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Plan na Szczecin w trudnych 
czasach 

To będzie najnowocześniejsza
biblioteka 

Weź udział 
w Biegu Niepodległości

Szczecin już po raz trzeci będzie świętować na sportowo 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Trwają zapisy 
dla dzieci i dorosłych oraz nordic walking. 

Więcej, str. 11

Będzie tu m.in. wypożyczalnia książek, czytelnia, sala mul-
timedialna i przestrzeń wystawiennicza. To pierwszy tego 
typu obiekt w Szczecinie planowany od podstaw. 

Więcej, str. 8

Konstruowanie budżetu miasta na przyszły rok jest zada-
niem trudnym, przede wszystkim z powodu pomysłów 
rządu, infl acji, galopujących cen energii i paliw. 

Więcej, str. 2

Magiczne miejsce
Park Kasprowicza i Rusałka o każdej porze roku 
są piękne. Uwiecznił je p. Maciej i zdobył pierwsze 
miejsce w kolejnym etapie konkursu SzczecinLove.
Więcej str. 11
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Aktualności

Kompleks działek pod domki jed-
norodzinne na Pogodnie, grunt pod 
magazyn lub zakład produkcyjny, 
196 metrowe mieszkanie przy al. 
Piastów i dwa lokale użytkowe przy 
ul. Jagiellońskiej w zjawiskowo 
odrestaurowanej kamienicy. Ofert 
miejskich nieruchomości jest wiele, 
a wszystkie je znaleźć można na por-
talu internetowym miastooferuje.
szczecin.eu. Trwa jesienna odsłona 
kampanii promującej projekt.

Oferta prezentowana w serwisie Miasto 
Oferuje jest na bieżąco uzupełniana 
przez urzędników szczecińskiego ma-
gistratu. Dbają oni o to, by odpowiednio 
zaprezentować nieruchomości, publiku-
jąc zdjęcia, plany i wszystkie niezbęd-
ne informacje. Także te o zasadach  
i terminach poszczególnych przetargów. 
W miejskiej ofercie znajdują się grun-
ty na sprzedaż i pod dzierżawę, lokale 
użytkowe czy mieszkania.

– Szczecin każdego roku przeznacza 
duże mieszkania na realizację działań 
wynikających z polityki społecznej mia-
sta. W tym na realizację programów 
mieszkaniowych skierowanych do róż-
nych grup wymagających wsparcia 
(„Dom dla dziecka”, „Dom na start”, 
„Dom dużej rodziny”, „Dom dla seniora”) 
– mówi Małgorzata Waszak, dyrektor 

Na skutek pomysłów rządu, a także 
rosnącej inflacji oraz galopujących 
cen energii i paliw, w najbliższych 
latach Szczecin straci ponad pół 
miliarda zł. Już teraz w miejskiej ka-
sie brakuje ok. 130 mln zł. Dlatego 
projekt przyszłorocznego budżetu 
zakłada zabezpieczenie podstawo-
wych sfer funkcjonowania miasta 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
wydatków w innych dziedzinach.

Skąd wziął się deficyt?

Dziura budżetowa w wysokości ok. 130 
mln zł to powstała przede wszystkim w wy-
niku zmian podatkowych wprowadzanych 
przez rząd (ubytek PIT – 129 mln zł.) Do-
datkowo w budżecie należy zabezpieczyć 
środki na wzrost cen prądu, gazu, paliwa 
oraz podwyższenie płacy minimalnej. To  
wszystko bowiem wpływa na wzrost bie-
żących kosztów funkcjonowania miasta. 

– Walczymy o to, żeby zrealizować wszystkie 
obligatoryjne zadania i dopiąć rozpoczęte  
procesy inwestycyjne. Zależy nam na tym, 
aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu 
odczuli zmiany podatkowe rządu. Traktuje-
my to jako wielkie wyzwanie, ale udowod-
nimy, że potrafimy sobie z tym poradzić. 
– mówi Dorota Pudło–Żylińska, Skarbnik 
Miasta. 

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta 
Szczecina nauczyciele szczecińskich 
szkól otrzymali specjalne, dodatkowe 
nagrody pieniężne. 

Ostatnie dwa lata były szczególne, wielu 
pedagogów wykazało się ogromną kre-
atywnością i zaangażowaniem w zdalne 
prowadzenie zajęć w taki sposób, aby 
uczniowie jak najmniej odczuli negatywnie 
skutki nauki w pandemii.
Uhonorowano prawie 5000 nauczycieli 
nagrodami w wysokości nawet 1000 zł 
na rękę, a pieniądze na ten cel pochodzą 
z budżetu finału regat The Tall Ships Races, 
które – z powodu pandemii – w tym roku 
zostały odwołane.

– Szczecińska szkoła jest dla mnie prioryte-
tem od początku prezydentury. Doceniam 
pracę nauczycieli i wszystkich osób związa-
nych z oświatą. Staram się podkreślać Waszą 
wartość przy każdej okazji. Chcę abyście wie-
dzieli, że mam świadomość tego jak ważne 
jest to co robicie dla naszych dzieci. Dziękuję 
za Waszą pracę, determinację i wytrwałość – 
napisał prezydent Piotr Krzystek, w liście do 
szczecińskiej oświaty z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 

Co oferuje miasto? 
Przegląd nieruchomości na sprzedaż,  
wynajem i pod dzierżawę

Nauczyciele 
uhonorowani 

Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji 
Stanów Prawnych Nieruchomości UM 
Szczecin. – Niestety nie wszystkie lokale 
znajdujące się w zasobie komunalnym 
można wykorzystać na cele wsparcia 
społecznego czy – z uwagi na wysokie 
koszty – przekazać osobom wymaga-
jącym pomocy. Te właśnie mieszkania 
Gmina sprzedaje w drodze przetargu.

Informacje o terminach przetargów 
i ich zasadach znajdują się w serwisie 
miastooferuje.szczecin.eu. Na stronie 
można zapoznać się z szeroką ofertą 
miejskich nieruchomości na sprzedaż, 
wynajem lub pod dzierżawę, filtrując 
je zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Co oferuje miasto?
Oto przykładowe nieruchomości, które 
można znaleźć w serwisie online:
l działka przy ul. Szymborskiej na Prawo-

brzeżu z przeznaczeniem na teren sportu 
i rekreacji (np. boisko, korty tenisowe, 
place zabaw) z możliwością wprowadze-
nia usług handlu, turystyki, gastronomii 
i kultury (dzierżawa);

l kompleks ośmiu działek na Pogodnie. 
Sześć działek pod wolnostojącą zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną, zaś 
dwie kolejne pod zabudowę szeregową. 
Planowany termin przetargu: pierwszy 
kwartał 2022 roku;

l grunt przy ul. Kolumba, przy samej wo-
dzie, na którym może powstać śródmiej-

Plan na Szczecin 
w trudnych czasach 

Warto podkreślić, że ubytek z tytułu 
udziału w podatku dochodowym PIT 
ma charakter wieloletni. Według wyliczeń 
do 2025 roku będzie to kwota około 540 
mln zł. 

„Oszczędności zaczynamy  
od siebie”

Zapewnienie stabilnego funkcjonowania 
miasta, a więc sfery edukacji, opieki spo-
łecznej i transportu publicznego to priorytet. 

ska zabudowa wielofunkcyjna (a więc np. 
hotel, obiekt handlowy lub gastronomicz-
ny, pracowania artystyczna, gabinety 
lekarskie, ale również mieszkania);

l mieszkanie należące do Szczecińskiego 
TBS, o powierzchni ponad 196 mkw., 
położone przy al. Piastów. Lokal ma pięć 
przechodnich pokoi, dwie kuchnie i dwie 
łazienki oraz oryginalną stolarkę drzwio-
wą i częściowo zachowaną sztukaterię. 
Do remontu;

l kolejne lokale Szczecińskiego TBS – tym 
razem użytkowe – w pięknej kamienicy 
przy ul. Jagiellońskiej 93. Powierzchnia 
lokali oraz układ funkcjonalny pomiesz-
czeń dają wiele możliwości adaptacji pod 
wybrany rodzaj działalności;

l mieszkanie do kapitalnego remontu, 
położone przy ul. Potulickiej niedaleko 
pl. Zwycięstwa i Bramy Portowej. Po-
wierzchnia: 185 mkw. III piętro. Ogrze-
wane piecami kaflowymi. Pięć pokoi, 
łazienka z WC, kolejne WC, dwie kuchnie, 
dwa przedpokoje. Przetarg odbędzie się 
2 grudnia;

l przestronny lokal użytkowy przy ul. 
Ludwika Solskiego 1 o powierzchni  
66 mkw. Nieruchomość położona w ser-
cu Pogodna, nieopodal pięknego pl. Ojca 
Jakuba Wujka.

Za wspólną ofertą stoją Urząd Miasta, ZBiLK, 
Szczecińskie TBS oraz spółki Nieruchomości 
i Opłaty Lokalne i Agencja Rozwoju Metro-
polii Szczecińskiej.

Dlatego, aby zbilansować budżet niezbęd-
na jest redukcja wydatków. Pierwsze cięcia 
nastąpią w samym magistracie. Biura i wy-
działy urzędu miasta mają w ten sposób 
zaoszczędzić blisko 50 mln zł. 

– Niestety nie partycypujemy w dochodach 
państwa. Reformy uderzają w samorządy, 
więc także w Szczecin. W pierwszej kolej-
ności oszczędności zaczynamy zatem od 
siebie, dlatego redukujemy wydatki związane 
np. z przygotowaniem aktualizacji strategii 
Miasta, delegacjami, szkoleniami, współpra-
cą międzynarodową i ze stowarzyszenia-
mi. – powiedział Piotr Krzystek, prezydent 
Szczecina. 

Za centralne pomysły zapłacimy lokalnie, 
dlatego możliwe, że niestety trzeba będzie 
liczyć się też z ograniczeniem niektórych ulg, 
świadczeń, a w najbliższych latach także 
zadań inwestycyjnych. 
Dlatego tym bardziej zachęcamy do udziału 
w konsultacjach dla mieszkańców, tak aby 
wspólnie podjąć najlepsze decyzje. 

Odbędą się w drugiej połowie listopada 
w formie debaty z udziałem ekonomi-
stów. Te konsultacyjne spotkania będzie 
można także śledzić w internecie.

Szczegóły na: 
konsultuj.szczecin.pl 
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Aktualności

Prace budowlane zakończyły się dwa 
miesiące przed terminem (!) i bardzo 
poprawiły komunikację w tej części 
Szczecina. 

Wybudowane zostało nowe rondo, prze-
budowano ulice dojazdowe do ronda 
– fragment Al. Wojska Polskiego, Zega-
dłowicza i Miodowej oraz ul. Kupczyka 
na całej długości do granic miasta wraz 
ze ścieżką pieszo–rowerową. W sąsiedz-
twie pętli powstał parking park&ride. 
Wykonano również nasadzenia zieleni.

Powstała nowa pętla tramwajowo–au-
tobusowa z peronami tramwajowo–au-
tobusowymi door to door, miejscami 
postojowymi kiss&ride, stanowiskami 
do postoju taksówek, parkingiem ro-
werowym.

„Szczecin jest doskonałym miejscem 
do dyskusji o relacjach polsko–nie-
mieckich” – podkreślał prezydent 
Piotr Krzystek, podczas tegorocz-
nej piątej już edycji Dni Współpracy 
Polsko–Niemieckiej. Wydarzenie 
trwało pięć dni i obfitowało w szereg 
działań edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych i biznesowych. 

W tym roku Dni Współpracy Polsko–
Niemieckiej były szczególną okazją do 
uczczenia 30–lecia podpisania trakta-
tu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy, który stworzył fundament 
bliskich, solidnych i partnerskich relacji 
pomiędzy oboma krajami. 
Wydarzenie rozpoczęło się konferencją 
inauguracyjną, podczas której rozma-
wiano m.in. o projektach, które z suk-
cesem są realizowane po obu stronach 
granicy. Jednym z takich fundamen-
talnych transgranicznych projektów 
jest „Nauczanie języka sąsiada”, który 
funkcjonuje od 2017 roku.

– Po naszej stronie to kilka tysięcy mło-
dych ludzi, którzy pogłębiają swoją zna-
jomość języka niemieckiego. Mieszkańcy 
Szczecina przyzwyczaili się już do tego 
programu. Cieszę się, że po stronie nie-
mieckiej również jest coraz większe zain-
teresowanie nauką języka polskiego, który 
nie jest przecież łatwy – mówił prezydent 
Szczecina Piotr Krzystek.

Węzeł Głębokie gotowy! 

Polsko–niemieckie  
świętowanie na pograniczu 

Transgraniczny projekt edukacyjny po-
zwala przezwyciężyć barierę językową, 
mentalną i kulturową. To zarazem naj-
większe wyzwania programu transgra-
nicznej współpracy.

W ramach współpracy transgranicznej 
Szczecina prowadzony jest również 
„Punkt Kontaktowo–Doradczy dla pol-
skich i niemieckich obywateli”. Projekt 

wspiera procesy integracyjne w obszarze 
przygranicznym, bowiem pełni funkcję 
doradczą dla polskich i niemieckich oby-
wateli. Jeden z takich punktów znajduje 
się w szczecińskim magistracie, a drugi 
w Löcknitz. 

Dni Współpracy Polsko–Niemieckiej to 
nie tylko okazja to oficjalnych rozmów. 
W trakcie pięciodniowego świętowania 

mieszkańcy pogranicza mogli wziąć 
udział m.in. w zwiedzaniu historycznych 
pomieszczeń Willi Lentza, Muzeum Tech-
niki i Komunikacji, obejrzeć kilka wystaw, 
filmów i koncertów, przyjrzeć się pol-
sko–niemieckiemu prawu pracy, a także 
wziąć udział w konferencji poświęconej 
biznesowi branży logistycznej i e–com-
merce, który z powodzeniem rozkwita 
na naszym pograniczu. 
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Ekodron wrócił

Wraz z nastaniem jesiennej aury po-
wracają kontrole dymu wydobywa-
jącego się ze szczecińskich kominów. 

Specjalistyczny dron, który w sezonie 
grzewczym patroluje szczecińskie nie-
bo, wyposażony jest w czujniki mierzące 
poziom stężenia w powietrzu szkodliwych 
substancji: formaldehydu, chlorowodo-
ru, lotnych związków organicznych oraz 
pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, które 
wytwarzane są podczas spalania w pie-
cach niedozwolonych materiałów i za-
nieczyszczają powietrze. Użycie drona 
pozwala precyzyjnie namierzyć źródło 

zanieczyszczeń i skierować tam patrol 
Straży Miejskiej, który po kontroli może 
nałożyć mandat na osobę dopuszczającą 
się tego procederu. 

Działania są realizowane przez fi rmę Tom-
kov i Straż Miejską w formie wspólnych 
patroli, kierowanych w rejony wytypowane 
wcześniej, m.in. na podstawie zgłoszeń 
samych mieszkańców. Kontrole odbywają 
się zarówno w godzinach porannych, jak 
i wieczornych. W trzech pierwszych mie-
siącach tego roku pomiarem objęto ponad 
13 tys. budynków na łącznym obszarze 
ponad 10 ha. 

Patrole wyposażone są również w ulotki 
zawierające wskazówki, jak palić w piecu 
oszczędniej i nie dymić, a także spis mate-
riałów, które absolutnie nie mogą służyć do 
tego celu. Przypominamy, że są to: 
–  zanieczyszczone odpady drewniane, 

np. impregnowane i lakierowane;
–  materiały nasączone substancjami che-

micznymi;
–  opakowania i butelki z tworzyw sztucz-

nych po napojach, farbach i lakierach, 
rozpuszczalnikach i innych substan-
cjach chemicznych;

–  zużyte opony i inne odpady z gumy;
–  impregnowana tektura.

Przypominamy, że cały czas trwa na-
bór zgłoszeń do miejskiego programu 
„Zefi rek”, w którym można otrzymać 
7500 zł na wymianę starego pieca na 
bardziej ekologiczne źródło ciepła. 

Grant jest udzielany na wykonanie zadań 
w lokalach mieszkalnych lub w budynkach 
jednorodzinnych położonych na terenie 
Gminy Miasta Szczecin, które nie służą 
prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dofi nansowanie dotyczy tylko zadań pla-
nowanych, przewidzianych do realizacji 
po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie za-
dania przed podpisaniem umowy (np. 
demontaż starego pieca) może skutkować 
odstąpieniem od podpisania umowy lub 
jej rozwiązaniem.
Warunkiem przyznania grantu jest likwida-
cja pieców lub kotłów opalanych paliwami 
stałymi i zastąpienie ich jednym lub kombi-
nacją kilku niżej wymieniowych systemów.

Wybór nowego systemu ogrzewania 
nie może być przypadkowy. W pierw-
szej kolejności należy rozpatrywać 
opcje najkorzystniejsze z punktu wi-

dzenia Programu Antysmogowego. 
W sytuacji, gdy nie są one możliwe do 
zrealizowania (np. przez brak istnieją-
cej sieci ciepłowniczej, gazowej lub 
gdy podłączenie do tej sieci nie jest 
technicznie lub ekonomicznie uza-
sadnione), można rozpatrywać kolejną 
opcję z listy.

Możliwe opcje, według kolejności rozpa-
trywania:
1) podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,
2) zainstalowanie ogrzewania gazowe-

go lub,
3) zainstalowanie innych rodzajów źró-

deł ciepła:
1. ogrzewania elektrycznego,
2. ogrzewania olejowego,
3. ogrzewania opartego na odnawial-

nych źródłach energii,
4. ogrzewania opartego na paliwie sta-

łym o niskiej emisyjności.

Granty są przyznawane na podstawie 
zgłoszeń złożonych przez mieszkań-
ców miasta, a szczegółowy regulamin 
oraz formularze dostępne są na stronie: 
zielonemiasto.szczecin.eu

W wielu miejscach Szczecina, m.in. 
parkach, można zobaczyć nietypowe, 
usypane z gałęzi i liści kopce, które są 
schronieniem dla małych zwierząt.

Wyglądają niepozornie, ale mają ogrom-
ne znaczenie. Stosy z gałęzi usytuowane 
w miejscach zacisznych, nie koszonych 
powstały w 42 miejscach naszego miasta. 
Są schronieniem dla małych zwierząt, 
m.in. jeży czy jaszczurek. 

Znajdziemy już je m.in. w Parku 
Żeromskiego przy ulicach: Powstańców 

Wielkopolskich, Romantycznej , czy także  
na Prawobrzeżu – w Parku Wszystkich 
Dzieci. 

Niestety, po kilku dniach od utworzenia 
stosów dwa z nich… zostały już znisz-
czone. Przy ulicy Romantycznej został 
spalony, na placu Jakuba Wujka roze-
brany. Sprawca pozostawił jednocze-
śnie informacje z podziękowaniami za 
przygotowanie drewna kominkowego….

Apelujemy, prosimy – nie niszczmy tych sto-
sów gałęzi,  to są  schronienia dla zwierząt.

W Parku Majowe, w ramach akcji 
„Jedno dziecko jedno drzewo”,  ro-
dzice z dziećmi narodzonymi w 2019 
roku posadzili nowe drzewka.  

Dziewczynki sadziły lipy, chłopcy dęby. 
Zadeklarowali jednocześnie, że wraz 
ze służbami odpowiedzialnymi za 
utrzymanie zieleni będą je doglądali 
i pielęgnowali.

Odsłonięto też tablicę pamiątkową, na 
której umieszczono imiona oraz daty 
25 dzieci narodzonych w 2019 roku. 
W przyszłości, na mapie, maluchy same 
będą mogły sprawdzać, gdzie znajdują 
się ich drzewa.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
rodzice wraz z dziećmi posadzili drzewa 
na Syrenich Stawach. Znalazło się tam 
50 lip oraz dębów.

Zielone 
pamiątki

Zadbajmy o powietrze Dla jeży i nie tylko… 
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Skąd zmiany w śmieciach 
Stale rosnące koszty oraz ilości od-
bieranych od mieszkańców śmieci 
spowodowały konieczność wpro-
wadzenia regulacji i zmian w sys-
temie gospodarowania odpadami, 
w celu jego optymalizacji. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przy-
jęto pakiet tzw. uchwał śmieciowych, 
które są odpowiedzią na aktualną 
sytuację i próbą racjonalnego wy-
ważenia kosztów, przy zachowa-
niu jakości usług świadczonych 
na rzecz mieszkańców. 

Galopująca infl acja, rosnące ceny 
prądu, gazu czy benzyny, to czynniki 
które bezpośrednio odbijają się rów-
nież na cenach w branży odpadowej. 
Koszty jakie ponosi miasto w tym za-
kresie z roku na rok rosną. Z pozio-
mu niewiele ponad 50 mln w roku 
2014 wzrosły do ponad 135 mln 
w roku bieżącym. I na pewno się 
nie zatrzymają. Patrząc jedynie cztery 
lata wstecz na przykład na cenę od-
bioru i zagospodarowania odpadów 
segregowanych możemy zobaczyć 
jak szybko się to zmienia: od 431 do 
962 zł za tonę! 

A śmieci, o czym wielokrotnie alarmo-
waliśmy, cały czas przybywa. Jeszcze 
w 2014 r. miasto odbierało od miesz-
kańców ok. 100 tys. ton śmieci. W tym 
roku będzie to sporo ponad 135 tys. 
ton. 

Stąd konieczność regulacji stawek opłat 
za odbiór śmieci, ustalonej mniej więcej 
na poziomie infl acji: 9,30 zł za 1m3 zużytej 
wody (dla zabudowy wielorodzinnej) 
i 105 zł miesięcznie dla gospodarstwa 
domowego (zabudowa jednorodzinna) 
oraz ich dwukrotności, jeśli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
segregacji śmieci. 

Zestawienie średnie cen 

Rodzaj odpadu Stawka za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (brutto)

2017 2018 2019 2020 2021

Odpady zmieszane 488,29 zł 509,07 zł 584,67 zł 675,14 zł 770,04 zł

Odpady segregowane 431,32 zł 444,62 zł 609,24 zł 788,15 zł 926,10 zł

 

Masa odebranych odpadów w tonach

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Prognoza
2021

SUMA 100 352 107 920 123 218 125 354 124 493 127 866 131 003 134 110

Wzrost zebranych odpadów
(rok do roku) 49 326 7 568 15 299 2 136 -862 3 373 3 137 3 107

Wydatki na gospodarowanie odpadami

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Plan 2021

 50 424 922 zł   56 345 966 zł     71 393 394 zł     72 004 910 zł     83 503 717 zł  93 699 024  zł   112 925 390 zł    135 042 721 zł

Dla jeży i nie tylko… 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o  utrzy-
maniu porządku i czystości w gminach 
zmienione zostały również stawki za 
pojemnik dla nieruchomości niezamiesz-
kałych. Dotychczasowe, wymuszone 
poprzednimi zapisami w ustawie, były 
całkowicie oderwane od realiów i ge-
nerowały straty w budżecie. Te obecne 
odpowiadają cenom rynkowym. 

Kolejne uchwały wprowadziły zmia-
ny w zakresie usług świadczonych 
w ramach systemu. Ze względu na obo-
wiązek wyposażenia nieruchomości 
w brązowe pojemniki i odbiór biood-
padów u źródła, zrezygnowano ze 
świadczenia tej samej usługi w systemie 
kontenerowym. Warto jednocześnie 
pamiętać, szczególnie jeśli mieszkamy 
w domu jednorodzinnym, że nie ma 
ograniczeń jeśli chodzi o liczbę po-
siadanych pojemników na „zielone”. 
Każdy może wyposażyć swoją nieru-
chomość w tyle pojemników ile potrze-
buje i będą one odbierane w ramach 

opłaty. Oczywiście, jeśli mamy warunki, 
zawsze warto rozważyć kompostowanie 
odpadów zielonych, szczególnie że 
posiadacze kompostowników, którzy 
zgłoszą ten fakt w Urzędzie Miasta płacą 
mniej za wywóz śmieci! 

Zmodyfi kowano również zapisy doty-
czące częstotliwości odbioru odpadów 
wielkogabarytowych: w zabudowie 
jednorodzinnej 2 razy w roku, a wielo-
rodzinnej – 12 razy w roku. 
Oczywiście mieszkańcy nadal mogą 
bez ograniczeń przywozić gabaryty do 
Ekoportów. Doprecyzowano natomiast 
zasady przyjmowanych w Ekportach 
odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych pochodzących z gospodarstw 
domowych – dwa razy rocznie 
po 200 kg. 

Szukając racjonalnych rozwiązań 
na zmniejszenie kosztów, Miasto 
podpisze także porozumienia mię-
dzygminne z Policami i Stargardem. 

Dzięki temu do tamtejszych instalacji 
trafiać będą bioodpady ze Szczecina, 
natomiast śmieci z tych gmin będą 
spalane w szczecińskim Ecogene-
ratorze. 

Rozwiązanie to daje realne oszczęd-
ności na poziomie ok. 2 mln zł, w sto-
sunku do stawek zaproponowanych 
w przetargu na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów przez podmioty 
prywatne. 

Zweryfi kowana zostanie również liczba 
i lokalizacje tzw. miniPSZOK–ów, czyli 
dobrze nam znanych „dzwonów”, tak 
aby odpowiadały one realnym potrze-
bom mieszkańców. 

Wszystkie wprowadzone zmiany zosta-
ły zaplanowane w oparciu o obserwa-
cje i analizy dotyczące funkcjonowania 
systemu, tak aby w jak najmniejszym 
stopniu były odczuwalne przez miesz-
kańców.
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EcoGenerator przyjmie 
więcej odpadów 

Ecoszczecin

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
otrzymał pozytywną decyzję Urzędu 
Marszałkowskiego na zwiększenie ilości 
przyjmowanych odpadów o 26 tys. ton. 

Po tej zmianie do EcoGeneratora rocz-
nie trafi nawet 176 tys. ton odpadów, 
a nie jak dotychczas 150 tys. ton.

Od momentu uruchomienia Eco-
Genratora (2017 rok) instalacja 
nie budziła żadnych zastrzeżeń, 
a proces spalania przebiegał bez za-
kłóceń.

EcoGenerator został zaprojektowa-
ny i zrealizowany tak, aby w przy-

szłości możliwe było zwiększenie 
ilości przyjmowanych odpadów, bez 
konieczności rozbudowy instalacji. 
Dzięki czemu pracownicy ZUO podję-
li działania zmierzające do określenia 
warunków i możliwości zwiększenia 
rocznego wolumenu przyjmowa-
nych odpadów.

C o  w a ż n e  z m i a n a  w a r u n kó w 
eksploatacj i  instal acj i  nie bę-
dzie miała negatywnego wpływu 
na środowisko.

więcej na: 
www.ecogenerator.eu

Jeden z głównych gabinetów w Za-
kładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
zdobi niezwykła kolekcja. To przed-
mioty, które wytrzymały próbę czasu 
oraz…starcie z rozgrzanym do blisko 
1000 stopni Celsjusza rusztem.
 
Zbiór składa się głownie z militarnych pe-
rełek. W ciągu ostatnich miesięcy kolekcja 
wzbogaciła się o kolejne niewybuchy, m.in. 
granaty czy pociski z czasów II Wojny 

Światowej. Starcie z ogniem przetrwał 
też hełm wojskowy, kajdanki i podko-
wa. Mamy nadzieję, że przyniesie ona 
EcoGeneratorowi szczęście.

Pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów niejednokrotnie znajdują przed-
mioty, które – pomimo wysokiej temperatu-
ry – nie uległy zniszczeniu. Niektóre z nich 
zostają oczyszczone i zabezpieczone, by 
później stać się częścią zakładowej kolekcji. 

W ostatnim czasie do Zakładu Uniesz-
kodliwiania Odpadów trafiły też pa-
miątkowe medale, m.in. z okazji 
40–lecia Zespołu Szkół im. Mieszka I  
w Stargardzie (1986 rok) oraz 35–le-
cie Szczecińskiej Stoczni Remonto-
wej Gryfia.

Wychwycenie takich „perełek” przed 
momentem wrzucenia na ruszt nie-
mal graniczy z cudem, gdyż stalowy 

chwytak jednocześnie może podnieść 
blisko cztery tony odpadów. 

Nietypowe przedmioty znajdują pra-
cownicy w późniejszym procesie. 
Dzięki ich spostrzegawczości, coś 
co miało zostać zniszczone, staje się 
zakładową atrakcją. Przykładem jest 
m.in. pocisk moździerzowy czy rewol-
wer, najprawdopodobniej z końca 
XIX wieku.

Im się upiekło, czyli skarby 
EcoGeneratora cz.2 
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W minionych miesiącach niejednokrotnie pytano nas o nowe ceny za wodę i ście-
ki w Szczecinie. Pod koniec września br., z RZGW Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w Szczecinie otrzymaliśmy decyzję taryfową, zgodnie 
z którą w ciągu najbliższych 3 lat ceny brutto za m3 dostarczonej wody i odpro-
wadzonych ścieków wynosić będą: od 26.10.2021 r. do 25.10.2022 r.,– 12,21 zł,  
od 26.10.2022 r. do 25.10.2023 r., – 12,34 zł., a od 26.10.2023 r. do 25.10.2024 r., 
– 12,57 zł. 

W I roku obowiązywania nowej taryfy stawki są wyższe o 29 gr/m3, w II roku o 13 gr/m3 a w III 
roku o 23 gr/m3 – razem daje to w tym przedziale czasowym wzrost o 65 gr za 1 m3 wody.

Jeśli założymy, że statystyczna 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 144 m3 wody, to 
w nadchodzących 3 latach rachunki takiego gospodarstwa domowego za wodę i ścieki 
wzrosną o ok. 94 zł. W I roku obowiązywania nowych stawek będzie to więcej o 42 zł, w II 
roku o 19 zł i w III roku o 33 zł. Nie ukrywamy, że jest to niewielka, „inflacyjna” podwyżka 
cen tych mediów. Również wskazane w planie rozwoju inwestycje i zadania wod–kan na 
lata 2021–2024 wykonywane będą przy założeniu, że w Szczecinie taryfy za wodę i ścieki 
pozostaną na podobnym poziomie. Finansowane będą ze środków własnych, dodatko-
wego wsparcia unijnego oraz dostępnych dotacji i preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW.

Utrzymanie w ostatnich kilku latach stabilnych cen wody i ścieków w Szczecinie możliwe 
jest dzięki systematycznym i skutecznym działaniom Spółki, która optymalizuje koszty 
swojego funkcjonowania w przekroju całej firmy. Dość wspomnieć, że nieustannie 
inwestujemy w odnawialne źródła pozyskiwania energii elektrycznej( fotowoltaika, 
biogaz, turbina) i aktualnie jesteśmy jednym z największych producentów energii z OZE 
wśród krajowych firm z branży wodociągowo–kanalizacyjnej. Na dzisiaj prawie 23% 
całości prądu zużywanego przez przedsiębiorstwo pochodzi z naszych „własnych” 
elektrowni! Ostatnio nawet dach budynku przy ul. Golisza 10 zabudowany został pa-
nelami fotowoltaicznymi.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1–36 miesięcy.

Wymagane parametry ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Stawka taryfy dla opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

*)  Wartości dopuszczalne wskaźników określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń Kanalizacyjnych z dnia 14.07.2006 (t.j. Dz.U. 2016.1757). 

1. W zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę wyodrębniono 
następujące taryfowe grupy 
odbiorców: 

– Grupa 1 – Odbiorcy usług rozlicza-
ni w okresach 1–miesięcznych na 
podstawie wodomierza głównego 
lub wodomierza wymagającego 
indywidualnego rozliczenia

– Grupa 2 – Odbiorcy usług rozlicza-
ni w okresach 1–miesięcznych na 
podstawie wodomierza głównego 
lub wodomierza wymagającego 
indywidualnego rozliczenia i wo-
domierza dodatkowego

– Grupa 3 – Odbiorcy usług rozlicza-
ni w okresach 2–miesięcznych na 
podstawie wodomierza głównego 
lub wodomierza wymagającego 
indywidualnego rozliczenia

– Grupa 4 – Odbiorcy usług rozlicza-
ni w okresach 2–miesięcznych na 
podstawie wodomierza głównego 
lub wodomierza wymagającego 
indywidualnego rozliczenia i wo-
domierza dodatkowego

– Grupa 5 – Odbiorcy usług rozli-
czani w okresach 2–miesięcznych 
na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody oraz odczytach wo-
domierza dokonywanych przez 
przedsiębiorstwo trzecie

2. W zakresie zbiorowego odprowadza-
nia ścieków wyodrębniono następują-
ce taryfowe grupy odbiorców: 

– Grupa 1 – Odbiorcy usług rozliczani 
w okresach 1–miesięcznych na podstawie 
wodomierza głównego lub wodomierza 
wymagającego indywidualnego rozliczenia,

– Grupa 2 – Odbiorcy usług rozliczani 
w okresach 1–miesięcznych na podstawie 
wodomierza głównego lub wodomierza 
wymagającego indywidualnego rozliczenia 
i wodomierza dodatkowego

– Grupa 3 – Odbiorcy usług rozliczani 
w okresach 2–miesięcznych na podstawie 
wodomierza głównego lub wodomierza 
wymagającego indywidualnego rozliczenia

– Grupa 4 – Odbiorcy usług rozliczani 
w okresach 2–miesięcznych na podstawie 
wodomierza głównego lub wodomierza 
wymagającego indywidualnego rozliczenia 
i wodomierza dodatkowego

– Grupa 5 – Odbiorcy usług rozliczani 
w okresach 2–miesięcznych na podsta-
wie przeciętnych norm zużycia wody oraz 
odczytach wodomierza dokonywanych 
przez przedsiębiorstwo trzecie

– Grupa 6 – Odbiorcy usług rozlicza-
ni tylko za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w okresach 2–miesięcznych 
na podstawie przeciętnych norm zuży-
cia wody oraz odczytach wodomierza 
dokonywanych przez przedsiębior-
stwo trzecie.

Ecoszczecin

Za wodę i ścieki więcej  
o inflację

Więcej informacji dot. cen wody i ścieków znajduje się na naszej stronie www.zwik.szczecin.pl w zakładce: Ile kosztuje woda i ścieki.

Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 1–36 miesięcy.

 

                                   

                         

                                   

                        

                                   

                         

                                   

                         

                                   

                         

3 Fosfor ogólny 15 
4 Azot amonowy 200 
5 Zawiesina ogólna 500 
6 Substancje ropopochodne 15 
7 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 
8 Substancje powierzchniowo czynne anionowe 15 
9 Chlorki 1000 
10 Siarczany 500 
11 Ołów 1,0 
12 Miedź 1,0 
13 Cynk 5,0 
14 Chrom ogólny 1,0 
15 Chrom +6 0,2 
16 Nikiel 1,0 
17 Żelazo 10 
18 Fenole lotne 15 
19 Siarczki 1,0 
20 pH 6,5 – 9,5 

*) Wartości dopuszczalne wskaźników określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
Kanalizacyjnych z dnia 14.07.2006 (t.j. Dz.U. 2016.1757).    

 
 

Stawka taryfy dla opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych  

 

 
 

 
Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych. 
 

Główne warunki dla wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, 
szczegółowe wymagania określają zapisy umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków 
 
1. Analizy kontrolne stężeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji są 

wykonywane przez Dostawcę usług tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Szczecinie.  

2. Podstawę stwierdzenia przekroczenia wartości wskaźników określonych w tabeli stanowić 
będą wyniki analizy laboratoryjnych próbki ścieków wykonanej z próbki uśrednionej  
z trzech prób pobranych w ciągu godziny. 
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Ecoszczecin
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Budownictwo

Kamienica w oryginalnej 
odsłonie
Mieszkańcy jednej z kamienic w centrum 
Szczecina zdecydowali się na ciekawe 
wykończenie remontu elewacji swojego 
budynku. Na odnowionych ścianach zna-
lazły się kolorowe detale: zielone romby 
nawiązujące do latawca, który powstał 
kilka lat temu na sąsiedniej ścianie.

Remont wykonała i sfinansowała wspólnota 
mieszkaniowa przy ul. Kr Jadwigi 1. Całość 
koordynowało Szczecińskie TBS, zarządca 
tej nieruchomości. Zakres prac obejmował 
m.in.: docieplenie elewacji wraz malowaniem, 
izolację fundamentów, wymianę okien piw-
nicznych oraz montaż okien połaciowych. 
Poza tym odnowiono drzwi i zamontowano 
nad nimi daszki wraz z oświetleniem.

Mieszkańcy postawili także na oryginalne 
wykończenie remontu elewacji. Zastoso-
wano kolorystykę, która bardzo rozjaśniła 
podwórze. Namalowano również detale 
w postaci zielonych rombów, które naturalnie 

Szczecińskie TBS szuka wykonawcy 
budowy Mediateki na Prawobrzeżu. 
W nowoczesnej bibliotece znajdzie się 
m.in.: wypożyczalnia książek, czytelnia, 
sala multimedialna i przestrzeń wysta-
wiennicza. To pierwszy tego typu obiekt 
w Szczecinie planowany od podstaw. 

Po Domu Kultury „Krzemień” to kolejna in-
westycja w sferze kultury ważna dla miesz-
kańców prawobrzeżnej części Szczecina. 
Mediateka, która powstanie w rejonie ul. 
Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej na pewno bę-
dzie służyć wielu mieszkańcom pobliskich 
osiedli. 
Zamówienie publiczne na wykonanie robót 
budowlanych wraz z dostawą i montażem 
wyposażenia ogłosiło Szczecińskie TBS, 
które w tym przypadku jest inwestorem za-
stępczym Gminy Miasto Szczecin. 
Termin realizacji zamówienia wynosi 508 
dni, licząc od daty przekazania wykonawcy 
terenu budowy. 
 
Budynek Mediateki zaplanowano jako nowo-
czesny obiekt wykraczający poza schemat 
tradycyjnej biblioteki. Będzie łączył w sobie 
wiele funkcji, w tym: mulimedialne, widowi-
skowe, lokalnego centrum kultury i aktyw-
ności mieszkańców.
 
Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
będzie się składała z trzech połączonych 
ze sobą segmentów, o projektowanej po-
wierzchni użytkowej ok 2 tys m2. 
Ideą towarzyszącą projektowaniu obiektu 
było uproszczenie bryły oraz podział bu-
dynku na trzy, klarownie wyodrębnione 
części połączone wspólną komunikacją. 

Kształt budynków i ich dachy wynikają m.in. 
z podziału programu funkcji (trzy strefy) 
oraz analizy uwarunkowań przestrzennych 
i urbanistycznych. Nieregularne kształty 
bryły wynikają bezpośrednio z istniejące-
go w tym miejscu układu przestrzennego 
i stanowią próbę nawiązania do okolicznej 
zabudowy. Dzięki umieszczeniu kalenic po 
przekątnej budynku oraz nierównoległych 

Miasto podjęło decyzję o przezna-
czeniu dodatkowych pieniędzy na 
rewitalizację szczecińskich podwó-
rek. Budżet tegorocznego programu 
Zielone Podwórka Szczecina zwięk-
szy się o ponad 600 tys zł. Dzięki 
dodatkowym funduszom, więcej 
wspólnot mieszkaniowych wykona 
remont swojego otoczenia. 

To będzie najnowocześniejsza  
biblioteka w Szczecinie

Więcej  
zielonych  
podwórek

nawiązują do wielkiego latawca, umiesz-
czonego na sąsiedniej ścianie budynku. 
Dzięki temu szare i ponure podwórko stało 
się jasne i ciekawe.

Wykonawcą prac remontowych była firma 
Ok–Pal Piotr Palczyński. Natomiast projektan-
tem elewacji: Puzzle Pracownia Projektowa 
Anna Dąbrowska.

To nie pierwsze takie elementy graficzne, 
które zdobią ściany remontowane przez 
wspólnoty mieszkaniowe, zarządzane przez 
Szczecińskie TBS. Na przykład w 2018 roku 
na budynku przy ul. Ściegiennego powstał 
mural przedstawiający linoskoczka na 
tle chmur.

Więcej na: 
www.stbs.pl 

Z większej puli pieniędzy skorzystają trzy 
wspólnoty, które w tym roku ubiegały 
się o dofinansowanie remontu swoich 
podwórek, są to: Wąska 1–3a, Goszczyń-
skiego 5–6, Wyzwolenia 65–71. Komisja 
uznała wiosną, że ich projekty również 
zasługują na uwagę i otrzymają dofinan-
sowanie, jeśli budżet programu Zielone 
Podwórka będzie zwiększony. 
I tak się stało. Podwórka tych kamienic 
zazielenią sie, powstaną tu także miej-
sca oraz infrastruktura do wypoczynku 
mieszkańców. 
W ramach tegorocznej edycji Programu 
Zielone Podwórka nowe inwestycje po-
jawią się także w poniższych miejscach: 
H.Pobożnego 1, Boguchwały 10–12/ 
Orzeszkowej 20 , Malczewskiego 19–19D, 
Papieża JP II 17 oraz Boh. Warszawy 101 .

Z kolej dofinansowanie do inwestycji 
realizowanych w ramach Programu  
Zielone Przedogródki Szczecina  
przyznano wspólnotom: Bol.Śmiałego 
46 front, Swarożyca 11. i Rayskiego 5–8.

Po zmianach tegoroczny budżet obu pro-
gramów wynosi ok 1,6 mln zł.

Przez ostatnie 13 lat w ramach dwóch 
programów Zielone Podwórka i Zielone 
Przedogródki Szczecina zmodernizowano 
już dwieście terenów. Dofinansowanie 
gminy do tych remontów wyniosło 
w sumie blisko 18, 4 mln zł.

Dzięki tym programom zaniedbane 
miejsca zmieniły się w uporządkowane 
i zielone tereny, które zyskują nowych 
gospodarzy, a mieszkańcy mogą wy-
poczywać w przyjaznym otoczeniu. 
Dofinansowaniem objęte są m.in: nowe 
nasadzenia, żywopłoty, trawniki, renowa-
cja istniejącej roślinności, ławeczki, alejki, 
wiaty, pergole, place zabaw, itp.

Oba programy realizuje Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 

Więcej:
www.zbilk.szczecin.pl 

ścian, budynek z każdej perspektywy będzie 
wyglądał inaczej. Architektura obiektu po-
zwoliła jednoznacznie wyodrębnić strefy 
o różnym przeznaczeniu.

Budynek czytelni („A”), którego podsta-
wową funkcją będzie funkcja wypożyczalni 
zbiorów oferuje również m.in. przestrzenie 
dla dzieci, do pracy indywidualnej i w gru-
pach czy strefy odpoczynku przy książce lub 
gazecie. Przewidziano również miejsce do 
spotkań lub pracy przy stolikach na parterze 
oraz tzw. cichą czytelnię. Jest to również strefa 
przeznaczona dla rodziców czekających na 
swoje dzieci, które odwiedzają bibliotekę. 
Przewidziano również stanowiska kompu-
terowe, odsłuchu oraz miejsca do pracy dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami.
Z górnej kondygnacji zaplanowano wejście 
na otwarty taras znajdujący się nad holem 
wejściowym. Taras będzie pełnił również 
funkcję zewnętrznej sceny z miejscem prze-
znaczonym na widownię lub np. forum do 
spotkań czy organizowania kameralnych 
wydarzeń plenerowych.

W najmniejszej części budynku („B”) 
zaplanowano m.in. zaplecze sanitarne i szat-
niowe, niewielką salę projekcyjną oraz sale 
multimedialne do gry na konsolach oraz 
sale muzyczne do gry na instrumentach. 
W tej części będzie również część admini-
stracyjna obiektu. Na paterze znajdzie się 
lokal użytkowy mogący pełnić np. funkcję 
kawiarni z niezależnym wejściem.

W części ( „C”) obiektu zaprojektowano 
salę spotkań na blisko 200 osób. Będzie się 
ona składać z kaskadowej widowni z fote-
lami zamontowanymi na stałe oraz z pła-
skiej części mogącej pełnić funkcję sceny. 
Sala widowiskowa może działać jako duża 
otwarta przestrzeń, ale zaprojektowano rów-
nież możliwość podzielenia sali za pomocą 
systemowej, akustycznej ściany mobilnej. 
Sala będzie wyposażona w system profe-
sjonalnego nagłośnienia oraz podstawowej 
techniki scenicznej, dzięki temu możliwe 
będzie organizowanie koncertów i przed-
stawień estradowych.

W sąsiedztwie budynku zaplanowano część 
parkową mającą składać się z dużego traw-
nika dającego możliwość wypoczynku lub 
rekreacji oraz części z nasadzeniami drzew 
oraz ławkami. Nawierzchnia tej części będzie 
mineralna, typowo parkowa dająca możli-
wość np. gry w boule Planowane nasadzenia 
w tej części to platany. 
Obok tej części znajdować się będzie parking 
przeznaczony dla użytkowników obiektu oto-
czony zielenią. Na terenie parkingu, pomię-
dzy planowanymi miejscami postojowymi 
zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów.
 
Projekt obiektu został wyłoniony w kon-
kursie architektonicznym zorganizowanym  
w 2018 r. Jego autorami są szczecińscy ar-
chitekci Karol Barcz i Kamila Buczkowska.

Więcej na stronie: 
www.stbs.pl
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Zmieniają się ulice w naszym mie-
ście, ale prowadzonych jest również 
wiele innych inwestycji, w tym obiek-
tów sportowych.

Postępuje budowa Stadionu Miejskiego 
– zbliża się etap zamknięcia konstrukcji. 
Nad trybuną północną zainstalowana 
jest już konstrukcja stalowa zadaszenia. 
Wewnątrz obiektu trwa montaż instalacji 

elektrycznych, teletechnicznych, wenty-
lacji, wodno–kanalizacyjnych.

Nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią 
o wymiarach 44,3 m x 20,18 m przykryte tzw. 
balonem powstało przy ul. Stołczyńskiej. 
Na terenie kompleksu sportowego powsta-
ło również zaplecze szatniowo–socjalne 
oraz 24 miejsc parkingowych. Teren został 
uzbrojony i oświetlony.

Nowe, wielofunkcyjne boisko zyskali 
także uczniowie IX Liceum Ogólno-
kształcącego. Można tu grać w piłkę 
nożną, siatkówkę i koszykówkę. Prze-
budowano także instalacje elektryczne 
i teletechniczne, zainstalowano oświetle-
nie. wyremontowano ogrodzenie, ciągi 
piesze, zainstalowano elementy małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci), 
posadzono zieleń. 

Inauguracja nowego BikeS plano-
wana jest w marcu. Nowy rower 
będzie dostępny cały rok.

Będą to rowery IV generacji wyposażo-
ne w GPS i urządzenia zabezpieczające 
przed nieuprawnionym wypożycze-
niem. Stacje z zamkami odchodzą 
w przeszłość. Zastąpią je widoczne 
w aplikacji strefy postoju. 

Rowery będzie można wypożyczać 
i zdawać w całym obszarze funkcjono-
wania BikeS, ale za zwrot roweru poza 
strefą postoju trzeba będzie zapłacić 
dodatkowo 10 zł. Z kolei po odsta-
wieniu pozostawionego poza strefą 
postoju roweru do strefy postoju na 
konto użytkownika wpłynie 5 zł extra.

Zamówienie przewiduje wirtualne 
strefy postoju, które operator będzie 
tworzyć czasowo przy okazji wydarzeń 
generujących większy ruch w konkret-
nym miejscu. Np. podczas The Tall 
Ships Races.

Nowy rower miejski będzie miał koła 
o średnicy 26 cali, trzy biegi, hamulec 
tylny typu torpedo, bagażnik na kierow-
nicy umożliwiający przewóz przedmio-
tów o pojemności 4-6 litrów i masie do 
10 kg. Waga ok. 18 kg

Więcej: 
www.bikes–sm.pl

Budowa Stadionu Miejskiego już coraz bliżej finału 

Nowe boisko przy IX Liceum Ogólnokształcącym. Kryte boisko w kompleksie  
przy ul. Stołczyńskiej 

Nie tylko węzły  
drogowe

Nowy 
rower 
miejski 
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Wakacje już dawno minęły, ale podsu-
mujmy jeszcze tegoroczny sezon na 
bulwarach, bo – po trudnych pande-
micznych miesiącach – był bardzo in-
tensywny.

W kalendarzu nie było weekendu, pod-
czas którego nie prowadzono warszta-
tów, animacji, koncertów czy zawodów 
sportowych. To właśnie w tym sezonie po 
raz pierwszy Łasztownia stała się przystan-
kiem w ogólnopolskim cyklu koncertów 
„Letnie Brzmienia”. Informacje o kon-
certach 15 topowych polskich artystów 
na szczecińskiej Łasztowni dotarły do 
ponad 20 mln odbiorców. 

W ramach letnich aktywności od lip-
ca do połowy września można było 
korzystać z kilkunastu urządzeń 
Holiday Parku, w tym największej, 
ponad 80–metrowej karuzeli. W są-
siedztwie parku rozrywki ustawiono 

także Wheel of Szczecin, czyli prawie 
60–metrowe, największe w Polsce, 
koło młyńskie.

Nie możemy nie wspomnieć o najwięk-
szej plenerowej imprezie tego sezonu, 
jaką były Żagle 2021. Dziesiątki tysięcy 
odwiedzających, ponad 800 artystów, 450 
członków załóg na 29 jednostkach spra-
wiły, że zorganizowane w miejsce finału 
regat the Tall Ships Races Żagle skradły 
serca mieszkańców i turystów. Wygląda 
na to, że wydarzenie na dobre wpisze się 
w kalendarz miejskich wydarzeń. Mówiąc 
o wydarzeniach, nie można pominąć cyklu 
„Bulwarove – wakacje bez monitora” 
oraz Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie 
Grodzkiej, gdzie każdego weekendu  
wypoczywały dziesiątki osób.

Spędzając czas na bulwarach nie dało 
się nie zauważyć licznych mniejszych 
i większych jednostek pływających. 

Wypożyczalnie motorówek, których 
przy miejskich nabrzeżach tylko w tym 
sezonie było aż 5, cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Tereńka, Danuśka 
czy Ewuśka były wiernymi towarzysz-
kami wypraw w nieznane. Na miejskich 
motorówkach przepłynięto w tym sezo-
nie ponad 10 tys. km. 

Spory ruch zaobserwowano także w por-
cie jachtowym na Wyspie Grodzkiej. 
North East Marina dysponuje 74 miejsca-
mi, które przez od kwietnia do września 
były zajęte w 70%. Największym obłoże-
niem port cieszył się w lipcu i sierpniu.

Z roku na rok coraz bardziej możemy się 
przekonać, że serce Szczecina bije nad 
wodą. Szczecińskie Bulwary i Łasztownia 
są miejscami najchętniej odwiedzanymi 
przez szczecinian i turystów. 
A już teraz odliczamy dni do następnego 
sezonu na Bulwary Miejsce Spotkań!

Szczecin już po raz trzeci będzie 
świętować odzyskanie przez Polskę 
niepodległości na sportowo. Trwają 
zapisy na Bieg Niepodległości Szcze-
cin 2021 dla dzieci i dorosłych oraz 
nordic walking.

Nasz patriotyczny bieg cieszy się spo-
rym zainteresowaniem wśród biegaczy, 
dlatego też tegoroczna edycja zaskoczy 
nie tylko oprawą i medalami, ale przede 
wszystkim trasą. 

Biegacze biorący udział w 3. Biegu Nie-
podległości Szczecin 2021 będą mieli do 
pokonania 5 km. Trasa została wytyczona 
alejkami Parku Żeromskiego oraz okolicz-
nymi ulicami. Uczestnicy będą musieli 
wziąć pod uwagę zmianę nawierzchni 
oraz jej wyboistości. 

Miasteczko biegowe będzie czynne już 
przed południem 11 listopada. Pierwszy 
start – nordic walking zaplanowano 
na godz. 12.00, bieg główny zostanie 

przeprowadzony o godz. 15.00. Każdy 
uczestnik po pokonaniu trasy otrzyma 
pamiątkowy medal.

Sprzedaż pakietów startowych potrwa do 
5 listopada. O wysokości opłaty startowej 
decyduje kolejność zapisów. Pierwsze 
100 numerów to koszt 55 zł od osoby. 
W ramach zakupu pakietu startowego 
zawodnicy otrzymają: numer startowy, 
pamiątkowy medal oraz gadżet dedyko-
wany wydarzeniu. 

Opłata startowa:
Bieg na 5 km:
•  55 zł – dla numerów 1–100;
•  65 zł – dla numerów 101–300
•  75 zł – dla numerów 301–400
Nordic Walking – 5 km:
•  55 zł – dla numerów 401–450
•  65 zł – dla numerów 451–500.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem 
strony: www.protiming24.pl/startmeta/ev/
szczecinski–bieg–niepodleglosci

Nowe serce miasta w nocnej od-
słonie, drapacze chmur spowite 
we mgle oraz nastrojowa Rusałka 
– takie obrazki skradły serca jury 
w drugim etapie konkursu Szcze-
cin Love. Jednak to jeszcze nie ko-
niec zmagań, bo trwa już trzeci etap  
rywalizacji.

W kategorii „Zielony Szczecin” zwycię-
żył Pan Maciej, który uwiecznił szcze-
cińską Rusałkę skapaną w promieniach 
słońca, a zdjęcie to można podziwiać 
także na okładce tego wydania Wiado-
mości Szczecin. 

Gęsta mgła i niecodzienna perspekty-
wa przyczyniły się do wygranej Pana 
Mateusza w kategorii „Z lotu ptaka”. Na-
tomiast Łasztownia tętniąca życiem to 
fotografia Pana Jarka, która najbardziej 
przypadła do gustu jury w kategorii 
„Floating Garden.”

Już niebawem ogłosimy trzech  
laureatów, całej tegorocznej edycji. 

Szczegółowe informacje o konkursie: 
www.szczecin.love

Bulwary Miejsce  
Spotkań 2021 

Szczecin  
love 

Weź udział w Biegu Niepodległości 
Szczecin 2021 
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Świętujmy razem
11 listopada spotkajmy się na Placu 
Szarych Szeregów i opodal w siedzibie 
Szczecińskiej Agencji Artystycznej, 
aby razem świętować 103 rocznicę 
odzyskania niepodległości.

„Świetujemy Niepodległość”
Pl. Szarych Szeregów od  godz. 10.00

Przyjdź po polską flagę i świętujmy ra-
zem. Na placu, głównie przy popiersiu  
J. Piłsudskiego, harcerze będą rozdawać 
flagi. 

Będzie można także spotkać się  
z Hallerczykami i to spotkanie upamiętnić 
okolicznościowym zdjęciem.

Wypatruj Józefa Piłsudskiego, może zo-
baczysz Marszałka jadącego na Kasztance? 

Historię tych czasów przypomnisz  
sobie oglądając wystawę „Droga do  
Niepodległości”, a patriotyczne  
pieśni zaśpiewasz razem z Zespołem 
Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”.

O godzinie 15.00 – odbędzie się 
oficjalna uroczystość przy popiersiu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Godzina 16.30 –19.00 – ciąg dalszy 
„Świętujemy Niepodległość”

Warsztaty Artystyczne 
Szczecińska Agencja Artystyczna  
(al. Wojska Polskiego 64)
Godzina 11.00 –15.00
W tych godzinach zapraszamy dzieci 
w wieku od lat 6. wraz z opiekunami na 
warsztaty artystyczne. 
Podczas zajęć kreatywnych pod hasłem 
Dzień Niepodległości, dzieci będą mogły 
samodzielnie wykonać różne ozdoby:
•  Nasz Kraj – Polska – na mapę Polski 

dzieci będą przyklejały czerwone lub 
białe serduszka z wypisanym imie-
niem.

•  Kotyliony, kokardy różne wzory. 
•  Kwiaty i serca – jako dekoracja do ręki.
•  Kwiaty we włosach – w postaci opa-

sek lub wsuwek. 
•  Orzeł – w różnych technikach, m.in. 

z bibuły czy jako kolorowanka 
•  Ty też bądź Marszałkiem – dzieci 

wykonają wąsy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

•  Piłsudski na Kasztance – rysunki 
odręczne. 

•  Wojsko polskie w różnych epokach 
– kolorowanie.

•  Torby z napisem „Kocham Polskę” 
i symbolem serca. 

Zapisy na warsztaty trwają do 9 listopa-
da, do godziny 14.00, pod numerem  
telefonu: 91 43 195 71, można też przy-
słać zgłoszenie na adres mailowy:  
sekretariat@saa.pl. 
Warsztaty dla każdej grupy trwają około 45 
minut. Maksymalna ilość dzieci w jednej 

grupie, to 20 osób. Zapisy prowadzone są 
na poszczególne godziny: na 11.00, 12.00, 
13.00 i 14.00. 
O udziale w warsztatach decydować bę-
dzie kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie 
wysłane bądź przekazane telefonicznie 
przez Organizatora.

UWAGA! 
Pamiętajmy o maseczkach, dbajmy 
o nasze wspólne bezpieczeństwo.




