 
edukacyjnych oraz w spotkaniach 
z przedstawicielami firm zajmujących 
się rekrutacją studentów z całego 
świata. Działania te przyniosły wy-
mierne efekty. W 2010 roku w Szcze-
cinie studiowało 704 studentów 
cudzoziemców, a w 2019 roku było to 
już 1608 osób. Ponadto od 2017 roku, 
zagraniczni studenci przyjeżdzający 
na studia do Szczecina uczestniczą 
w spacerach z przewodnikiem w ra-
mach akcji „Welcome to Szczecin”. 

Środowisko akademickie Szczecina jak 
i też Polski stoi obecnie przed bardzo 
dużym wyzwaniem demograficznym. 
W ciągu dziesięciu lat liczba maturzystów 
w Polsce spadła o ponad 30% (z 396 
719 osób w 2010 roku do 273 419 osób 
w 2021 roku). Podobnie było na Pomorzu 
Zachodnim. W 2009 roku do matury przy-
stąpiło 16 097 osób, a w 2021 roku liczba 
ta zmalała 10 520 (tylko 8222 z nich zdało 
egzamin maturalny!). 

Mimo, że ponad 80% absolwentów szczeciń-
skich szkół średnich wybiera dalszą naukę 
w Szczecinie, to liczby te też nie są zbyt duże 
– ponad 3000 osób zdaje maturę każdego 
roku w naszym mieście. Stąd też nie jest za-
skoczeniem, że od wielu lat fundamentem 
szkolnictwa wyższego w Szczecinie są stu-
denci pochodzący z województwa zachod-
niopomorskiego oraz innych regionów kraju 
(ponad 60%). 

Jak pomóc środowisku 
 szkolnemu?

Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych 
byli badani odmiennymi metodami od 
uczniów szkół podstawowych. Niemniej 
otrzymane wyniki diagnoz w wielu ob-
szarach są do siebie zbliżone i pozwala-
ją na opracowanie planu, który pomoże 
szczecińskiemu środowisku szkolnemu 
w powrocie do normalnego trybu nauki.

– Na podstawie wniosków płynących z prze-
prowadzonych badań, opracowaliśmy 
szczegółowy plan działania – mówi Lidia 
Rogaś – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta Szczecin. – Znalazły się w nim między 
innymi takie projekty jak działania nastawione 
na wzmocnienie nauczycieli, dzięki którym 
będą mogli jeszcze lepiej niż dotychczas 
wspierać swoich podopiecznych. Bardzo 
ważną rolę będą pełnić również rodzice, na 
których spoczywa największy ciężar dotyczą-
cy m.in. wzmacniania dzieci. Właśnie dlatego 
do rodziców – za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego – trafi specjalnie przygoto-
wana broszura, w której znajdą między innymi 
informacje na co powinni zwracać uwagę 
i gdzie ewentualnie szukać specjalistycznej 
pomocy dla swojego dziecka.

W porozumieniu z dyrektorami szczecińskich 
szkół, zmodyfikowane zostaną również metody 
oraz formy pracy, które zostaną dostosowane 
do problemów zgłaszanych przecz uczniów. 
Wszystkie działania podjęte przez Miasto, mają 
na celu odbudowę pozytywnej samooceny 
uczniów, pomoc w powrocie do normalności 
oraz naprawę relacji nie tylko między najmłod-
szymi, ale również na linii uczeń – nauczyciel.
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Tylko do końca września mamy czas 
na spełnienie ważnego obywatelskie-
go obowiązku, czyli wzięcie udziału 
w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021. Jak szyb-
ko i bezstresowo to zrobić? Podpo-
wiadamy w naszym tekście!

Gminne Biuro Spisowe od samego po-
czątku, czyli od 1 kwietnia br. pomaga-
ło mieszkańcom wziąć udział w Spisie 
Powszechnym. Bo choć ma on przede 
wszystkim formę tzw. „samospisu” (na 
stronie spis.gov.pl lub na infolinii: 22 279 
99 99), to dużą popularnością cieszą się 
specjalne stanowiska, w których z pomo-
cą urzędników i rachmistrzów, w kilka 
minut można wypełnić formularz i tym 
samym wziąć udział w NSPLiM 2021. 

Codziennie, do końca września można 
np. przyjść do Urzędu Miasta i Filii na Pra-
wobrzeżu. Rachmistrzów można spotkać 
również w wybranych filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, w Radach Osiedli 
i Centrum Handlowym Galaxy. 

Pamiętaj, że udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy. Odmowa udziału, 
zgodnie z ustawą o statystyce, wiąże się 
z możliwością nałożenia kary grzywny 
przez sąd.

Rady Osiedli: 16:00–20:00

28 września 29 września 

R.O. Niebuszewo R.O. Turzyn

R.O Arkońskie–Niemierzyn R.O. Stare Miasto

Dodatkowe informacje na stronie: wiadomosci.szczecin.eu/spispowszechny oraz szczecin.pl/spis

Filia Urzędu Miasta, ul. Rydla 39/40 pok. 3

24 września 27, 28, 29, 30 września 

08:00 – 15:30 
16:00 – 20:00

08:00 – 15:30  
16:00 – 20:00

HARMONOGRAM STANOWISK SPISOWYCH W DNIACH 24–30 WRZEŚNIA:

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 główne wejście

24 września 25 września 26 września 27, 28, 29, 30 września 

08:00 – 15:30  
16:00 – 20:00 12:00 – 18:00 10:00 – 16:00 08:00 – 15:30 

16:00 – 20:00

Za dwa lata zmieni się śródmiej-
ski odcinek al. Wojska Polskiego. 
Umowa na realizację tej inwesty-
cji została podpisana. Za kontrakt 
o wartości ponad 80 mln zł odpo-
wiada Firma Budowlano–Drogowa 
MTM S.A.

Przychodzi czas na modernizację waż-
nej arterii komunikacyjnej. Przebudowa 
była długo przygotowywana. Wymagała 
wielu uzgodnień, spotkań, konsultacji 
społecznych. Musieliśmy wypracować 
projekt, który nie będzie z jednej strony 
tylko i wyłącznie modernizacją układu 
drogowego, ale także spowoduje, że 
ulica odzyska swój blask i będą się tutaj 
pojawiały działania społeczne, inicja-
tywy i pomysły, które będą ożywiały 
tę ulicę i przyciągały do niej mieszkań-
ców – mówi Piotr Krzystek, prezydent  
Szczecina.
 
Przebudowa al. Wojska Polskiego zo-
stała podzielona na dwa etapy:

ETAP I – obejmuje przebudo-
wę układu drogowego alei Woj-
ska Polskiego na odcinku od 
Placu Zwycięstwa do placu Sza-
rych Szeregów, odcinka ulicy  
Jagiellońskiej od al. Piastów do  

Spis Powszechny – to już ostatni dzwonek!

Aleja Wojska Polskiego  
– przebudowa wystartowała! 

Centrum Handlowe Galaxy, aleja Wyzwolenia 18–20

24 września 25 września 27 września 28 września 29 września 30 września

10:00 – 16:00 10:00 – 20:00 10:00 – 12:00 
16:00 – 20:00

10:00 – 12:00  
16:00 – 20:00

10:00 – 12:00 
16:00 – 20:00

10:00 – 12:00 
15:00 – 20:00

Miejska Biblioteka Publiczna: 16:00 – 20:00

27 września 30 września 

Filia nr 28 (pl. Lotników 7) Filia nr 4 (ul. Barnima 25)

Filia nr 38 (ul. 26 Kwietnia 1) Filia nr 7 (pl. Marii Teresy z Kalkuty 8)

Filia nr 54 (al. Wojska Polskiego 2)

al. Wojska Polskiego oraz odcinka uli-
cy Śląskiej od ulicy Więckowskiego 
do drogi wewnętrznej za budynkami 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmie-
ście”. Inwestycja obejmie ponad-
to przebudowę kolidujących sieci 
uzbrojenia terenu, przebudowę sy-
gnalizacji świetlnych, budowę oświe-
tlenia ulicznego, elementów małej 
architektury, budowę fontanny oraz 
zmianę organizacji ruchu w postaci 
wprowadzenia ruchu uspokojonego.

Ważnym elementem prac będą nasadze-
nia zieleni, tak aby al. Wojska Polskiego, 
na odcinku od Placu Zwycięstwa do ron-
da Szarych Szeregów, stał się „zielonym 
salonem” Szczecina. Znajdą się tu m.in. 
kolumnowe platany, charakterystyczne 
dla Szczecina magnolie, krzewy, trawy 
i byliny. 
 
ETAP II – obejmie wykonanie dokumen-
tacji projektowej przebudowy układu 
drogowego i torowego w rejonie placu 

Zwycięstwa, na odcinku od Bramy Porto-
wej do włączenia w ulicę Krzywoustego. 
Powstaną tu wspólne pasy tramwajowo 
– autobusowe, nowe przystanki, prze-
budowane zostaną jezdnie, chodniki, 
powstaną ścieżki rowerowe, zagospo-
darowanie terenu elementami małej 
architektury oraz nasadzeniami drzew 
i krzewów. 

Zobacz też: 
wojskapolskiego.szczecin.eu
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Szczecin przyłączył się do kolejnej 
edycji społecznej akcji zainicjowanej 
w 2019 roku przez Annę Jaklewicz, 
podróżniczkę i edukatorkę.

Jej uczestnicy wspólnie sprzątają lasy, brze-
gi rzek, miejskie parki – wszystkie te miejsca, 
które z powodu zaśmiecenia wymagają 
interwencji. Prezentem i podziękowaniem 
dla zarejestrowanych uczestników wyda-
rzenia są książki.

W Szczecinie, w ramach akcji „Książka za 
worek śmieci”, ok. 50 osób sprzątało zielony 
teren między ul. Odzieżową, a ul. Księżnej 
Salomei. Miasto przekazało 200 worków 
na odpady oraz dwa kontenery. W samych 
tylko kontenerach zebrano ponad tonę 
odpadów (1260 kg). 

– Pomysł na akcję zachęcającą do 
dbania o środowisko i czytania książek 
narodził się w Gryfi nie. Tam, podczas 
festiwalu podróżniczego, promowałam 
swoją książkę „Indonezja. Po drugiej 
stronie raju”. Zależało mi na połączeniu 
opowieści z podróży z edukacją eko-

Można o tym pisać bez końca, niestety … Ciągle jeszcze nie umiemy, nie 
chcemy zadbać o otoczenie, lekceważymy innych.

A spójrzmy tylko na te zdjęcia. To są różne miejsca w Szczecinie, przed i po sprzątnięciu 
dzikich wysypisk. W jakiej przestrzeni wolelibyśmy mieszkać, żyć? 

PRZED PO

„Książka za worek śmieci”
także w Szczecinie 

Alert
Dzikie wysypiska 

Pomocna 
wyszukiwarka 

logiczną. Postanowiłam więc działać 
także lokalnie, a do wspólnego sprzą-
tania zachęcać książkami. Podczas tej 
pierwszej akcji zebraliśmy niemal dwie 
tony śmieci! Postanowiłam więc działać 

dalej. Ruszyłam w Polskę, żeby promo-
wać ekologiczny styl życia – opowiada 
Anna Jaklewicz.
18 września akcja „Książka za worek 
śmieci” po raz pierwszy odbyła się we 

wszystkich województwach Polski. Na 
uczestników wydarzenia, którzy jako 
pierwsi zarejestrowali się i wzięli udział 
we wspólnym sprzątaniu czekało aż 
1000 książek.

Foto: P. Dulny

Od wielu lat segregujemy, ale jeszcze 
często mamy wątpliwości do jakiego 
pojemnika wyrzucić poszczególne od-
pady.

Czy karton po mleku lub soku wrzucić do 
pojemnika na papier?
A czy do tego pojemnika powinny tra-
fi ć zużyte ręczniki papierowe? A tacka 
po mięsie do wielomateriałowych czy 
zmieszanych? 

Odpadów jest ciągłe bardzo dużo, więc 
te pytania będą się pojawiać, a lepiej mieć 
wątpliwość niż źle segregować.

W takiej sytuacji możemy skorzystać 
z wyszukiwarki na stronie: 
www.segregujemy.ecoszczecin.pl, 
która działa w prosty, intuicyjny sposób. 
Wystarczy wpisać rodzaj odpadu i w odpo-
wiedzi wyświetla się graficzne wyjaśnienie do 
którego pojemnika dany odpad powinien trafić. 
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Pomocna 
wyszukiwarka 

Ekologia w praktyce od najmłodszych lat 

Radni pozytywnie zaopiniowali utwo-
rzenie i prowadzenie przez Fundację 
Zwierzogród ośrodka rehabilitacji dzi-
kich zwierząt w Szczecinie. Obiekt 
został wybudowany w ramach Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Miasto, w drodze konkursu ofert, wyłoniło 
operatora ośrodka rehabilitacji dzikich 
zwierząt, którego budowa zakończyła 
się wiosną. Pomoc zwierzętom będzie 
w nim świadczyć Fundacja Zwierzogród, 
która przedstawiła kompleksową ofertę 
zawierającą między innymi sposób funk-
cjonowania oraz fi nansowania ośrodka. 

Ośrodek ma funkcjonować całodobowo. 
Część, w której będą przebywać rehabili-
towane zwierzęta pozostanie zamknięta 
dla odwiedzających, by nie oswajać pod-
opiecznych, którzy mają wrócić do natury. 
Przyjmowanie zwierząt będzie głównie na 
terenie ośrodka, jednak z możliwością po-
mocy w odłowie i transportu. Fundacja po-
dejmie współpracę z lekarzami weterynarii, 
którzy będą nadzorować leczenie i postępy 
w rehabilitacji. Zwierzęta będą leczone na 
terenie ośrodka, gdzie na ten cel zostanie 
wydzielone osobne pomieszczenie. 

-To dla nas duże wyróżnienie i cieszymy 
się, że nasza oferta została doceniona, ale 
dopiero naszą pracą będziemy mogli po-
kazać pełne spektrum naszych możliwości 
- mówi Paulina Seweryniak, z Fundacji 
Zwierzogród. – Mamy duże doświadczenie 
w pracy ze zwierzętami, jednak nowością 
dla nas będzie z pewnością duża liczba 
zwierząt dziko żyjących, ale jesteśmy przy-
gotowani i zmotywowani do pracy z nimi. 
Mamy nadzieję, że najlepszym dowodem 
na to będą nasi podopieczni, którzy po 
rehabilitacji będą mogli wrócić do swojego 
naturalnego środowiska.

Fundacja zapowiada, że będzie 
prowadzić warsztaty dla placówek 
edukacyjnych i grup zorganizowanych 
o tematyce ekologii i ochrony środowiska 
oraz inne akcje nakierowane na 
pozyskanie sponsorów. Projekt zakłada 
też prowadzenie wirtualnych adopcji 

Do szkół, przedszkoli i żłobków 
trafiło 150 zestawów pojemników 
do segregacji śmieci z tablicami 
edukacyjnymi. 

Jeden zestaw składa się z 4 pojemni-
ków o pojemności 60 l odpowiednio 
na: papier, metale i tworzywa sztucz-
ne, szkło oraz odpady zmieszane. Ze-
stawy małych pojemników ustawione 
wewnątrz budynków przyczynią się 
do bardziej efektywnej zbiórki surow-
ców wtórnych. 

Dzięki pojemnikom dzieci uczęsz-
czające do placówek będą miały 
możliwość samodzielnej segregacji 
odpadów, a co za tym idzie, naby-
wania nawyków proekologicznych, 
które później przeniosą do domów. 

Zwierzogród zaopiekuje się 
dzikimi zwierzętami 

podopiecznych ośrodka, by zebrać fundusze 
na ich bieżące potrzeby. Zakładane jest też 
przeprowadzanie zbiórek w zależności od 
potrzeb i pozyskania 1% podatku. 

By ośrodek był samowystarczalny zo-
stanie wprowadzona produkcja własnej 
karmówki i pozyskiwania mleka koziego 
do odchowania osesków.

W skład zespołu Ośrodka będą 
wchodzić dwie osoby zatrudnio-
ne: zootechnik i pracownik gospo-
darczy oraz dwóch wolontariuszy. 
Zgodnie ze złożoną ofertą Miasto 
ma przeznaczyć na funkcjonowanie 
ośrodka 450 tys. zł. Umowa z Fun-
dacją została podpisana do końca 
2022 r. 

Inwestycja objęła budowę budynku 
socjalno-gospodarczego z pomieszcze-
niem biurowym, kuchnią sanitariatami, 
pomieszczeniem przyjmowania zwierząt. 
Zagospodarowanie terenu: woliery dla 
zwierząt z podziałem na gatunki, oświetle-
nie, ogrodzenie, instalacja wodociągowa, 
monitoring, kotłownia, miejsce na parking. 
Łączny koszt budowy 2 566 230, 99

Pojemniki trafiły do placówek, które 
zgłosiły się do programu, natomiast 
dla wszystkich wciąż dostępne są 

tablice edukacyjne, prezentujące 
zasady prawidłowej segregacji od-
padów. 

Można je odbierać w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
– pokój 26 (lewe skrzydło, II piętro). 
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Ecoszczecin

Pluszowe misie w czułych objęciach stalowej łapy 

Ktoś kiedyś powiedział, że zasady 
są po to, by je łamać. To hasło zde-
cydowanie nie pasuje do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów, którego 
główną dewizą jest właśnie BHP. 
 
Reguły dotyczą wszystkich i są bez-
względnie przestrzegane. Bez wyjątków. 
Jedynie zakładowym kotom udaje się 
niekiedy przemknąć … bez kamizelki.

Przemieszczanie się po terenie Za-
kładu Unieszkodliwiania Odpadów?

Tylko w kamizelce ostrzegawczej lub 
specjalnych szelkach wyposażonych 

w elementy odblaskowe. Dzięki nim, 
pracownik jest dobrze widoczny dla 
kierowców pojazdów ciężarowych. Tych 
w obrębie EcoGeneratora nie brakuje, 
podobnie jak sprzętów typu: ładowarki, 
wózki widłowe, zamiatarki. Jeśli chodzi 
o wejście na instalację, czyli do serca 
EcoGeneratora, obowiązkowy jest kask 
ochronny. W przypadku prac wykony-
wanych na instalacji … nie ma mowy 
o braku odzieży i obuwia roboczego 
oraz odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej. 

Każdy pracownik, który rozpoczyna pra-
cę w ZUO, wyposażony jest w pełne 

umundurowanie oraz niezbędne środki 
ochrony indywidualnej przewidziane do 
wykonywania pracy na danym stano-
wisku. W Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów zwracana jest szczególna 
uwaga na wszystkie aspekty bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz stosowa-
nie się do obowiązujących przepisów. 
Nowo zatrudniony pracownik, przed 
przystąpieniem do wykonywania pracy, 
obowiązkowo musi przejść szkolenie 
wstępne. Obejmuje ono m.in. zasady 
bhp i instruktaż stanowiskowy czy ppoż. 

Raz w roku wszyscy pracownicy dzia-
łu technicznego muszą przejść obo-

wiązkowe szkolenie okresowe bhp, 
które obejmuje zagadnienia z m.in. 
znajomości przepisów bhp i ppoż., 
prawa pracy oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Podczas takiego szkolenia uczestnicy 
mają okazję przećwiczyć resuscytację 
krążeniowo–oddechową oraz użycie 
defibrylatora (w zakładzie są dwa takie 
urządzenia). 

– To bardzo przydatna wiedza, warto 
co jakiś czas przypominać sobie te za-
sady. Mam nadzieję, że nie będą nigdy 
potrzebne w praktyce – mówiła jedna 
z pracownic ZUO. 

Coś się w EcoGeneratorze… pokręciło, 
a dokładnie to teledysk Wojciecha 
Hassa i Cezarego Kołodzieja, dla któ-
rych Zakład Unieszkodliwiania Odpa-
dów stał się inspiracją artystyczną. 
 
Na moment szczecińska spalarnia za-
mieniła się w plan zdjęciowy, gdzie 
żywota dokonały pluszowe zabawki.

– Dostaliśmy informację, że jest taki za-
kład i tak zaczęliśmy błądzić myślami. 
Doszliśmy do wniosku, że to miejsce 

idealnie pasuje do naszego pomysłu 
– powiedział muzyk, twórca teledysku 
Wojciech Hass.

Scenariusz z pozoru prosty, ma jednak 
głębsze przesłanie. Chodzi w nim o od-
cięcie się od przeszłości i zerwanie z tym 
co było.

– Tutaj trafiają rzeczy, które zostają po 
naszym codziennym funkcjonowaniu. 
Wydaje się, że to są zwykłe śmieci, nic 
nie znaczące. Jednak jest to mocny prze-

kaz o nas samych, kim i skąd jesteśmy 
– powiedział muzyk, twórca teledysku 
Cezary Kołodziej – Wybraliśmy takie 
atrybuty, które na pierwszy rzut oka nie 
powinny się tam znaleźć, chociażby ze 
względu na bliskość i sentyment. Ko-
chane, pluszowe stworzenie zmienia 
się w śmieć, który znika i nikt już o nim 
nie pamięta. A jeszcze chwilę wcześniej 
miało imię, wartość i znaczenie – dodał.

Muzycy tworzyli wcześniej takie zespoły 
jak Napszykłat, Drum Machina, OOBE. 

Mają za sobą realizacje muzyczne do 
spektakli teatralnych oraz muzykę do fil-
mów animowanych. Projekt „Cezar”, który 
częściowo realizowany był w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów, zmierzą się 
z muzycznym gatunkiem elektro–techno 
oraz elementami muzyki ludowej.

Wizję artystyczną udało się zrealizować 
dzięki wsparciu pracowników EcoGene-
ratora. W nagraniu ucierpiały wszystkie 
eksponaty. Efekty pracy będzie można 
już niedługo zobaczyć w Internecie.

Po pierwsze bezpieczeństwo 
– złota zasada EcoGeneratora 

Przemieszczanie sie po ZUO – tylko w kamizelce ostrzegawczej!
Fot. Damian Róż

Jedynie zakładowym kotom udaje się
przemknąć … bez kamizelki.

Raz w roku – obowiązkowe szkolenia  
dla pracowników 

Twórcy teledysku:  
Wojciech Hass i Cezary Kołodziej.

W nagraniu ucierpiały wszystkie eksponaty... Misiu też trafił w objęcia stalowej łapy.
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Trwają prace związane z przebudową 
newralgicznego komunikacyjnie skrzyżo-
wania ulic Mączna–Walecznych–Pszenna 
na prawobrzeżu Szczecina. 

Wykonawca kontynuuje roboty sanitarne 
za pomocą wykopu tradycyjnego. Przebu-
dowuje sieci wodociągowe i kanalizację 
deszczową oraz sanitarną. Na skraju pasa 
jezdni i tam gdzie ułożono rury rozpoczął 
prace związane z infrastrukturą drogową 
m.in. wykonuje warstwy konstrukcyjne za-
tok autobusowych i krawężników. Finałem 
prac będzie rondo na którym bezpiecznie 
i swobodnie poruszać się będą autobusy 
i samochody ciężarowe z naczepami oraz 
piesi i rowerzyści. 

Przypomnijmy, inwestorami tego zada-
nia są Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta, Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego oraz Szczecińska Energetyka 
Cieplna i szczeciński ZWiK. Jego wyko-
nawcą jest spółka Ben–Bruk z Grzędzic, 
a całość kosztować będzie 4,1 mln zł. 
W trakcie modernizacji skrzyżowania wy-
mienione lub wykonane zostaną nowe 
wodociągi o średnicy 100 i 200 mm oraz 
fragment magistrali wodociągowej 600 
mm, renowacji poddany zostanie rów-
nież kanał sanitarny o średnicy 600 mm. 

Podczas inwestycji przebudowana zo-
stanie istniejąca kanalizacja deszczowa 
z rurami o średnicach 400–800 mm oraz 
wylot deszczowy do pobliskiego cieku 
Chojnówka wraz z urządzeniami pod-
czyszczającymi wody opadowe z wpu-
stów ulicznych. W obrębie skrzyżowania 
ułożone zostaną również odcinki nowej 
sieci ciepłowniczej. Finalnie przebudowa 
wprowadzi na stałe rondo, poprawi bez-
pieczeństwo i swobodę włączania się do 
ruchu, oraz co równie ważne, podwyższy 
przepustowość podporządkowanego 
wlotu ulicy Mącznej. Ważne jest także 
uspokojenie i poprawa bezpieczeństwa 
ruchu w ciągu ulic Pszenna –Walecznych.

Aktualnie na skrzyżowaniu widać duże 
przyśpieszenie prac i codziennie przyby-
wa układanej infrastruktury podziemnej 
pomimo, że występują kłopotliwe kolizje 
z sieciami teletechnicznym, gazowymi 
i energetycznymi. Nieco to komplikuje 
oraz zwiększa zakres robót. Dlatego 
obok robotników i ciężkiego sprzętu 
budowlanego na placu widać projek-
tantów nanoszących poprawki oraz 
geodetów wprowadzających uwagi 
na mapy i podkłady geodezyjne. Za-
kończenie tego kontraktu planowane 
jest pod koniec grudnia br.

Ecoszczecin

Nowoczesne skrzyżowanie 
na koniec roku

Do końca listopada potrwa wymiana 
wodociągu w ul. Kopernika. Prace są jed-
nym z elementów składowych projektu 
„Adaptacja do zmian klimatu miasta 
Szczecina”, który uzyskał dofinansowa-
nie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sieć wodociągowa w ul. Kopernika zdecy-
dowanie wymagała renowacji. Była w złym 
stanie technicznym i często zdarzały się tu 
awarie. Dlatego ZWiK ją przebudowuje. 
Prace polegają na układaniu nowych od-
cinków sieci o średnicy 150 mm i wymianie 
przyłączy do budynków. Teren budowy 
obejmuje pas drogowy ulicy Kopernika, 
który jest bardzo gęsto uzbrojony w in-
frastrukturę podziemną: kanalizację, sieć 
gazową, elektroenergetyczną i telekomuni-
kacyjną. Roboty prowadzone są za pomocą 
wykopu otwartego w chodniku. Aby w jak 
najmniejszym stopniu utrudniać ruch sa-
mochodów, w kilku miejscach podczas 
przekraczania jezdni, odcinki wodociągu 
zostaną wykonane bezwykopowo prze-
wiertem kontrolowanym. 

Łącznie, w trakcie prac ułożonych zosta-
nie ok. 630 metrów sieci wodociągowej 
z nowoczesnego i wytrzymałego żeliwa 
sferoidalnego oraz ok 95 metrów przy-
łączy z polietylenu wraz z niezbędną 
armaturą sterującą. Na czas montażu 
nowego wodociągu mieszkańcy mają 
zapewnioną dostawę wody z tymcza-
sowej instalacji zasilającej. Wykonawcą 
prac jest Zakład Inżynieryjno–Budow-
lany Niedośpiał, koszt robót to 1,47 
mln zł, a ich termin upływa pod koniec 
listopada br.

Budowa nowego wodociągu wchodzi 
w skład projektu „Adaptacja do zmian 
klimatu miasta Szczecina”, który uzyskał 
dofinansowanie z NFOŚiGW. Celem pro-
jektu jest adaptacja szczecińskiego syste-
mu wodociągowego do postępujących 
zmian klimatu, poprzez poprawę jakości 
wody i zwiększenie bezpieczeństwa jej 
dostaw. Aby to osiągnąć nastąpi m.in. 
modernizacja ujęć i zakładów produkcji 
wody, przyłączenie do sieci wodociągo-
wej części miasta nieobjętej do tej pory 
siecią oraz optymalne wykorzystanie 
infrastruktury powstałej w wyniku reali-
zacji całego projektu. 

Na ukończeniu jest jedna z inwesty-
cji w ramach programu „Czysta Odra 
w Szczecinie – etap 2”. Mowa o bezwy-
kowpowej renowacji kanałów sanitar-
nych.

Trwają odbiory końcowe inwestycji. Swym 
zakresem obejmowała odnowienie około 
12,3 km kanalizacji sanitarnej i ogólno-
spławnej o średnicy od 200 do 1200mm, 
zlokalizowanej przede wszystkim w lewo-
brzeżnej części Szczecina. Renowacja 
prowadzona była przy wykorzystaniu 
technologii bezwykopowych i polegała 
głównie na wprowadzeniu do istniejących 
kanałów wykładziny z włókna szklanego 
czyli tzw. „rękawa” nasączonego żywi-
cami poliestrowymi utwardzanymi pro-
mieniami UV, a w niektórych miejscach 
rękawów poliestrowych utwardzanych 
gorącą wodą. Renowacji poddano rów-

nież komory zlokalizowane na kanałach 
przełazowych oraz studnie rewizyjne. 
Inwestycja prowadzona była etapami. 
W ramach zadania odnowiono kanały 
m.in. na następujących ulicach: Jodłowej 
Kolumba, Jagiellońskiej, Mickiewicza, Unii 
Lubelskiej, Modrzewskiego, Kłosowej, 
Janusza, Narutowicza, Boh. Getta War-
szawskiego, Elektoralnej. św. Barbary, 
Mariackiej, Krasińskiego, Orzeszkowej, 
Panieńskiej, Grzybowej, Malinowej, Rucia-
nej, Tatrzańskiej, Piłsudskiego, Staromłyń-
skiej, Grodzkiej, Rycerskiej, Iwaszkiewicza 
i Obywatelskiej.

Inwestycja stanowiła część współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej 
projektu „Czysta Odra w Szczecinie – etap 
2”. Wykonawcą prac była firma BLEJKAN 
S.A z siedzibą w Szczecinie. Ich koszt się-
gnął blisko 21 mln zł.

Kanały odnowione

Nowy wodociąg w Kopernika 

Przebudowa skrzyżowania jest już mocno zaawansowana

Układanie wodociągu

Większość prac prowadzono nocą, żeby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców.
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Budownictwo

Rewitalizacja kamienicy  
przy ul. Jagiellońskiej 80 
Zakończył się generalny remont na-
rożnej kamienicy przy skrzyżowaniu 
al. Piastów i Jagiellońskiej. Budynek 
zyskał nową elewację, wyremontowano 
klatki schodowe i bramy. Wcześniej 
wykonano również zagospodarowanie 
podwórka i przedogródka. 

Odnowiony budynek należy do 
wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 
Jagiellońskiej 80 w Szczecinie, która 
sfinansowała cały remont. Wszystkie 
prace koordynowało Szczecińskie TBS 
– zarządca wspolnoty. 

Zakres prac remontowych był bardzo 
szeroki i obejmował m.in.: remont ele-
wacji frontowej budynku wraz z wymia-
ną okien piwnicznych, renowację bram 
wejściowych od strony Jagiellońskiej 
i Piastów, remont balkonów, klatek 

schodowych i prześwitu bramowego. 
Docieplono także elewację od podwó-
rza, wykonano izolację przeciwwilgo-
ciową wraz z wymianą stolarki okiennej 
piwnic. 

Remont elewacji kamienicy przepro-
wadzono bardzo starannie, odna-
wiając historyczne elementy. Prace 
obejmowały dekoracje elewacji w for-
mie boni, gzymsów, opasek okiennych, 
detali ryflowanych i w formie moty-
wów roślinnych, a także sztukaterie. 
Odmalowując elewację zastosowano 
subtelną, pastelową kolorystykę.
 
W poprzednich latach wspólnota 
mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 
80 wykonała również remont po-
dwórka oraz przedogródka od strony  
al. Piastów. 

Zarząd Budynków i Lokali Ko-
munalnych przygotowuje się do 
remontu kolejnych dachów w bu-
dynkach należących do Miasta. 
Tylko w ostatnich pięciu latach 
ZBiLK wyremontował 63 dachy 
na łączną kwotę blisko 5,5 mln zł.

W tym roku ZBiLK planuje wyre-
montować kolejne osiem dachów. 
Aktualnie szuka wykonawców  
remontów pokryć dachowych ofi-
cyn położonych przy al. Wyzwolenia 
87, ul. Pocztowej 5, ul. Długosza 3  
i Parkowej 2.

Zakres prac obejmuje m.in.: remont 
uszkodzonych elementów konstruk-
cyjnych, kominów oraz częściową wy-
mianę deskowania połaci dachowej 
w budynkach. 
Więcej informacji na ten temat znajduje 
się w na stronie Zarządu Budynków 

ZBiLK remontuje dachy

i Lokali Komunalnych, w zakładace 
Zamówienia Publiczne.
Natomiast dla pozostałych czterech 
dachów obecnie opracowywana jest 

dokumentacja kosztorysowa. Po za-
kończeniu tego procesu, dokumenty 
trafią do Zamówień Publicznych, aby 
wyłonić wykonawców.

W ostatnich pięciu latach ZBiLK 
wyremontował 63 dachy w zasobie 
komunalnym, m.in.: w budynkach 
przy ul. Wyzwolenia 77 i 79, Krasiń-
skiego 89 i 90, Dębogórskiej 25 i 26, 
Pięknej 3 oraz Bolesława Śmiałego 
25 (oficyny). 

Zakres robót jest uzależniony od rodzaju 
dachu i materiału, z którego jest zrobio-
ny. Przykładowo w budynku przy ul. 
Wyzwolenia 77 (front) prace polegały 
na m. in: demontażu starego pokrycia 
i wykonaniu nowego, naprawie elemen-
tów konstrukcji, remoncie kominów 
ponad dachem, gzymsów, wymianie 
rynien, rur spustowych i opierzeń, mon-
tażu łat i kontrłat, wykonaniu membrany 
z folii dekarskiej i wymianie dachówki 
ceramicznej oraz podłogi na strychu 
i okien strychowych.

 www.zbilk.szczecin.pl
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Pokoje w nowym standardzie wykoń-
czenia, toalety, miejsca do wypoczynku 
– tak zmieniły się szczecińskie bursy 
i internaty. Cztery placówki w różnych 
częściach miasta, przeszły w ostatnim 
czasie gruntowną przebudowę. 

Obiekty, o których mowa zlokalizowane są 
przy ulicach Klonowica, Portowej, Sowiń-
skiego i Pokoju. Do dyspozycji uczniów 
jest tam ponad 300 miejsc. 

Prace remontowo–budowlane, w zależ-
ności od placówki obejmowały m.in.: 
wymianę instalacji ogrzewania, ciepłej 
i zimnej wody; instalacji elektrycznych 
i oświetlenia; wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej. Wykonywane było również 
docieplanie ścian zewnętrznych i stropo-
dachów. Kompleksowo przebudowano 
i wykończono pomieszczenia wewnętrz-
ne – zainstalowano nowe meble i sprzęty 
sanitarne. Wyremontowane zostały kuch-
nie, stołówki i pomieszczenia socjalne. 
Tam gdzie była potrzeba zainstalowane 
zostały windy. 

Łączny koszt prac wyniósł ponad  
41 mln zł. Nadzór nad realizacją inwestycji 
sprawowało Biuro Inwestycji i Remontów 
Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

Tak zmieniły się szczecińskie 
internaty 

Szczecińscy seniorzy mogą już ko-
rzystać z darmowych szczepień 
przeciwko grypie. 

Jako pierwsze z realizacją zadania 
wystartowałobn Centrum Medyczne  
VITA.

Z programu pn. „Zapobieganie grypie 
i jej powikłaniom dla osób po 65 roku 
życia zameldowanych w Szczecinie” 
mogą skorzystać osoby, które urodziły 
się do końca 1956 roku i są zameldo-
wane w naszym mieście.

Zainteresowany bezpłatnym szczepie-
niem senior, musi zgłosić się do lekarza 
z dowodem osobistym. 

Z akcji będzie można skorzystać w jed-
nym z 12 punktów zlokalizowanych 
w różnych częściach Miasta.

Planuje się, że w tegorocznej edycji pro-
gramu z darmowych szczepień będzie 
mogło skorzystać 8900 osób. Program 
będzie realizowany do wyczerpania 
preparatów. 

Środki finansowe na realizację zadania 
wynoszą 677 360,00 zł.

Darmowe szczepienia dla seniorów
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje, w których placówkach będzie można skorzystać z darmowych szczepień:

Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian SP. Jawna w Szczecinie  
Koordynator zadania: p. Magdalena Urbaniak, Numer telefonu 91 422 66 99; e–mail:sekretariat@przychodnie–fabian.pl

Miejsce realizacji szczepień Numer  
telefonu

Dni i godziny  
realizacji UWAGI

Przychodnia Medy-
cyny  

Rodzinnej
W. Fabian SP. Jawna  

w Szczecinie

ul. Kadłubka 10–11 91 50 66 333
91 422 34 61 poniedziałek – piątek 

 8:00 –18.00

– przewidywany termin rozpoczęcia szczepień zależny jest od otrzy-
mania zamówionych w hurtowni szczepionek

– szczepienia planowane od dnia 5 października 2021 r.
– liczba planowanych szczepionek to 3000 sztuk  

(do wyczerpania zapasów)ul. Chopina 22 91 454 21 33
91 50 65 888

II Przychodnia Medycyny Rodzinnej SZAFERA Sp. z o.o., ul. Szafera 16–18, 71–245 w Szczecinie
Koordynator programu: p. Angelika Milkiewicz– Ławicka

Numer telefonu: 518 254 405; e–mail: milikiewicz@pmr.szczecin.pl; szafera@pmr.szczecin.pl

Przychodnie  
Medycyny

Rodzinnej SZAFERA

ul. Szafera 16–18 91 439 15 10

poniedziałek – piątek
8:00 –18.00

– przewidywany termin rozpoczęcia szczepień zależny jest od dnia 
otrzymania zamówionych w hurtowni szczepionek

– planowane szczepienia w październiku
– liczba planowanych szczepionek to 4000 sztuk – do wyczerpania 

zapasów (w tym 3000 preparatów będzie dostępnych przy ul. Janic-
kiego 27/U63)

ul. 9 Maja 13 91 482 02 45

ul. Miodowa 45 91 426 12 58

ul. Lubelska 29 91 486 80 80

ul. Ledóchowskiego 16 91 435 83 32

ul. Derdowskiego 28 91 453 01 84

ul. Janickiego 27/U63 885 003 881

III Centrum Medyczne VITA, ul. Łukasińskiego 42B/12; 71–234 w Szczecinie
Koordynator programu: p. Justyna Szuflińska, Numer telefonu: 66 87 62 746; e–mail:nzozvita2@wp.pl

Centrum Medyczne 
VITA

ul. Łukasińskiego 
42B/12 91 48 58 046 poniedziałek – piątek

8:00 –18.00

– przewidywany termin rozpoczęcia szczepień zależny jest od otrzymania 
zamówionych w hurtowni szczepionek

– szczepienia od dnia 15 września 2021 r.
– liczba planowanych szczepionek: 400 sztuk (do wyczerpania zapasów)

IV Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Wyspiańskiego 24 w Szczecinie 
Koordynator programu: p. Kamila Dzwonek; Numer telefonu: 91–311–47–10; e–mail:sekretariat@sczspzoz.pl

Szczecińskie  
Centrum Zdrowia  

SP ZOZ

ul. Bohaterów  
Warszawy 51 91 88 54 810 poniedziałek – piątek

8:00 –18.00

– przewidywany termin rozpoczęcia szczepień zależny jest od otrzymania 
zamówionych w hurtowni szczepionek

– szczepienia planowane w październiku
– liczba planowanych szczepionek: 1500 sztuk  

(do wyczerpania zapasów)

Internat –ul. Klonowica

Internat –ul. Sowińskiego Bursa – ul. Portowa Internat –ul. Sowińskiego Internat –ul. Pokoju 

internat ul. Klonowica
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Niebanalne ujęcia Wałów Chrobre-
go, Jeziora Szmaragdowego i Alei 
Platanów zostały najwyżej ocenione 
w pierwszym etapie miejskiego kon-
kursu fotograficznego. 

W kategorii „Zielony Szczecin” wygrała 
Pani Magdalena, która sfotografowała 
Aleję Platanów o zachodzie słońca (1 str. 
WSZ). Niezwykłe barwy spowitego mgłą 
Jeziora Szmaragdowego przyczyniły się 
do zwycięstwa Pana Daniela w katego-
rii „Z lotu ptaka”. Z kolei diabelski młyn 
Wheel of Szczecin idealnie wpasowany 
w Wały Chrobrego to dzieło Pana Ada-
ma, który okazał się najlepszy w kategorii 
„Floating Garden.”

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby fotografia wzięła udział w konkursie, 
należy przesłać ją za pomocą specjalne-
go, dedykowanego formularza dostęp-
nego na stronie internetowej konkursu  
www.szczecin.love. Co ważne, na każ-
dym etapie rywalizacji, uczestnicy mogą 
przesłać kilka różnych ujęć, jednak muszą 
pamiętać, że nagrodzonym można zostać 
tylko jeden raz.

To warto wiedzieć 

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu 
zostaną trzy osoby, których prace zosta-
ną wybrane przez komisję konkursową. 
W jej skład wchodzić będą przedstawi-
ciele Urzędu Miasta, Szczecińskiej Agencji 
Artystycznej oraz Żeglugi Szczecińskiej 
Turystyki Wydarzenia.

Dodatkowo, w każdym z etapów trwania 
konkursu, zostanie wyłonionych trzech 
uczestników, których fotografie na danym 
etapie zostaną najwyżej ocenione przez jury. 
Otrzymają oni nagrody dodatkowe, czyli 
specjalny plecak fotograficzny lub lampę 
ze statywem. 

Tegoroczna edycja konkursu fotograficz-
nego SzczecinLove potrwa do 23 paździer-
nika br. Ogłoszenie laureatów w konkursie 
głównym nastąpi kilka dni później. 

Szczegółowe informacje o konkursie, 
w tym jego regulamin, informacje kto może 
wziąć w nim udział oraz dokładny harmo-
nogram poszczególnych etapów, znaj-
duje się na stronie internetowej konkursu  
www.szczecin.love.

Wprawdzie sezon na plażowanie 
już minął, ale przebudowane ką-
pielisko nad jeziorem Dąbie będzie 
służyć mieszkańcom przez cały rok. 

I służy, bo od dnia otwarcia cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców. Jest tu dużo atrakcji dla 
wszystkich – młodszych i starszych. 
Boiska do plażowej piłki siatkowej, 
siłownia pod chmurką, place zabaw 
dla dzieci, wiaty, altany, miejsca do 
grillowania, miejsca do wypoczynku 
z leżakami. Jest też nowy budynek 
administracyjno–socjalny z toaletami.

Cały teren jest ogrodzony, oświetlony 
i monitorowany. 

Kompleks nad jeziorem Dąbie czynny 
jest przez 7 dni w tygodniu w godzi-
nach 10.00–20.00.

Wstęp jest bezpłatny

Szczecin Love Dąbie ma nowe  
miejsce do rekreacji 
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Festiwal Marek. 
Działo się na Słynnej Alei!
To był weekend pełen atrakcji! Na al. 
Wojska Polskiego 18 i 19 września od-
była się druga edycja Festiwalu Marek, 
najważniejszej imprezy organizowanej 
w ramach projektu Słynna Aleja. Były 
„Spotkania Filmowe w kinie Pionier”, 
warsztaty i animacje dla każdego, spa-
cery, gra plenerowa i rabaty u Słynnych 
Marek. 

Festiwal Marek to coroczne wydarze-
nie w ramach projektu Słynna Aleja, 
w którym mieszkańcy, przedsiębiorcy 
i miasto wspólnie próbują znaleźć spo-
sób na ożywienie al. Wojska Polskiego 
pomiędzy pl. Zwycięstwa a pl. Szarych 
Szeregów. W projekt zaangażowały się 
znane szczecińskie Marki, funkcjonujące 
w obrębie Alei. 

W tym roku marką wiodącą projektu jest 
jedno z najstarszych kin na świecie – Kino 
Pionier, wokół którego odbywają się 
przeróżne wydarzenia o charakterze fil-
mowym tj.: Gra Miejska „Animacja, Akcja”, 
Quiz Filmowy i Warsztaty Animacji Poklat-
kowej. Kino Pionier towarzyszyło również 
innym wydarzeniom: Transgranicznym 
spacerom miejskim oraz pokazom ple-
nerowym „Kino na Leżakach”. Wszystkie 
te inicjatywy zapowiadały tegoroczny 
Festiwal Marek.
 
Spotkania Filmowe w kinie Pionier. 
W tym roku program Festiwalu Marek był 
atrakcyjny. Najważniejszym punktem były 
Spotkania Filmowe w kinie Pionier. Reper-
tuar przeglądu był zróżnicowany, były 
w nim filmy nawiązujące do Szczecina, 
remake znanych produkcji, a także filmy 
poruszające ważne i aktualne tematy. Po 
niektórych seansach odbyły się spotkania 
z reżyserami i aktorami, które poprowadził 
Tomasz Raczek, znany krytyk filmowy. 
Poza tym widzowie mogli uczestniczyć 
w pokazach multimedialnych i wyjątko-
wych seansach z taperem, zawsze cie-
szących się dużym zainteresowaniem.
Te seanse zawsze są dla mnie najwięk-
sza wartością. Nawet, gdy film jest nijaki, 
to, jeśli taper potrafi improwizować, wy-
chodzi cudo! – mówi Jerzy Miśkiewicz 
z kina Pionier – kiedyś już robiliśmy seanse 

z taperem i mieliśmy widzów z całego wo-
jewództwa, nawet rodziny z dziećmi, sala 
zawsze była pełna.
 
Strefy zabaw na całej Alei. 
Poza Spotkaniami Filmowymi na od-
wiedzających aleję Wojska Polskiego 
w tym czasie, czekały też inne, równie 
ciekawe atrakcje. W pięciu strefach, 
rozstawionych po całej alei odbywały 
się różne eventy, z udziałem Marek, 
wśród nich m.in.: słodkie warsztaty 
czyli zdobienie ciastek lukrem pod 
okiem animatorów, zabawy rysunko-
we – malowanie kredą, można było 
złożyć własny podpis do obrazka au-
torstwa Henryka Sawki. Był też kiosk 
interaktywny, punkt foto w klimatach 
PRL, a także muzyka, warsztaty ar-
tystyczne i zabawy językowe i wiele 
innych atrakcji.

Gra plenerowa z nagrodami i spacer. 
W niedzielę 19 września odbył się spa-
cer śladami PRL aleją Wojska Polskiego. 
Spacer był humorystyczną wyprawą 
w przeszłość, podczas którego można 
było posłuchać opowieści o znakomi-
tych szczecińskich towarach i zakła-
dach przemysłowych z okresu Polski 
Ludowej. 

W ramach Festiwalu odbyła się również 
gra plenerowa “Znajdź je wszystkie “. Jej 
uczestnicy szukali znaków, odgadując 
zagadki i robiąc zdjęcia. Wskazówką były 
rymowanki, które naprowadzały graczy na 
ukryty znak. Na grających czekały nagrody 
– atrakcyjny plecak. 

Promocje u Marek. 
Podczas Festiwalu, wzorem ubiegłego 
roku, w lokalach Słynnych Marek można 

było skorzystać z atrakcyjnych promocji 
i rabatów.

Marki zaangażowane w projekt 
Słynna Aleja: Kino Pionier, Bar Pasz-
tecik, Galeria Ewy i Henryka Sawki, 
Atelier Mody Sylwia Majdan, pizzeria 
Piccolo, Bistro Seamor, Cukiernia Koch, 
biuro tłumaczeń mTłumaczenia i salon 
optyczny Sekret Optyk.
 
Projekt Słynna Aleja realizują: 
Miasto Szczecin, Żegluga Szczecińska Tu-
rystyka Wydarzenia, Szczecińska Agencja 
Artystyczna. Partnerami wydarzenia są: 
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, 
Szczecińskie TBS, Szczecińska Energe-
tyka Cieplna.

 Więcej na: 
slynnaaleja.szczecin.eu

fb.com/slynnaaleja
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