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Wiosno! Czekamy
z niecierpliwością...
Miasto gotowe do szczepień

Nie ma planów likwidacji

7. edycja Dni Skandynawskich

Punkt Szczepień Powszechnych w sali gimnastycznej
Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Sowińskiego 7 jest
już przygotowany.

„Manhattanu” – popularnego targowiska. Plotka powstała podczas konsultacji dokumentu określającego
kierunki rozwoju Szczecina na kolejne 30 lat.

Na pewno będzie inna, ponieważ organizatorzy tego
wydarzenia też musieli wziąć pod uwagę ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Więcej, str. 2

Więcej, str. 3

Więcej, str. 10
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Aktualności

Miasto gotowe do szczepień

Punkt Szczepień Powszechnych
na terenie sali gimnastycznej
Uniwersytetu Szczecińskiego
przy ul. Sowińskiego 7 jest już
przygotowany. Personel, który
będzie pracować na miejscu został skompletowany. Do uruchomienia punktu brakuje jedynie
szczepionek.

Budowa w ekspresowym
tempie
- Mamy bezpieczne poczekalnie, punkt
rejestracji, pełne zaplecze i przede
wszystkim fachowy personel. Zgłaszamy gotowość do szczepień i utworzenia kolejnych punktów w nowych
lokalizacjach! – mówi Piotr Krzystek,
prezydent Szczecina.
Punkt przy ul. Sowińskiego ma działać
7 dni w tygodniu, od godz. 8.00 do
20.00. Za przeprowadzenie szczepień
w tym miejscu będą odpowiadać specjaliści ze Szczecińskiego Centrum
Zdrowia.

– Mamy doświadczenie z Netto Areny i wiemy, że jesteśmy w stanie szczepić od 800 do
nawet 1000 osób dziennie. Bez względu
na to czy to dzień roboczy, weekend czy
święto – zapowiada prof. Beata Karakiewicz,
dyr. Szczecińskiego Centrum Zdrowia.
Punkt Szczepień Powszechnych znajduje
się na terenie sali gimnastycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaaranżowanie tej
przestrzeni do nowej funkcji kosztowało
140 tys. zł. i zajęło niespełna tydzień.
– Podjęliśmy rękawice i zorganizowaliśmy
wspólnie to wszystko niemalże z dnia na
dzień. Nie było żadnych dylematów, bo
przez epidemię nie mamy na miejscu studentów, więc wykorzystamy ten obiekt
w inny sposób. – mówi prof. Waldemar
Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
Punkt przygotowany przez Miasto dołączy
do listy tych już istniejących na terenie Szczecina. Obecnie znajduje się na niej ponad 40
punktów szczepień. Szczegółowy wykaz
dostępny jest: www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

UWAGA!
Do punktów szczepień mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, które
otrzymały skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.

Jak zarejestrować się na szczepienie?
Przypominamy, że za Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19
odpowiada Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie
z wytycznymi rządu obowiązujący jest harmonogram zapisów dla poszczególnych roczników. Osoby, które mogą rejestrować się na szczepienie, mają
cztery możliwości zapisu:
– całodobowa i bezpłatna infolinia – nr 989
– e-rejestracja dostępna na pacjent.gov.pl
– kontakt z wybranym punktem szczepień
– SMS o treści „SzczepimySie” pod nr 664 908 556 lub 880 330 330
Szczegółowe informacje na temat rejestracji na szczepienia znajdują się na
rządowych stronach internetowych.
Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych
przez Miasto ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym
serwisie internetowym: koronawirus.szczecin.eu

www.wiadomosci.szczecin.eu
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„Zaprojektuj przyszłość miasta”
Do 14 maja trwa nabór projektów do Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego.
		
Mieszkańcy, którzy mają pomysł na
inwestycję lub działanie w swojej
okolicy, lub dla całego miasta mogą
wziąć udział w kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to
16 700 000 zł. By wziąć udział w zagospodarowaniu tej kwoty wystarczy mieć pomysł na inwestycje lub
działanie w obszarze lokalnym lub
ogólnomiejskim, zebrać minimalną
liczbę 10 podpisów na liście poparcia
i w podanym terminie zgłosić swój
wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną
liczbę propozycji.
- W tym roku w związku z kolejnym
wzrostem ogólnej kwoty do zagospodarowania wzrastają również pule
poszczególnych obszarów lokalnych
– mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca
prezydenta miasta. – Więcej pieniędzy
to więcej możliwości dla mieszkańców
na realizację ich pomysłów. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału
w tegorocznej edycji SBO.
Projekty mogą być:
– ogólnomiejskie – takie, z których
będą mogli korzystać mieszkańcy
więcej niż jednej dzielnicy, na które
przeznaczono 30% środków.
– lokalne – na które przeznaczono
70% środków.

Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne
na podstawie ilości mieszkańców
poszczególnych obszarów oraz ich
powierzchni.

Wnioski można składać do 14 maja
2021 r. (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie
www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza

zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie lub filii Urzędu Miasta.
więcej:
www.sbo.szczecin.eu

Nie ma planów likwidacji targowiska
„Manhattan”
Obawa zamknięcia popularnego targowiska obiegła miasto lotem błyskawicy, a plotka powstała podczas
konsultacji Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
		
Studium przedstawione przez Miasto do
konsultacji mieszkańców zakłada kierunki
rozwoju Szczecina na kolejne 30 lat i co
najważniejsze – jego ostateczny kształt
dopiero powstaje.
Zanim dokument trafi pod obrady Rady
Miasta będzie opiniowany przez szereg
gremiów eksperckich i każdy wniosek,
złożony w konsultacjach projektu (także
kupców z „Manhattanu”) będzie wnikliwie rozpatrzony. Dopiero jesienne
głosowanie ma zakończyć cały proces
dyskusji z mieszkańcami na temat kształtu Studium.
Studium zakłada rezerwę terenów na rozbudowę pętli autobusowej i rozbudowę
odcinka ulicy Staszica, które w przyszłości
poprawiłyby funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.
Rezerwa jest kontynuacją polityki przestrzennej uchwalonej w obowiązującym
Studium 2012, wcześniejszych dokumentów planistycznych i obowiązuje
także w planie miejscowym („Bolinko –
Kadłubka” Uchwała Nr XI/223/15 Rady

Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015r.).
Nie oznacza też, że zapadła decyzja o likwidacji targowiska. Zapisy w Studium
nie zmieniają również dotychczasowego
sposobu użytkowania terenu targowiska.
„Manhattan” zawsze miał status inwestycji tymczasowej zależnej od potrzeb
komunikacyjnych, co jest uregulowane
odpowiednimi umowami, które są w mocy.
Jednak podkreślmy raz jeszcze, zanim
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zostanie zatwierdzone przez radnych Rady
Miasta w ostatecznym kształcie, będzie
opiniowany przez ekspertów, a przede
wszystkim rozpatrywane będą wszystkie
wnioski mieszkańców zgłoszone w trakcie
konsultacji.
Opiniowany będzie również wniosek
kupców z „Manhattanu”, by targowisko
przestało mieć status inwestycji tymczasowej.
Ten proces dyskusji z mieszkańcami, powstawanie ostatecznego kształtu Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określający rozwój
Szczecina w kolejnych 30 latach, ma się
zakończyć dopiero podczas jednego
z jesiennych posiedzeń Rady Miasta.
więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Coraz więcej odpadów…
Na początku kwietnia w mediach w całej Polsce przetoczyła się dyskusja na
temat tego, ile za śmieci płacą mieszkańcy stolicy, bo właśnie od 1 kwietnia
wchodziły nowe dla Warszawy nowe
stawki i metody naliczania opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości wynosi 12,73 zł za
1m3 zużytej wody. Jak widać to blisko
30 procent więcej niż obowiązująca
w 2021 roku stawka dla szczecinian.
Trzeba przypomnieć, że i w Warszawie,
i w Szczecinie wszystkie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przeznaczane są na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu. Te koszty obejmują między innymi: odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie tzw.
PSZOK-ów (u nas to Ekoporty), usuwanie
dzikich wysypisk, opróżnianie ulicznych
koszy na śmieci czy działania związane
z edukacją ekologiczną.
Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego
ponownie wracamy do pieniędzy?
Podstawowa przyczyna: dopóki prawo
w naszym kraju nie zmieni się i nie zostaną wprowadzone nowe rozwiązania
kompleksowo regulujące ponoszenie odpowiedzialności i kosztów związanych z wytwarzanymi odpadami, w tym przynajmniej

wprowadzenie systemu kaucyjnego, jako
mieszkańcy mamy ograniczony wpływ na
to, jakiej wysokości opłaty musimy wnosić
do Gminy.
Jest jednak jedna, ważna zależność, która
wpływa niewątpliwie na poziom opłat. To
masa odpadów, którą wytwarzamy na
terenie gminy. Niedawno informowaliśmy,
że w 2020 roku w Szczecinie odpadów
odebranych z nieruchomości było więcej
o blisko 2.800 ton niż rok wcześniej, a masa
– 127.000 ton – to rekordowy, niestety,
wynik w historii funkcjonowania systemu.

Dzisiaj znamy już statystyki po pierwszym kwartale 2021 roku i znów nie jest
optymistycznie. Odebranych odpadów
przybyło. Od stycznia do marca odebraliśmy nieruchomości blisko 29.500
ton odpadów czyli o 1.300 ton, 4,65%,
więcej niż w pierwszym kwartale 2020
roku. Wzrost dotyczy zarówno odpadów zmieszanych, jak i opakowaniowych i biodegradowalnych. Jedynie
gabarytów było odrobinę mniej.Jeżeli
taka tendencja utrzyma się w całym
roku, może to oznaczać, że masa odpadów zwiększy się nawet o 5.000 ton!

Gdzie ekonomia? Gdzie ekologia?
Ekonomia jest bezwzględna i prosta. 5000
ton odpadów więcej w skali roku, to koszty wyższe nawet o 5 milionów złotych. Te
miliony będziemy płacić z naszych portfeli,
dlatego warto każdego dnia pamiętać
o tym jak postępować, by produkować
mniej odpadów. To lepsze dla środowiska i korzystniejsze dla naszych kieszeni. A wracając do Warszawy, to chyba
zgodzimy się, że nie chcemy równać do
stolicy odnośnie kosztów ponoszonych
za śmieci.

„Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie styczeń - marzec 2021 r.
i porównanie do analogicznego okresu w 2020 r. - wartości wyrażone w tonach (Mg)”
SZCZECIN

Odpady zmieszane
(Mg)

Odpady opakowaniowe

Odpady wielkogabarytowe

Odpady BIO

Odpady ogółem

w tym odebrane
selektywnie

udział
selektywny

I kwartał 2021

20 743,14

4 758,30

1 449,24

2 398,43

29 349,11

8 605,97

29,31%

I kwartał 2020

19 562,34

4 313,60

1 485,92

2 352,02

28 143,98

8 151,54

28,70%

zmiana

103,75%

110,31%

97,53%

106,48%

102,13%
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Bio co tydzień
Od kwietnia rozpoczął się regularny,
cotygodniowy, odbiór odpadów biodegradowalnych.

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik
leży po stronie właściciela nieruchomości, a po zakupie należy zarejestrować
go telefonicznie 91 435 11 99, mailem:
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl
lub poprzez stronę: www.ecoszczecin.pl

W zabudowie jednorodzinnej odbiór tych
odpadów odbywa się raz w tygodniu.
Terminy odbiorów dla poszczególnych
sektorów podane są na stronie ecoszczecin.pl w zakładce „Harmonogramy” .

Wyjątkiem, który zwalnia z obowiązku
posiadania brązowego pojemnika jest
KOMPOSTOWANIE tej frakcji odpadów
na terenie swojej posesji.

Pamiętajmy, że pojemniki - podobnie jak
te na odpady zmieszane – w dniu odbioru
muszą być dostępne dla firmy wywozowej.

P o s i a d a n i e ko m p o s t o w n i k a
t r ze b a zg ł o s i ć p o p r ze z z ł o żenie deklaracji, której wzór
dostępny jest na stronie
www.eurzad.szczecin.pl, zakładka
deklaracja opłat za odpady.

Ważne! Odpady, które trafiają do brązowego pojemnika należy wrzucać luzem – bez
opakowań, worków, itp.

Odbiera, przetwarza Wspólnie dbajmy
o porządek

Od kilku miesięcy, w jednym z sektorów oczyszczania miasta (sektorze
IV – Prawobrzeże) odbiór bioodpadów
odbywa się z wykorzystaniem specjalnego modelu śmieciarki.
Śmieciarka ROTOPRESS odbiera bioodpady z pojemników o pojemności od 120
do 1100 litrów.
Dodatkowo ma możliwość niezależnego
opróżniania dwóch pojemników w tym
samym czasie (dotyczy pojemników o pojemności do 240 l)
Zbiornik na odpady ma kształt cylindra
ze ślimakiem transportowym i zagęszczającym odpady w środku. Obraca się

wokół osi poziomej powodując, że można
osiągnąć bardzo wysoki stopień ( nawet
pięciokrotnie większy) zagęszczenia odpadów znajdujących się w środku zbiornika.
A to pozwala w czasie jednej trasy odebrać
nawet 8.000 kg odpadów!
I co ważne odpady są homogenizowane.
Co to znaczy? Czy pamiętacie co to jest
serek homogenizowany? Tu jest podobnie,
bioodpady przerobione w tej smieciarce
na jednolitą strukturę pozwalają po przekazaniu do instalacji rozpocząć od razu
proces kompostowania.
Koszt takiego pojazdu to około 1 mln zł.
www.ecoszczecin.pl

Przed sprzątaniem

Po sprzątaniu

Jednym z celów wprowadzania zmian
w odbiorze odpadów komunalnych
było i jest ograniczanie liczby nielegalnych wysypisk śmieci.
Niestety nie wszyscy chcą płacić za odpady, które wytwarzają i choć trudno w to
uwierzyć, wciąż wybierają drogę na skróty.
Drogę, która prowadzi do lasu, w pobliże
garaży osiedlowych, na tereny odległe od
zabudowań i tam, najczęściej pod osłoną
nocy, wyrzucają wszystko.

mieszkańcy konkretnych ulic, osiedli sami
organizują się i sprzątają swoją okolicę.
Dla tych wszystkich osób wielkie podziękowania i duże brawa! Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta wspiera
takie akcję sprzątania organizowane przez
mieszkańców, placówki oświatowe oraz
inne organizacje, przekazując worki na
odpady, rękawiczki, podstawiając kontener
na zebrane odpady.
Trzeba wspierać Mieszkańców, którym
czystość Naszego Miasta nie jest obojętna.

A my wszyscy sprzątamy. Robimy to m.in.
na podstawie zgłoszeń napływających
przez system Alert, jednak coraz częściej

A zapotrzebowanie na worki, rękawiczki
czy kontener prosimy zgłaszać:
gospdarka_odpadami@um.szczecin.pl
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Trochę o grillu… tym
największym w Szczecinie

Jeden z dwóch rusztów EcoGeneratora
Ponoć grillowanie stało się już sportem
narodowym Polaków. Pierwszą rundę
wiosennych rozgrywek zazwyczaj
inauguruje długi majowy weekend, więc
korzystając z okazji pokażemy największy ruszt w regionie. Jego temperatura
osiąga ponad 1000 stopni Celsjusza.
Mięso przygotowywane na klasycznego
grilla lepiej, aby się nie marnowało. Zdarza się jednak, że potrawy przewyższają
możliwości zawodników. Niedokończone
dania powinny wówczas trafić do tzw.
„czarnego pojemnika”, czyli odpadów
zmieszanych. Następnie ich ostatnim
przystankiem będzie właśnie grillowy
gigant, czyli na EcoGeneratorowy ruszt.

Jak wygląda największy grill
w regionie?

Na ruszt EcoGeneratora trafia rocznie 150
tys. ton odpadów. To bez wątpienia „serce” całej instalacji, które składa się z blisko
dziewięciuset rusztowin. Belki ułożone
są w dwudziestu sześciu rzędach, na

przemian – ruchomych i nieruchomych.
Mobilne rzędy służą głównie przemieszaniu i obracaniu odpadów, przesuwane są
za pomocą siłowników hydraulicznych.
– Ruchome rzędy rusztowin przesuwają
się w przód i w tył, przez co następuje
transport odpadów i jego obracanie. Szerokość rusztu ok. 4 m, długość ok. 11 m
– mówi Andrzej Jabłonowski, Specjalista
ds. urządzeń blokowych w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów.
Rusztowiny są wykonane jako odlewy ze
stali wysokostopowej, mają dużą odporność na temperaturę i ścieranie. Jedna
rusztowina waży około 30 kg.
- Nasz ruszt jest rusztem mechanicznym, schodkowym, posuwisto-zwrotnym z chłodzeniem powietrznym. Jako
chłodzenie wykorzystuje się powietrze
pierwotne do spalania. Zadaniem rusztu
jest zapewnienie suszenia, odgazowania,
zgazowania, spalania i dopalania odpa-

dów – dodaje Andrzej Jabłonowski – Jest
on podzielony na trzy strefy, w każdej
strefie pracują dwie sekcje (lewa i prawa),
każda sekcja ma regulowaną prędkości
wysuwu rzędów ruchomych i długość
na jaką może być wysunięta w granicach
do 400 mm – dodaje.
Ruszt jest nachylony pod kątem 10o przy
jednoczesnym wznoszeniu się rusztowin
o 10o. Łącznie działają tu dwie linie spalania, czyli dwa ruszty, dwa kotły, dwie
instalacje oczyszczania spalin oraz wspólną dla obu linii oczyszczalnię ścieków
technologicznych. Podwójna instalacja
zabezpiecza pracę EcoGenratora, przez
co może on działać bez przerwy nawet
podczas remontu drugiej linii. Średnio
w jednym kotle spalanych jest dziesięć
ton odpadów na godzinę, a temperatura
przekracza nawet 1000 stopni Celsjusza.
Co oznacza, że potrawy z tradycyjnego
grilla raczej długo tu… nie wytrzymają.
Zakładowy ruszt pracuje bez przerwy,
siedem dni w tygodniu.

Nowe eksponaty w EcoGeneratorze
Przyjeżdżają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów prosto z czarnego
pojemnika. Trafiają na ruszt i… wychodzą „prawie” nietknięte, przetrwały
dekady i są ciekawą lekcją historii.
Mowa o przedmiotach, które kiedyś
zapewne należały do kolekcjonerów.
– Podejrzewamy, że ktoś kiedyś zbierał
takie militarne pamiątki, a w pewnym
momencie kolekcja po prostu zmieniła
właściciela. Być może ktoś je odziedziczył i po prostu nie kontynuuje tej pasji
lub nie ma gdzie trzymać dodatkowych
przedmiotów – mówi Sebastian Hejna,
kierownik zmiany w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów – Nas z jednej

strony nic już nie dziwi, ale za każdym
razem chwilę się zastanawiamy nie tylko
nad historycznym okresem tych pamiątek, ale też nad historią ich samych
– dodaje.
Do wcześniej zebranych eksponatów
trafił ostatnio hełm wojskowy oraz pamiątkowe numizmaty. Powiększyły one
zakładową kolekcję, w której znajdują
się już m.in. pociski z II wojny światowej,
rewolwer z końca XIX wieku, kajdanki
czy granaty.
Zakładowe eksponaty, które nie uległy
zniszczeniu pod wpływem temperatury,
zostają oczyszczone i – jak już informowaliśmy – trafiają do gablot.

Wyszukane „smaczki”

Zanim odpady trafią na ruszt składowane są w specjalnym bunkrze.
Następnie, za pomocą wielkiego
chwytaka, trafiają prosto na „grilla”.
Wielka łapa jest w stanie podnieść
jednocześnie nawet cztery tony odpadów. Przez co często trafiają na
ruszt niespodziewane przedmioty.
Standardem staja się m.in. części samochodów, ale zdarzały się
też prawdziwe perełki tj. granaty,
pociski moździerzowe, czy bomby
z II wojny światowej. Zakładowe
eksponaty, które nie uległy zniszczeniu pod wpływem temperatury,
zostają oczyszczone i trafiają do
gablot. To jednak zaledwie pojedyncze sztuki, bo niemal wszystkie odpady zostają w ekologiczny
sposób unieszkodliwione. Cały
proces trwa nieprzerwanie przez
siedem dni w tygodniu, nawet gdy
pierwsze majówkowe grille będą
już dogasać.
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Ecoszczecin

ZWiK w „zielonym” klastrze
ZWiK doskonale radzi sobie z produkcją „zielonej” energii. Nic dziwnego,
że spółka jest jednym z podmiotów,
który utworzył „Szczeciński GREEN
ENERGY Klaster”.
Klaster powstał na początku lutego z inicjatywy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz ZWIK przystąpiły do
niego Gmina Miasto Szczecin oraz dwa
szpitale kliniczne: na Pomorzanach oraz
przy ul. Unii Lubelskiej. Klaster powołany
został w celu wykorzystania lokalnych
zasobów służących produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł
energii, poprawy efektywności energetycznej, w tym również rozwoju wydajnych
energetycznie systemów ciepłowniczych,
realizacji projektów służących rozwojowi
inteligentnych sieci elektrycznych (ang.
smart grids) wraz z systemami magazynowania energii, kreowania i wdrażania
przedsięwzięć z zakresu elektromobilności
w sferze transportu zbiorowego i indywidualnego.
- Będziemy otwarci na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących
Klaster, a także nastawieni na wykreowanie obszaru Klastra jako otwartego na
rozwój czystych technologii. – podkreśla

fermentacji osadów w oczyszczalniach
„Pomorzany” i „Zdroje”.
Dzięki tym inwestycjom w województwie zachodniopomorskim ZWiK jest
bez wątpienia liderem w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.
W roku 2019 produkcja energii z OZE
wyniosła 6740 MWh, a w roku ubiegłym
już 6911,7 MWh. W obu tych latach ok.
20 proc energii elektrycznej potrzebnej
do prowadzenia działalności ZWiK pozyskiwał z własnych źródeł. Zastosowane
rozwiązania służą racjonalizacji kosztów
energii, co od lat pozwala utrzymywać
opłaty za wodę i odbiór ścieków na zbliżonym poziomie.
Największa farma słoneczna ZWiK powstała przy ZPW „Miedwie”
Mariusz Patyk, Dyrektor Techniczny ZWiK,
Przewodniczący Rady Klastra – Nasze
wspólne działanie istotnie wpłynie na
poprawę zdrowia i życia mieszkańców.
ZWiK jest przedsiębiorstwem, które od
lat z powodzeniem wdraża rozwiązania
służące produkcji czystej i ekologicznej
energii elektrycznej. W ub. roku Spółka
uruchomiła turbinę prądotwórczą, którą zainstalowano w Zakładzie Produkcji
Wody „Pomorzany” i umieszczono we
wnętrzu magistrali dostarczającej wodę

z jeziora Miedwie. Do napędu i produkcji
energii elektrycznej agregat wykorzystuje
spadek grawitacyjny wody w rurociągu.
Także w 2020 r. rozpoczęły pracę dwie
niewielkie farmy fotowoltaiczne zlokalizowane na terenie placówek ZWiK przy ul.
Łącznej i Batalionów Chłopskich. W poprzednich latach trzy znacznie większe
farmy zbudowano na terenie Zakładów
Produkcji Wody „Miedwie” oraz „Pilchowo”. Czystą energię Spółka produkuje
również z biogazu powstałego w procesie

Spółka zaplanowała kolejne przedsięwzięcie związane z OZE. Trwa przetarg
na wykonawcę niewielkiej instalacji fotowoltaicznej, która umieszczona zostanie
na dachu siedziby ZWiK przy ul. Golisza
i posłuży do zasilenia budynku w tym
instalacji chłodzenia w pomieszczeniach
biurowych. Moc systemu wyniesie ok.
49 kW, a szacowana roczna produkcja
energii ze słońca ok. 45 MW. Planowana
instalacja solarna wyprodukuje w ciągu
roku ilość energii pozwalającą na pokrycie w ok. 25% zapotrzebowania całego
budynku przy ul. Golisza.

Przebudowa skrzyżowania
w Zdrojach
Inwestycja cztery w jednym
Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Walecznych, Mącznej i Pszennej
w Szczecinie Zdrojach. Po raz pierwszy
w inwestycję zaangażowane będą cztery
podmioty komunalne.
Wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania została firma Ben - Bruk z Grzędzic, która
podjęła się wykonania prac za nieco ponad
4,1 mln zł brutto. Umowę z nią podpisano
12 kwietnia i kilka dni później przekazano
jej plac budowy. Zgodnie z zapisami umownymi, na przeprowadzenie i zakończenie
wszystkich prac wykonawca ma 7 miesięcy.
Jako inwestor wiodący tego zadania, przetarg na wyłonienie wykonawcy prowadził
ZWiK. Obok Spółki, inwestorami są Szczecińska Energetyka Cieplna, Zarząd Dróg
i Transportu
Miejskiego oraz
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta. Warte
podkreślenia
jest to, że po raz
pierwszy ważną
dla miasta inwestycję zrealizują
cztery podmioty komunalne.
Widać to wyraźnie po zakresie zaplanowanych robót.
W trakcie przebudowy wykonane zostaną
nowe wodociągi o średnicy 100 i 200 mm
oraz magistrala 600 mm. Przeprowadzona
będzie ponadto renowacja kanału sanitarnego o przekroju 600 mm. Powstanie
też nowa sieć ciepłownicza 2x250/450
mm wraz z siecią teletechniczną dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul.

Wschodniej, która w części będzie przebiegała przez przebudowywane skrzyżowanie.
Podczas inwestycji przebudowana zostanie
istniejąca kanalizacja deszczowa o średnicach 400-800 mm oraz wylot deszczowy
do cieku Chojnówka wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe.
Zmodernizowane będą też znajdujące się
w tym miejscu sieci elektroenergetyczne
i teletechniczne.
Całość uzupełnią poważne prace z branży
drogowej tj. niezbędne rozbiórki i budowa
nowego skrzyżowania o ruchu okrężnym
z wyspą centralną. Skrzyżowanie zyska też
nowe oświetlenie.
Inwestycja nie zostanie podzielona na etapy.
Oznacza to, że zgodnie z czasową organizacją ruchu, zatwierdzoną m.in. przez ZDiTM
i Policję, skrzyżowanie będzie
zamknięte dla
ruchu samochodowego
z wyjątkiem
pojazdów
komunikacji
miejskiej, służb
miejskich i pojazdów uprzywilejowanych
np. karetek pogotowia ratunkowego.
Objazd został wyznaczony przez Rondo
Ułanów Podolskich oraz ulice Batalionów
Chłopskich, Gryfińską, Struga oraz jezdnię
wspomagającą przy ulicy Struga. Dalej przez
ulice Łubinową i Handlową do ronda Ronalda Reagana. Ulice Pszenną, Walecznych
oraz Mączną zaplanowano jako zamknięte
dla ruchu.

Pszczoły w Pilchowie
ZWiK przygarnął następne pszczele rodziny. Kolejna pasieka powstała tym razem na terenie Zakładu Produkcji Wody
w Pilchowie.
Wsparcie udzielane pszczelarzom to jedno
z działań podejmowanych przez Spółkę
służących szeroko rozumianej ochronie
środowiska. Ze względu na swą specyfikę
ZWiK ma możliwość pomagania pszczelarzom. Spółka
dysponuje kilkudziesięcioma
placówkami, które są rozsiane po
całym mieście
i część z nich
świetnie nadaje
się do tego, by
ustawić na nich
ule. Ta pomoc
jest uzasadniona, ponieważ
naukowcy alarmują, że liczba
owadów na
świecie gwałtownie spada. Zjawisko jest
szczególnie niekorzystne w przypadku tzw.
zapylaczy, w związku z czym od lat podejmowane są działania służące ich ochronie
np. akcja „Adoptuj pszczołę”.
O kolejnym pszczelarzu potrzebującym
pomocy usłyszeliśmy w Polskim Radiu
Szczecin. Dzięki rozgłośni dotarliśmy do

pana Franciszka i zaoferowaliśmy mu pomoc. Okazało się, że być może wsparliśmy
najmłodszego bartnika w naszym mieście.
Pszczelarz ze Szczecina aktualnie uczy się w I
klasie technikum, ma jednak doświadczenie,
bo już w wieku 11 lat dokonywał pierwszych
przeglądów pszczelej pasieki. Dziewięć uli
pana Franciszka stanęło na terenie Zakładu
Produkcji Wody „Pilchowo”. Ich właściciel
uznał, że to doskonałe miejsce na pasiekę. Podkreślał
przy tym ciszę
i spokój w jakim mieszkać
będą jego
podopieczne
oraz fakt, że
w najbliższym
sąsiedztwie
nie zabraknie
lasów, łąk,
ogrodów działkowych oraz
drzew akacji.
Pszczoły od lat
znajdują swój dom i dogodne do życia
warunki w miejscach należących do szczecińskich wodociągów. Obecnie prawie
40 pszczelich rodzin znalazło schronienie
w placówkach ZWiK. Ule znajdują się na
terenie ujęcia wody w Świerczewie, pompowni na Łącznej, a także w Dunikowie.
Owady zapylają okoliczne rośliny i najczęściej pozyskują z nich miód wielokwiatowy.
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Budownictwo

Rewitalizacja. Piastów 8
Kamienica na rogu ulic Piastów i Żółkiewskiego w Szczecinie odzyskuje dawną
świetność. W ostatnich miesiącach odnowiono elewację budynku, sztukaterie
i balkony.

W maju odbędzie się nabór wniosków na
mieszkania socjalne. Są to lokale przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. Nabór organizuje Zarząd Budynków
i Lokali Komunalnych.

Kamienica przy al. Piastów 8 pochodzi z początku dwudziestego wieku. Remont budynku w imieniu wspólnoty mieszkaniowej
koordynuje Szczecińskie TBS.
Ostatnie prace budowlane trwały 18 miesięcy i obejmowały:

Nabór ruszy w poniedziałek 10 maja br. i potrwa do piątku 21 maja br. Juz teraz można
zacząć kompletować konieczne do złożenia
wniosku dokumenty. Będzie można je złożyć
osobiście lub wysłać pocztą.

• remont elewacji frontowej wraz z odtworzeniem sztukaterii, izolacją ścian
piwnic, okładziną cokołu z płytek klinkierowych, osadzeniem nowych parapetów
i wymianą stolarki okiennej piwnic.
• remont elewacji od strony podwórza
wraz z jej dociepleniem, okładziną cokołu z płytek klinkierowych, osadzeniem
nowych parapetów, wymianą stolarki
okiennej piwnic
• remont balkonów wraz z wykonaniem
nowych płyt żelbetowych, renowacją
balustrad i zadaszeń, wykonaniem okładziny z płytek gresowych.

Nabór
wniosków
na mieszkania
socjalne

Prace wykonała Firma Handlowo – Usługowa Geko Wojciech Gryczka z siedzibą w Mierzynie. Wartość prac wyniosła
ok. 829 tys zł. W poprzednich latach w kamienicy wykonano generalny remont klatek
schodowych.

Projekt remontu kamienicy został opracowany zgodnie z wytycznymi Miejskiego
Konserwatora Zabytków.

O wynajęcie mieszkania socjalnego może
ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec
Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu
i osiąga odpowiednio niski dochód. Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym
znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie 3002, 1 zł. Pozostałe progi dochodowe znajdują się na
stronie ZBiLK.

Więcej na stronie
www.stbs.pl

Propozycje architektów
„Prace były zróżnicowane, poziom konkursu bardzo wysoki, ale... zwycięzca
może być tylko jeden” - zgodnie podkreślają przedstawiciele Sądu Konkursowego. Wszyscy byli jednomyślni - najlepszą
koncepcję architektoniczną rewitalizacji
Starego Dąbia przedstawiła pracownia
Studio A4 ze Szczecina .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
miasto może zawrzeć umowę najmu, gdy
przekroczenie kryterium dochodowego
wynosi nie więcej niż 10%.
Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów
mieszkania socjalne są wyremontowane,
jednak mogą być o obniżonym standardzie
(toaleta na półpiętrze, ogrzewanie piecowe). Z kolei czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko ok 1,4 zł za m2, czyli np. w lokalu
o pow. 40 m2 wyniesie on niecałe 56 zł miesięcznie plus media (prąd, gaz itp).

Znamy wyniki konkursu architektonicznego na rewitalizację najstarszej części Dąbia.
Prace podlegały ocenie Sądu Konkursowego, w którym zasiadali przedstawiciele
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Biura
Planowania Przestrzennego, Spółdzielni
Kielnia, Szczecińskiego TBS, a także Architekt Miasta i Miejski Konserwator Zabytków.
Pierwsze miejsce zdobyła pracownia
Studio A4, Spółka Projektowa z o.o.
ze Szczecina.
W uzasadnieniu Sąd konkursowy podkreślił m.in.: pierwszą nagrodę przyznaje
się za synergię działań w kształtowaniu
przestrzeni eksponujących i odtwarzających
wartości kulturowe i tożsamość dziedzictwa
urbanistycznego Starego Dąbia oraz wysoką jakość zagospodarowania przestrzeni
i programu funkcjonalnego, zgodnego
ze współczesnymi oczekiwaniami społecznymi. W pracy w optymalny sposób
wykazano potencjał rewitalizacji starego
miasta poprzez działania urbanistyczne
i architektoniczne tworzące atrakcyjną ofertę
inwestycyjną i uwzględniającą ekonomiczne aspekty rozwoju obszaru.
Oprócz tytułu, zwycięska pracownia zdobyła także nagrodę - 30 tys zł oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na
opracowanie ostatecznej wielobranżowej
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Drugą nagrodę i 25 tys zł zdobyła pracownia Domino, grupa architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina

Trzecie miejsce zajęli architekci z Warszawy - Bric Architekci spółka z.o.o,
w nagrodę otrzymali 18 tys zł.
Sąd konkursowy przyznał także dwa
wyróżnienia i po 8 tys zł dla:
• spółka Habitat Architekci z Poznania,
• Pracownia Projektowa Atrium spółka z .o.o, Szczecin
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Koncepcje były zróżnicowane i nad każdą
można byłoby się długo i szczegółowo
pochylać - mówiła po ogłoszeniu wyników
Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS - Gratulujemy zwycięzcy - Studiu
A4 i dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Szczeciński TBS chce w miarę możliwości
jak najszybciej przystąpić do realizacji części, za którą odpowiada. Spółka na wsparcie działań rewitalizacyjnych w Dąbiu, ma
zagwarantowane środki, przyznane przez
Europejski Bank Inwestycyjny.
Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego było opracowanie „Koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej,

Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń
w Szczecinie.
Zakres opracowania obejmował blisko
30 ha, w tym nieruchomości należące do:
Gminy, spółki Szczecińskie TBS, Spółdzielni
Mieszkaniowej Kielnia oraz innych podmiotów . Celem konkursu było poznanie
różnych rozwiązań architektonicznych
i świeżego spojrzenia na tę część miasta,
przy zachowaniu charakteru tego miejsca. Wyniki konkursu miały również dać
wskazówki do tego, jak poprawić warunki
zamieszkania i estetykę otoczenia, lepiej
skomunikować ten obszar, sprawić, aby
był atrakcyjniejszy do życia.
Konkursem byli zainteresowani architekci
z całej Polski. Chęć udziału w nim zgłosiło
30 pracowni. Ostatecznie, w ustalonym
terminie wpłynęło 8 koncepcji.
Konkurs ogłosiło TBS Prawobrzeże, które
z początkiem roku połączyło się ze Szczecińskim TBS. Nowa spółka pod nazwą
Szczecińskie TBS kontynuowała zadanie
i z powodzeniem doprowadziła do zakończenia procedury konkursowej.
Więcej na:
www.stbs.pl

Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba
punktów zależeć będzie między innymi: od
okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby
dzieci, stanu zdrowia, warunków w jakich się
obecnie mieszka czy korzysta się z programów realizowanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie. Na podstawie punktacji
ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków. Osoby, które nie będą
zgadzać się z naliczoną punktacją, będą
miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia
rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową.
Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK
opublikuje ostateczne wykazy osób, które są
uprawnione do wynajęcia mieszkania socjalnego.
Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków na mieszkania
socjalne są dostępne na stronie internetowej
ZBiLK, w zakładce Wynajmij Mieszkanie.
Aby uzyskać informację w sprawie, można
także dzwonić pod nr telefonów, w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30: tel. 91 48 86 301 ,
tel. 91 48 86 333 .
W ostatnich siedmiu latach ZBiLK w ramach
naborów wynajął ok 400 mieszkań socjalnych.
Więcej na stronie
www.zbilk.szczecin.pl
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Rozmaitości

Dni Skandynawskie online
Siódma edycja Dni Skandynawskich
na pewno będzie inna, ponieważ organizatorzy tego wydarzenia też musieli
wziąć pod uwagę ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.
W tym szczególnym czasie, w okresie stawianych przed nami wyzwań związanych
z pandemią COVID-19, poczucie wspólnoty
oraz bliskie relacje z partnerami nabrały jeszcze
większego znaczenia – podkreśla Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Tegoroczne Dni
Skandynawskie, organizowane w bezpiecznej formie wideokonferencji oraz wydarzeń
udostępnionych on-line, są dowodem na
ciągłe umacnianie się i rozwijanie współpracy.
W inauguracji tegorocznych Dni Skandynawskich z udziałem Prezydenta Szczecina
wezmą udział Ambasadorowie Norwegii,
Szwecji, Danii oraz Finlandii w Polsce. Niewątpliwie znaczącym wydarzeniem będzie
otwarcie (19 maja, godzina 10.00, on-line)
Domu Skandynawskiego – Scandinavian Meeting Point Szczecin, który przejmuje funkcję Domu Jutra działającego
w stuletniej kamienicy przy ul. Monte
Cassino 6 od czerwca ubiegłego roku.

Finn Mortensen Dyrektor Wykonawczy State
of Green w Danii, także projekcja filmu – Ekologiczne rozwiązania w Szczecinie, a Ekologiczne rozwiązania w biznesie przedstawi
reprezentant Garo Polska Sp. z o.o.

Zapraszamy też na liczne webinary, m.in.
„Przyszłość Zielonego Miasta”, a w programie prezentacja działalności State of Green,
idei wprowadzania zielonych rozwiązań we
wszystkich aspektach życia, którą przedstawi

Skandynawsko-Polska – Izba Gospodarcza
organizuje webinar – „ON THE GREEN
WAY” – jak skandynawski biznes kreuje
walory zielonej transformacji w Polsce – perspektywa Szczecina.

S c a n d i n a v i a n
Organizator:

M e e t i n g

Partner Strategiczny:

P o i n t

BIZNES PO SKANDYNAWSKU to z kolei webinar organizowany przez Agencję
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, który
przedstawi formy społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia w zarządzaniu
przedsiębiorstwem oraz zaprezentuje tę ideę
w symbiozie z pracownikiem, klientem oraz
lokalną społecznością.
Spotkania ze Skandynawią nie dotyczą tylko
spraw biznesowych, gospodarczych. Z wielu

innych , licznych propozycji programu tegorocznychDniSkandynawskichpolecamym.in.
– Film „The Square” z wprowadzeniem
Krzysztofa Spóra, reż. Ruben Östlund,
W poszukiwaniu Północy. Spacer
z Przemkiem Głową (www.klubdelta.pl)
– Wernisaż „Duńskie wzornictwo
w obiektywie Piotra Topperzera”,
„Baśnie norweskie” Dariusza Muszera
- czytanie wybranych baśni. (13muz.eu)
– „Prostotanowoczesności.Otwórczyniach skandynawskiego designu”
– wykład otwarty Anny Sienkiewicz, pracowniczki działu programowego Trafostacji Sztuki, wykładowczyni Akademii
Sztuki (trafo.art)
– W podróży. Od czasu do czasu - w 9
dnidookołaIslandii. Spotkanie z Sabiną
i Piotrem - jedynymi ludźmi na świecie,
którzy podróżują z Walizką w plecaku.
Opowiedzą o swojej wyprawie dookoła
Islandii. (mbp.szczecin.pl)
– „Jeg elsker Szczecin! - Skandynawia w pigułce” – koncert symfoniczny
z wykorzystaniem muzyki orkiestrowej
skandynawskich kompozytorów.
„Edu Virtuoso - Taneczny talent
show!” Wyłonieni w castingu młodzi
i utalentowani tancerze zaprezentują swoje umiejętności przy akompaniamencie
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii i utworach skandynawskich kompozytorów
(filharmonia.szczecin.pl)
Szczegóły programu:
www.ds.szczecin.eu

S z c z e c i n

Partnerzy:

Sponsorzy wydarzenia:

Pieszo i rowerem al. Fałata

Nowy dach
Od maja możemy już spacerować
bez przeszkód w Parku Kasprowicza w stronę Lasku Arkońskiego, ale
w odwrotnym kierunku napotkamy
jeszcze utrudnienia związane z budowa Teatru Letniego.
Ale i tu prace posuwają się do przodu. Trwa
montaż konstrukcji nowego zadaszenia.
To najbardziej widowiskowy i jednocześnie
najbardziej długotrwały i skomplikowany
etap robót budowlanych.

Projekt parkingu przy ul. Bułgarskiej.
Dobra wiadomość dla pieszych
i rowerzystów. Zakończył się jeden
z etapów budowy Węzła Łękno co
oznacza, że na majówkę, otwarte dla
ruchu zostanie przejście al. Fałata.
Od 1 maja br. przywrócone zostanie przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu al.
Fałata i ul. Zaleskiego. Dodatkowo udostępniony zostanie ciąg pieszo-rowerowy
wzdłuż al. Fałata od ul. Zaleskiego do ul.
Bułgarskiej.
Węzeł Łękno to jedna z największych
i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie

unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej
(od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do
Alei Wojska Polskiego), przebudowę
linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania
przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo
węzeł pełnić będzie funkcję centrum
przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei
Metropolitalnej.

Powstaje nowy parking
przy ul. Bułgarskiej
Jednym z elementów budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szcze-

cińskiej Kolei Metropolitalnej jest
budowa parkingu na 398 miejsc oraz
przebudowa infrastruktury drogowej
przy ul. Bułgarskiej.
Oprócz parkingu na 398 miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi
o długości 0,75km; przebudowane
zostanie skrzyżowanie ul. Bułgarskiej
z ul. Arkońską; także oświetlenie uliczne;
sieci wodociągowe i budowa kanalizacji
deszczowej na terenie parkingu wraz ze
zbiornikami retencyjnymi.
Więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu

Konstrukcja zadaszenia Teatru Letniego składa się z około 2500 spawanych
elementów o łącznej masie ponad 400
ton. Do jej montażu wykorzystane zostaną podpory oraz rusztowanie o łącznej masie 350 ton. Rozpiętość dachu
to 90x57 metrów, natomiast jego powierzchnia to ponad 4200 m2.

SZCZECIN

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Rozmaitości

W Szczecinie
przybywa drzew
Na Osowie posadzone zostały m.in.
świerki, dęby w okolicach Arkonki. Na
Prawobrzeżu 8000 sosen ma stworzyć
naturalną strefę ograniczającą hałas
i zanieczyszczenia pochodzące z pobliskiej autostrady.

pozyskanych w lasach miejskich Szczecina.

– Każdego dnia obsadzamy nowe miejsca – mówią pracownicy lasów miejskich. – Jeździmy w różne rejony miasta.
Skupiamy się przede wszystkim na terenach, które są często odwiedzane przez
mieszkańców oraz gdzie najczęściej
(Prawobrzeże) narzekają na brak zieleni.

Przypomnijmy, że Zakład Usług Komunalnych przygotowuje się jednocześnie do ogłoszenia przetargu na
nasadzenia kolejnych drzew. Miasto
przeznaczy na nowe nasadzenia aż 900
tysięcy złotych. Nawet pięciometrowe
drzewa znajdą się w całym Szczecinie,
we wszystkich dzielnicach – również
w centrum.

Reasumując w ostatnich tygodniach
Szczecin wzbogacił się o ponad 2 hektary nowych lasów.

Dlatego właśnie przy autostradzie A6 posadzonych zostało 8 tysięcy sosen. Naturalna
strefa pomoże ograniczyć hałas przejeżdżających samochodów oraz zanieczyszczenia powietrza. Kolejne nasadzenia na
Prawobrzeżu będą miały miejsce przy ulicy
Tczewskiej – tuż przy strefie przemysłowej.

Zobaczymy je nie tylko w parkach, ale
i pasach drogi. Objęte zostaną 3-letnią
gwarancją i zabiegami pielęgnacyjnymi.
Obecnie trwa ustalanie lokalizacji nasadzeń. Posadzone zostaną jesienią 2021.

5 tysięcy świerków przybyło przy ulicy
Miodowej, w okolicach Osowa.

W ubiegłym roku, w ramach podobnego
przetargu, udało się posadzić 630 drzew.
Kosztowały, wraz z gwarancją, 600 tysięcy
złotych.

Tysiącem dębów obsadzono obie strony
ulicy Międzyparkowej, aż po wiadukt
na Arkońskiej. Powierzchnia z nowymi
drzewami wyniosła tutaj pół pól hektara.

Gatunki były bardzo zróżnicowane, m.in.
robinie, lipy, jarząby, klony, wiśnie, platany,
kasztanowce, buki, graby, świerki, daglezje
czy brzozy.
więcej:
wiadomosci.szczecin.eu

Ciekawostką jest to, że dęby pochodzą
z własnej, miejskiej szkółki. Wyhodowane zostały przez leśników z nasion

Przebiegnij bulwary
nocą

Ruszyły zapisy na drugą edycję
Szczecińskiego Biegu Nocnego.
Wydarzenie odbędzie się już na początku czerwca na nadodrzańskich
bulwarach.
Zainicjowany jesienią nocny bieg po
szczecińskich nabrzeżach rozpoczął
kolejną biegową tradycję w naszym
mieście.
Na starcie stanęło prawie 700 biegaczy, którzy w nocnej scenerii pokonali pięciokilometrową trasę po dobrze
znanych i lubianych bulwarach.

Tegoroczna edycja odbędzie się
1 i 2 czerwca. Do przebiegnięcia będzie 5
km. W biegu będzie mogło wziąć udział 500
uczestników (2x250). Na trasie na uczestników czekać będzie wiele niespodzianek
i atrakcji. Pakiety startowe w cenie 60 zł
będą zawierały rękawki biegowe oraz inne
gadżety. Będzie też możliwość zakupienia
bulwarowej koszulki technicznej. Każdy
biegacz po przekroczeniu mety otrzyma
pamiątkowy medal.
Zapisy na bieg odbywają się za pośrednictwem strony: www.protiming24.pl/
startmeta/ev/szczecinski-bieg-nocny

Kibicuj naszym
w Tokio

O udziale w Letnich Igrzyskach Olimpijskich marzy każdy sportowiec. Ile
znaczą one dla szczecińskich sportowców,przekonamysięwolimpijskimprojekcie #Szczecin Kibicuje_Tokio2020,
który wystartował na Facebooku.
16 sportowców, różne dyscypliny, różne
historie, różne motywacje i walka ze
swoimi słabościami. Łączy ich jednak
jedno – miłość do sportu i udział w najważniejszych zawodach.
Od połowy kwietnia na profilu Szczecin
Kibicuje możemy poznawać sylwetki szczecińskich sportowców, którzy szykują się do
Olimpiady w Tokio lub wspominają swój
udział w innych zawodach. Zdradzają swoją receptę na sukces i pokazują jak ważną
rolę w ich życiu odgrywa sport.

#SzczecinKibicuje_Tokio2020 to cykl
filmów, o szczecińskich olimpijczykach,
który zawalczą o medal na tegorocznej
olimpiadzie i paraolimpiadzie, a także
o tych, którzy już brali udział w igrzyskach. Co tydzień poznajemy nową
postać i nową historię.
O swojej motywacji i sportowych
wzlotach i upadkach opowiadają
m.in. Piotr Lisek, Marek Kolbowicz,
Natalia Partyka, Joanna Oleksiuk
czy Damian Zieliński. Poznając ich
historie możemy przygotować się
do wspólnego kibicowania naszym
w tegorocznych Letnich Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio.
Emisja w każdy czwartek o godz. 8.00 na
profilu #SzczecinKibicuje na Facebooku.
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Zajęcia wracają, pora
zaplanować sezon

Młodzi żeglarze mogą wypływać na
wody Jeziora Dąbie i zacząć przygotowania do kolejnego sezonu
żeglarskiego. Ten, jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, zapowiada się obiecująco.
Przyzwolenie na treningi na świeżym
powietrzu oznacza, że hangary opustoszeją, a łodzie zostaną zwodowane.
W Centrum Żeglarskim wznowione
zostaną treningi i tym samym rozpoczną
się praktyczne przygotowania do zawo-

dów. Pierwsze zmagania zaplanowano
już za miesiąc.
Przypominamy również, że w Centrum
Żeglarskim prowadzone są zajęcia
w następujących sekcjach:
• Szkółka żeglarska Optimist
• Sekcja regatowa
• Sekcja turystyczna
• Sekcja kajakarstwo turystyczne
• Sekcja żeglarstwa morskiego.
Zbliżający się sezon będzie obfitował
w regaty dla różnych klas – począwszy

od tych najmniejszych łodzi po największe. Jak co roku spotkamy się na
regatach o Puchar Magnolii, Puchar
Dnia Dziecka czy Mistrzostwach PSKO
do lat 13. Na wodach Jeziora Dąbie
będą obywały się także rozgrywki
w ramach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej.
Wydarzenia będą odbywać się od maja
do października. Ostatnimi regatami na
zakończenie sezonu będą tradycyjne
regaty Nadzieja Sportu.

Liczymy, że wszystkie wydarzenia, które
znalazły się w kalendarzu regat uda
się przeprowadzić, a zawodnicy będą
mogli zdobywać cenne punkty w klasyfikacjach generalnych. W przypadku
odgórnych decyzji uniemożliwiających
przeprowadzenie regat, zawody będą
przenoszone na inne terminy lub odwoływane.
Więcej szczegółów
znajduje się na stronie
www.centrumzeglarskie.pl

