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Budujemy Fabrykę WodyŚwiętujmy niepodległość! Zwyciężyły PANIE

13. Festiwal Młodych Talentów za nami. Zdobywcą Grand 
Prix został  zespół PANIE składający się z samych...męż-
czyzn.

Umowa podpisana, plac budowy przejęty przez wyko-
nawcę. Aquapark ma być gotowy za 30 miesięcy.
 Więcej,  str. 3

Zapraszamy na plac Szarych Szeregów, do siedziby 
Szczecińskiej Agencji Artystycznej oraz na Bulwary.   

Więcej, str. 2

Jak się zmieni 
centrum miasta 
Więcej, str. 2
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Aktualności

Odnowiona aleja Wojska Polskiego  (na 
odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Sza-
rych Szeregów) ma być osią działań 
rewitalizacyjnych miasta. Nowa aleja 
będzie promieniować na pozostałe 
części Śródmieścia: w kierunku Odry 
i w stronę Turzynu. 

Przywracać życie zniszczonym ob-
szarom  – tak, wielkim skrócie, można 
zdefiniować proces jakim jest rewita-
lizacja. To nie tylko wyremontowane 
elewacje kamienic, równe chodniki 
czy odnowione place. Rewitalizacja 
to przede wszystkim wprowadzenie 
nowego życia w dane miejsce, usunię-
cie przyczyn degradacji, poprawienie 
jakości życia ludzi i danie impulsu do 
rozwoju gospodarczego. 

Dla nas rewitalizacja jest elementem 
wizji rozwoju miasta. Musimy mocno 
akcentować jej funkcje gospodarcze – 
mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta – Wszystkie procesy, 
muszą odbywać się także z udziałem 
mieszkańców. Chcemy w jak najwięk-
szym zakresie włączyć ich w te działania, 
ponieważ są kluczowymi beneficjentami 
i aktorami na tym obszarze. Te zmia-
ny na końcu dotykają właśnie ich, za-
tem muszą uwzględniać ich potrzeby 
oraz oczekiwania.

Promieniowanie  w dwóch kierunkach 
i łączenie obszarów. 

Rozwój Szczecina ma dwa główne kie-
runki: Łasztownię oraz Śródmieście. 
Uruchamiany proces rewitalizacji ma 
doprowadzić do połączenia tych dwóch 
kluczowych dla rozwoju Szczecina, ob-
szarów miasta. Osią tej rewitalizacji ma 
być odnowiona i ożywiona aleja Wojska 
Polskiego. 

Nie zaczynamy od zera. Wiele już się 
wydarzyło. Do 2019 roku zakończono 
ponad 150 różnego rodzaju działań, 
w tym m.in.:
• kompletną renowację dwóch kwartałów 

22 i 27 oraz rewitalizację kwartału 23, 
• działania  skierowane do wybranych 

grup społecznych wymagających  
wsparcia mieszkaniowego m.in.  Pro-
gram „Dom dla seniora” (38 mieszkań); 
Dzienny Dom „Senior+” ; Śródmiejski 
Punkt Sąsiedzki ; „Dom na start”,; „Dom 
dla dziecka”,

• działania w sferze infrastruktury: „Zielone 
Podwórka” i „Zielone Przedogródki”,

• działania miękkie: Śródmiejski Punkt 
Sąsiedzki, Projekt „Wstąp do Śródmie-
ścia”, aktywizacja mieszkańców z wy-
korzystaniem Lokalu KREATYWNEGO 
przy ul. Królowej Jadwigi 2, Agencja 
Mieszkaniowa Miasta.

Strefa specjalnego działania
Na potrzeby lepszego zarządzania pro-
cesami zachodzącymi w wyznaczonych 
obszarach zdecydowano o wyznaczeniu 
strefy strategicznej interwencji, która 

obejmuje tereny kluczowe dla wskaza-
nych kierunków.  Strefa ta, to miejsce 
szczególnego zainteresowania samo-
rządu, zakreślona w celu wspierania 
zjawiska „powrotu do centrum miasta”. 
Docelowo jest to teren z atrakcyjnymi 
przestrzeniami publicznymi o dużej war-
tości kulturowej, społecznej, ekologicz-
nej, estetycznej i ekonomicznej. W strefie 
wskazane będą mniejsze tereny, które 
wiążą politykę rozwoju z konkretnymi 
sektorami czyli:
• politykę rewitalizacyjną - obszar rewita-

lizacji,
• politykę przestrzenną - ścisłe centrum 

miasta, wskazane w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, przekształcenia prze-
strzeni publicznej,

• politykę transportową - strefy płatnego 
parkowania, innowacyjne rozwiązania 
w zakresie logistyki dostaw, bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i uspoka-
jania ruchu na podstawie hierarchizacji 
układu komunikacyjnego, zwiększenie 
dostępności transportu zbiorowego 
w nawiązaniu do SKM,

• politykę kulturalną – wspieranie działań 
kulturalnych w przestrzeni publicznej

Musimy patrzeć na miasto przez pryzmat 
działań zintegrowanych – dodaje zastępca 
prezydenta –  trzeba powrócić  do miasta, 
przyciągać ludzi do śródmieścia, zwłaszcza 
do jego centrum. Działania rewitalizacyjne 
mają właśnie taka ambicję.
Etapy działań rewitalizacyjnych. 

Rewitalizacja Centrum Szczecina -
kierunki działań   

Świętujmy Niepodległość!  

Ka
na
ł G

ro
dz

k i

B a
se

n 
W

sc
ho

dn
i

na
ł W

ro
cł

aw
sk

i

B a
se

n 
Za

ch
od

ni

B. C
ich

y

Duńc
zyca

Odr
a Z

ac
hod

nia

III

IV

IV

IIC
IIB

IIA

I

Pierwszy do 2023 –  obejmie przebudowę 
i nadanie nowego znaczenia al. Wojska 
Polskiego (na odcinku od pl. Zwycięstwa 
do pl. Szarych Szeregów). Aleja stanowi oś 
działań rewitalizacyjnych, ma ona promie-
niować na pozostałe części Śródmieścia,  
a kolejne etapy rewitalizacji będą „odcho-
dzić” od tej osi.

Drugi etap (2024 r. - 2030 r.) – przesunię-
cie procesu w stronę Odry. A w kolejnych 
latach tworzenie łączników, które powiążą 
ze sobą odnowione już części Śródmieścia 
z Łasztownią.

Trzeci  etap – obejmuje inwestycje 
w części Śródmieścia na zachód od al. 
Wojska Polskiego (w kierunku Turzynu 
i SKM). Ten obszar będzie realizowa-
ny w ostatniej fazie (2041 r. - 2050 r.), 
jednak  wcześniej będą w nim realizo-
wane inwestycje i działania związane 
z komunikacją publiczną tj. łączenie 
systemu komunikacji ze Szczecińską 
Koleją Metropolitalną.

Harmonogram działań
2019 r. :
• Początek integracji działań z obszaru re-

witalizacji,
• Kontynuacja renowacji kwartałów 30 

i 33 oraz początek rewitalizacji wnętrza 
kwartału 36,

• Przygotowanie dokumentacji projekto-
wej przebudowy al. Wojska Polskiego,

• Uruchomienie zintegrowanej komuni-
kacji dot. rewitalizacji – projekt Słynna 
Aleja. 

2020-2023 r. : 
• Rozpoczęcie realizacji inwestycji na al. 

Wojska Polskiego, 
• Zbudowanie oferty powrotu mieszkań-

ców do Śródmieścia,
• Zbudowanie komunikacji i wsparcia 

działań rewitalizacyjnych,  w oparciu 
o projekt Słynna Aleja.

Szczecin stawia sobie ambitne cele i już nie 
raz pokazał, że potrafi je realizować. Zgod-
nie z wizją miasta, aby pozyskać nowych 
mieszkańców, trzeba im zaoferować prze-
strzeń i klimat. Ten potencjał jest i miasto 
chce go jak najlepiej wykorzystać. 

11 listopada zapraszamy na plac Sza-
rych Szeregów, do siedziby Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej i nadodrzańskie 
bulwary. 

Godzina 11.00 do 15.00 – Szczecińska 
Agencja Artystyczna (al. Wojska Polskie-
go 64) 
Warsztaty artystyczne dla każdego z oka-
zji 101 rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Uczestnicy warsztatów wykonają 
ozdoby w kolorach narodowych (kotyliony, 
kwiaty), stworzą minidekoracje (godło, fla-
gę) lub portrety postaci historycznych 
(królów, wojowników, husarię, polityków). 

Celem zajęć jest przybliżenie i przypo-
mnienie dzieciom symboli narodowych 
jak i dziejów historii Polski od najwybitniej-
szych władców Polski poprzez armię i poli-
tyków aż do odzyskania niepodległości 11 
listopada 1918 roku.

Podczas warsztatów każdy uczestnik zapo-
zna się także z metodą nakładania szablonu 
na tkaninę oraz techniką malowania na 
tkaninach. Otrzyma torbę materiałową oraz 
materiały i narzędzia niezbędne do jej ozdo-
bienia. Własnoręcznie ozdobi otrzymaną 
torbę nawiązując do projektu Polska - znaki 
szczególne: Polska niepodległa.

Godzina 12.00 – plac Szarych Szeregów 
Oficjalne obchody Święta Niepodległości 
przy popiersiu marszałka Józefa Piłsud-
skiego.  Zapraszamy do wspólnego śpie-
wania „Roty”. Tę najbardziej znaną pieśń 
patriotyczną wykona szczeciński męski 
zespół wokalny Baltic Singers.  

Godzina 16.00–17.00 – Szczecińska 
Agencja Artystyczna (al. Wojska Polskie-
go 64)
Koncert Grupy  Artystycznej  „Arfik” w pro-
gramie , na który złożą się piosenki z nowej 
płyty pt. „Wstęp wolny”. Arfikowe dzieci 
i młodzież wyśpiewają 

swoją radość z tego, że dom, kraj, miasto, 
rodzina są dziś codziennością. Że można je 
współtworzyć i czuć się w tym bezpiecznie. 
Że wielka jest wartość małych, zwyczajnych 
gestów i uczynków, które budują to, co 
nazywamy domem. To autorskie piosenki 
z muzyką Ryszarda Leoszewskiego i sło-
wami Barbary Stenki.

Biegi Niepodległości – Bulwary
Godzina 16.00 – Bieg Polak Mały 
Godzina 17.00 – Bieg Niepodległości 
(dla dorosłych)
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Na szczecińskich uczelniach właśnie 
rozpoczął się rok akademicki 2019/2020. 
Jednak z myślą o przyszłorocznych ma-
turzystach, szczecińskie uczelnie wyższe 
w minionym miesiącu zaprezentowały 
w czterech miastach swoją ofertę edu-
kacyjną. Inicjatywa ta odbyła się  ramach 
projektu „Akademicki Szczecin”, który 
jest realizowany od 2011 roku.
 
Projekt obejmuje współpracę miasta razem 
ze szczecińskimi uczelniami publicznymi. 
Jednym z elementów tej współpracy jest 
udział w targach edukacyjnych adresowa-
nych do maturzystów. Każdego roku szcze-
cińskie uczelnie i Szczecin promują się na 
prawie 30 imprezach wystawienniczych 
organizowanych na terenie całego kraju.

W dniach 09-10.09.br. szczecińskie 
uczelnie wyższe brały udział w tar-
gach edukacyjnych organizowanych 
w Gdańsku przez firmę „Perspektywy”. 
Podczas dwóch dni stoiska wystawców 
odwiedziło ponad 4000 przyszłorocz-
nych maturzystów. Znaczną grupę od-

Umowa na budowę szczecińskiego 
Aquaparku – Fabryki Wody podpisa-
na. Wykonawca  przejął plac budowy.

Fabryka Wody powstanie w miejscu 
dawnego kąpieliska Gontynka, a jej bu-
dowa potrwa 30 miesięcy.

To niezwykle ważny moment. Rozpoczy-
namy inwestycję, na którą czeka wielu 
mieszkańców. Budujemy obiekt nowo-
czesny i funkcjonalny, z przykuwającą 
uwagę architekturą, który z pewnością 
dołączy do grona architektonicznych wi-
zytówek naszego miasta. Dzięki Fabryce 
Wody damy mieszkańcom oraz innym 
odwiedzającym, możliwość zaznania 
rekreacji i odpoczynku w standardzie 
na najwyższym światowym poziomie, 
a dzięki elementom edukacyjnym przy-
bliżymy każdemu, niezależnie od wieku, 
niezwykły świat nauki – powiedział Piotr 
Krzystek prezydent Szczecina.
Liderem konsorcjum, które odpo-
wiadać będzie za budowę jest firma 
ALSTAL Grupa Budowlana, która od 
ponad 40 lat specjalizuje się w pro-
jektowaniu oraz generalnym wyko-
nawstwie inwestycji budowlanych. 
Po Termach Maltańskich w Poznaniu 
czy Termach Mszczonów, szczecińska 
Fabryka Wody będzie kolejną realizacją 
basenową w portfolio firmy. 
Dziękuję w imieniu swoim oraz moich 
pracowników, za zaufanie i powierze-
nie budowy tak ważnego obiektu dla 
Szczecina i całego regionu. Chciałbym 
dziś złożyć deklarację, że wybudujemy 
go w taki sposób, że faktycznie będziecie 
mogli chwalić się tym, że to właśnie u was 
jest najnowocześniejszy obiekt tego typu 
co najmniej w Europie.
Wybudowaliśmy już ponad 20 aqu-
aparków, obecnie realizujemy  trzy ko-
lejne projekty, w tym jeden olimpijski. 
Na naszym koncie są takie realizacje jak 
termy maltańskie w Poznaniu czy też 
największy Aquapark w Polsce i trzeci 
co do wielkości w Europie. – powiedział 
Jarosław Szczupak Prezes Zarządu Alstal 
Grupa Budowlana.

Budujemy Fabrykę Wody 

Akademicki Szczecin na targach edukacyjnych

Aqupark powstanie w miejscu, które 
wielu szczecinian darzy dużym sen-
tymentem. Nasz projekt uwzględnia 
zachowanie pewnych elementów 
zagospodarowania terenu, które 
nawiązywać będą do historii tego 
miejsca – amfiteatr czy aleja lipowa. 
Na odwiedzających czekać będzie 
wiele atrakcji, od basenów ze zjeż-
dżalniami, poprzez strefy wypo-
czynkowe, wellness czy sportowe. 
Za nami wiele miesięcy wytężonej 
pracy. 
Jesteśmy na ostatniej prostej i je-
stem przekonany, że efekt naszych 
działań zadowoli wszystkich – po-
wiedział Konrad Stępień Prezes 
Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.

Fabryka Wody to nowoczesny 
i wielofunkcyjny park wodny z funk-
cjami sportowymi, rekreacyjnymi 
oraz elementami edukacyjnymi. 
Szczeciński Aquapark składać się 
będzie z: hali basenowej z base-
nami rekreacyjnymi i zjeżdżalnia-
mi; strefy basenu sportowego; 
strefy wellness i jednego z naj-
większych w kraju saunariów. 

W części zewnętrznej znajdą się 
baseny rekreacyjne oraz plaża. 
Dodatkowo przewidziane zostały 
strefa sportowa oraz rozrywkowa 
z kręgielnią, stołami do bilarda, 
ścianką wspinaczkową, siłownią 
czy kortami do squasha. Inwesty-
cja obejmuje również realizację 
lodowiska sezonowego naprze-
mienne ze sceną amfiteatru oraz 
torem lodowym.

Jedną z cech charakterystycz-
nych szczecińskiego Aquparku 
jest edukatorium. Znajdą się w nim 
przestrzenie ekspozycyjne oraz la-
boratoria, w których przeprowadza-
ne będą eksperymenty naukowe 
związane z wodą.

wiedzjących to wydarzenie stanowiła 
młodzież ze wschodnich powiatów 
województwa pomorskiego (m.in. 
słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, 
człuchowski).

Z kolei w dniach 16-17.09.br. „Akade-
micki Szczecin” zawitał do Wrocła-
wia, gdzie ponad 5000 maturzystów 
mogło zapoznać się z ofertą wystaw-
ców. Znaczną liczbę odwiedzających 
stanowili uczniowie z okolicznych po-

wiatów, m.in. z wołowskiego, legnickie-
go, oleśnickiego czy wałbrzyskiego.
Na koniec tego tygodnia odbyły się 
targi w Szczecinie (19-20.09.br.), gdzie 
stoiska szczecińskich uczelni wyższych 
odwiedziło ponad 4000 osób ze Szcze-
cina i okolic.

Ostatnim wydarzeniem była prezen-
tacja „Akademickiego Szczecina” 
w Poznaniu, w dniach 23-24.09.br., 
gdzie stoiska wystawców zobaczyło 
ponad 5000 maturzystów z Poznania, 
ale i też okolicznych miejscowości, a na-
wet z powiatów woj. lubuskiego. 

Stoiska szczecińskich szkół wyż-
szych cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem, a młodzież oprócz pytań 
dotyczących samej uczelni, wykazy-
wała także zainteresowanie życiem 
studenckim, możliwością podjęcia 
pracy oraz ogólnymi kosztami życia 
w Szczecinie, które jest jednak tańsze 
od trójmiejskiego, poznańskiego, czy 
też wrocławskiego.
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 Ecoszczecin

Jeszcze tylko miesiąc, do 30 listopa-
da, odbywać się będą cotygodniowe 
odbiory odpadów zielonych i biode-
gradowalnych. 

Od 1 grudnia wracamy do systemu zi-
mowego, który jednak znacznie różni  
się od obowiązującego w poprzednich 
latach, kiedy zielone odpady z nierucho-

mości jednorodzinnych odbierane były 
raz w miesiącu, na zgłoszenie. 

W tym sezonie zimowym, od 1 grudnia 
do 31 marca – zarówno w zabudowie 
jednorodzinnej jak i wielorodzinnej od-
pady zielone oraz biodegradowal-
ne będą odbierane  jeden raz na 2 
tygodnie, bez zgłoszenia, zgodnie 

z harmonogramem obowiązującym 
w danym sektorze. 

Przypominamy, że odpady biodegra-
dowalne wrzucamy do pojemników 
brązowych bez opakowań. To bardzo 
ważne, bo jeśli trafią do pojemnika np. 
w plastikowym opakowaniu , tzw. „fo-
liówce”  i dalej do instalacji przerabiającej 
te odpady na kompost, rozrywane frag-

menty folii uniemożliwiają prawidłowe 
kompostowanie. 
Przypominamy, że nie można ich wyrzu-
cać w tzw. workach biodegradowalnych.
Do pojemników brązowych wyrzucamy 
tylko resztki roślinne, czyli: obierki , 
resztki warzyw i owoców,  zwiędłe kwiaty 
i rośliny doniczkowe,  a także fusy z kawy 
i herbaty.

www.segregujemy.ecoszczecin.pl

PLASTIK I METAL SZKŁOZMIESZANE PAPIER

czyste opakowania 
papierowe i tekturowe
gazety i czasopisma 
ulotki 
zeszyty i papier biurowy   

Nie wrzucamy:

Do niebieskiego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

Nie wrzucamy:

brudnego, tłustego papieru i kartonów  
zużytych ręczników i chusteczek 
kartonów po napojach i mleku 
paragonów 

Nie wrzucamy:

baterii, żarówek, styropianu 
opakowań po lekach 
pojemników po farbach 
sprzętu elektronicznego, AGD i zabawek  

talerzy
naczyń żaroodpornych
luster i szyb
ceramiki, doniczek
porcelany, fajansu, kryształów
żarówek i świetlówek
termometrów 
opakowań po lekach
opakowań po rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych

Do żółtego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

odkręcone i zgniecione 
butelki plastikowe 
nakrętki od butelek i słoików 
kapsle
plastikowe opakowania
torebki foliowe
reklamówki, worki 
kartony po sokach i mleku
puszki po napojach i konserwach 
folię aluminiową
metale kolorowe 

Nie wrzucamy:

resztki mięsa i kości 
skorupki jajek
mokry i tłusty papier 
zużyte materiały higieniczne 
pieluchy 
żwirek dla zwierząt
potłuczone naczynia 
tekstylia 

elektroniki, mebli, gruzu
baterii
leków
odpadów niebezpiecznych  

Do zielonego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

butelki bez kapsli i nakrętek 
słoiki bez zakrętek  
opakowania szklane 

Do czarnego pojemnika wrzucamy
wszystko, co nie podlega segregacji, m.in.:

Bioodpady wrzucamy do pojemnika luzem, bez woreczków oraz innych opakowań.  

segregując śmieci płacisz za wywóz odpadów 
nawet o  połowę mniej  niż osoby, które tego nie robią. 

Od 1 lipca segregujemy 
nowy rodzaj odpadów – 

UWAGA!  

BIODEGRADOWALNE

Nie wrzucamy:Do brązowego pojemnika wrzucamy:

obierki warzywne i owocowe 
odpadki pochodzenia roślinnego 
zwiędłe kwiaty
rośliny doniczkowe  
fusy po kawie i herbacie
trawę, liście, gałęzie, korę drzew
niezaimpregnowane drewno 

kości
mięsa
oleju
skorupek jaj
leków 
ziemi i kamieni
drewna impregnowanego

Zielone  i biodegradowalne zimą 

Mostek do remontu 
Miasto wybrało firmę, która przepro-
wadzi remont zabytkowego mostku  
nad Jeziorem Rusałka w Parku Kaspro-
wicza.

Tzw. mostek japoński zostanie poddany 
kompleksowej renowacji. 

Zgodnie z dokumentacją budowlaną wy-
łoniony wykonawca będzie musiał prze-
prowadzić m.in. remont fundamentów 
i przyczółków, sklepienia mostu wraz z prze-
gubami, słupów konstrukcyjnych, płyty 
pomostu, wreszcie gzymsów, nawierzchni 
i balustrad.

W trakcie renowacji balustrad konieczne 
będzie usunięcie z nich kłódek, wieszanych 
tam przez zakochane pary. Nic im jednak 
nie grozi: wszystkie zostaną zabezpieczone 
i przechowane do czasu przygotowania 
dla nich nowego miejsca. Obecnie opraco-
wywana jest koncepcja instalacji, na której 
będą mogły być umieszczone zarówno 
stare, jak i zupełnie nowe kłódki.

Przekazanie terenu  budowy i rozpoczęcie 
prac nastąpi w lutym przyszłego roku. 

Planowany termin ich zakończenia to 
wrzesień 2020.
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SMOG  STOP !

Budowa Ekoportu przy ulicy Taczaka 
dobiega końca, wykonano już pra-
wie wszystkie prace. W najbliższym 
czasie  rozpocznie się wyposażanie 
Ekoportu w sprzęt i urządzenia  nie-
zbędne do funkcjonowania obiektu.

Nowy, 9. Ekoport w Szczecinie, będzie 
bliźniaczym punktem do tego, który znaj-
duje się przy ul. Arkońskiej. Zastosowane 
w nim będą rozwiązania ekologiczne, tj. 
odzyskiwana woda z deszczówki, ener-
gia elektryczna dzięki zamontowanym 
panelom słonecznym. Na części terenu 
Ekoportu powstanie zielony ogród, jako 
przedłużenie i naturalne powiązanie 
z parkiem Kutrzeby. Na obszarze całego 
Ekoportu planuje się nasadzenia zieleni 
na ponad 2300 m kw. 

W Ekoporcie prowadzona będzie także 
działalność edukacyjna, i to nie tylko dla 
uczniów, ale również wszystkich pozo-
stałych mieszkańców Szczecina. Tak 
jak w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej, 
w budynku głównym znajdzie się salka, 
która pełnić będzie także funkcję świetlicy 
osiedlowej

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Ul. Milczańska – śmietnisko

Wrak w centrum miasta

Ul. Ceramiczna – dzikie wysypisko, 
podrzut

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, ta-
blet) opartym na Androidzie, systemie 
iOs czy Windows Phone. 

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również 
wykorzystać do tego komputer sta-
cjonarny. 

Później już wszystko jest bardzo 
proste. Wchodzimy do aplikacji lub 
na stronę, wypełniamy podstawo-
we informacje, opisujemy problem 
i wysyłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl

9. Ekoport – otwarcie 
w listopadzie

Będzie to już 9. Ekoport na mapie 
Szczecina. Pozostałe znajdują się przy 
ul. Kołbackiej, Leszczynowej, Gdań-
skiej, Helskiej, Firlika, Arkońskiej, Górnej 
oraz Dworskiej.

W ubiegłym roku osiem szczecińskich 
Ekoportów odwiedziło ponad 167 ty-

sięcy osób. Przywieźli ze sobą ponad 7 
tys. ton odpadów, a najwięcej: odpa-
dów zielonych, materiałów budowlanych, 
gabarytów, elektrosprzętu, drewna, czy 
opon. Mieszkańcy przynoszą także leki, 
makulaturę, butelki plastikowe, tonery, 
świetlówki, przepracowane oleje, aku-
mulatory, baterie, a nawet odzież.

Rozpoczyna się sezon grzewczy, 
a wraz z nim pojawia się większe ry-
zyko zanieczyszczenia powietrza.

Według szacunków Komisji Europejskiej 
z powodu zanieczyszczenia powietrza 
każdego roku przedwcześnie umiera 
ok. 42 000 mieszkańców Polski.

Wchodzące w skład smogu związki 
chemiczne, pyły są groźne dla zdro-
wia człowieka, mogą wywołać astmę, 
powodować zaostrzenie przewlekłe-
go zapalenia oskrzeli, niewydolność 
oddechową lub paraliż układu krwio-
nośnego. Zwiększają zapadalność na 
nowotwory oraz przewlekłą obtura-
cyjną chorobę płuc. 

Najbardziej na skutki smogu narażone 
są dzieci, kobiety w ciąży, ludzie cho-
rzy oraz osoby starsze. W dni smogowe 
znacznie wzrasta liczba przyjęć do szpi-
tali i zgonów.

W Szczecinie – w porównaniu do in-
nych miast –  sytuacja nie jest najgor-
sza, ale nie można powiedzieć, że smog 
w naszym mieście nie występuje. 

Źródłem powstawania smogu są w dużej 
mierze domowe piece, opalane materia-
łami, które nie są do tego przeznaczone: 
odpadami, lakierowanym drewnem, pla-
stikiem, opakowaniami po chemikaliach, 
itp.

Pamiętajmy o tym!

 Ecoszczecin

NIE TRUJ POWIETRZA
TEŻ NIM ODDYCHASZ ! 
Jesień i zima to okresy, w których nad miastem może pojawiać się 
smog – połączenie dymu i spalin zawierające szkodliwe dla naszego 
zdrowia substancje. Wiele z nich powstaje w domowych piecach 
i wydobywa się z kominów, jako efekt spalania niedozwolonych 
materiałów i substancji.

UWAGA!  W piecach nie palimy: 
 •     zanieczyszczonych odpadów drewnianych, 
        np. impregnowanych i lakierowanych; 
 •     materiałów nasączonych substancjami chemicznymi; 
 •     pojemników i butelek z tworzyw sztucznych 
        po napojach, farbach i lakierach, rozpuszczalnikach 
         i innych substancjach chemicznych;
 •     zużytych opon i innych odpadów z gumy;
 •     przedmiotów i opakowań z tworzyw 
        sztucznych, impregnowanej tektury.

www.szczecin.eu/
zielonemiasto 
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Sporo mówi się ostatnio o bezpie-
czeństwie systemów sanitarnych 
miast. Postanowiliśmy przybliżyć tę 
problematykę i opisać, jak to wygląda 
w Szczecinie.

Systemy wodociągowo-kanalizacyjne 
każdej dużej miejscowości składają się 
ze stacji uzdatniania wody, sieci rozpro-
wadzającej wodę, kanalizacji odbiera-
jącej ścieki sanitarne i wody deszczowe 
oraz oczyszczalni ścieków. Szczecin 
korzysta z kilku ujęć wody, z których 
największe to ujęcie miedwiańskie. 
To stąd, po uzdatnieniu, woda trafia 
do zdecydowanej większości szczeci-
nian. Opuszczając ich domy staje się już 
ściekiem. Przez dziesiątki lat prawie nie-
oczyszczone ścieki trafiały do Odry czy 
Regalicy. W sierpniu 2009r. ta sytuacja 
zmieniła się diametralnie. Wówczas to 
nastąpił rozruch Oczyszczalni Ścieków 
„Pomorzany”.  

Pomorzańska oczyszczalnia zosta-
ła wybudowana od podstaw wraz 
z pompowniami i rurociągami przesy-
łowymi. Już na etapie koncepcyjnym 
zaplanowano wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia gwarantujące pewną 
i bezpieczną pracę oczyszczalni. 

Nowoczesne oczyszczalnie są tak po-
myślane, aby w przypadku konieczno-
ści wyłączenia do remontu, konserwacji 
czy innych zdarzeń jednego z ciągów 
oczyszczania, pozostałe poradziły 
sobie z większą ilością ścieków czy 
osadów. I tak, samych krat gęstych 
nasza oczyszczalnia posiada sześć. 
W czasie przeglądu jednej, pozostałe 
pięć, muszą poradzić sobie z dodat-
kową ilością ścieków. Podobnie rzecz 
się ma z piaskownikami, osadnikami 
wstępnymi i wtórnymi czy komorami 
osadu czynnego. W bezpieczny sposób 
tj. z zachowaniem rezerwowych cią-
gów technologicznych kierownictwo 

oczyszczalni planuje też nowe zada-
nia inwestycyjne.

Od momentu uruchomienia w oczysz-
czalni nigdy nie doszło do sytuacji 
zagrażającej jej funkcjonowaniu 
i w związku z tym niebezpiecznej 
dla mieszkańców i środowiska na-
turalnego. Utrzymanie „Pomorzan” 
w ciągłej sprawności technicznej, 
to niewątpliwie zasługa fachowej, 
doświadczonej i odpowiednio prze-
szkolonej kadry na co dzień obsłu-
gującej oczyszczalnię. 

Pracownicy „Pomorzan” tworzą ze-
spół potrafiący poradzić sobie z pro-
blemem już na etapie objawów, a nie 
wówczas, gdy dochodzi do awarii. 
To bardzo istotne, ponieważ nawet 
najlepiej wykonana oczyszczalnia 
w przypadku złego jej zarządzania 
może stwarzać problemy eksploata-
cyjne. Przeprowadzanie planowych 
przeglądów przez własne służby oraz 
w oparciu o specjalistyczne serwisy 
zapewnia bezawaryjną pracę obiek-
tu, tak ważnego dla Szczecina. Osią-
gnięciu tego celu sprzyjają też ciągłe 
szkolenie kadry oraz korzystanie z do-
świadczeń innych. 

Oczyszczalnia „Pomorzany” bierze 
udział w wielu międzynarodowych 
programach, jak chociażby PURE czy 
IWAMA, współfinansowanych z fun-
duszy Unii Europejskiej. Przyczynia 
się to do zwiększania kompetencji za-
łogi i cennej wymiany doświadczeń 
pomiędzy operatorami podobnych 
obiektów zlokalizowanych w basenie 
Morza Bałtyckiego. 

W porównaniu z innymi oczyszczalnia-
mi z tej części Europy, „Pomorzany” to 
zakład technicznie i eksploatacyjnie 
bardzo zaawansowany. W  wielu dzie-
dzinach, jak chociażby w produkcji 

energii własnej z biogazu, nasza oczysz-
czalnia jest dla innych przykładem do 
naśladowania. 

– Praca nad domykaniem systemów 
bezpieczeństwa oraz kontroli jest pro-
cesem ciągłym i wiemy, że  nigdy nie 

można powiedzieć, że wszystko jest 
zrobione. Na każdym etapie unowo-
cześniania będziemy wdrażać rozwią-
zania, które muszą gwarantować pewną 
i bezpieczną jej pracę – mówi Jacek 
Jasiulewicz, kierownik oczyszczalni 
„Pomorzany”.  

Zakończyła się budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Płoni realizowanej 
w ramach programu „Czysta Odra 
w Szczecinie”.  

Prace w Płoni trwały kilkanaście 
miesięcy. Choć w całości były wyko-
nywane metodą bezwykopową, zda-
rzało się, że powodowały utrudnienia 
w ruchu drogowym. To już jednak 
przeszłość i kierowcy bez problemu 
mogą poruszać się ulicami Przyszłości 
i Pyrzycką, gdzie inwestycja była re-
alizowana.

Na wspomnianych ulicach ułożono 
sieć sanitarną o łącznej długości ok. 
1,6 km wykonaną z rur kamionkowych 
o średnicy 200 mm.

Oprócz tego wykonano 86 przyłączy 
do poszczególnych nieruchomości 
o łącznej długości ok. 700 m. Sza-
cuje się, że dzięki inwestycji do sieci 
sanitarnej miasta można podłączyć 
ponad 250 mieszkańców. 

ZWiK przystąpił do budowy wo-
dociągu, który połączy Wielgowo 
z Załomiem. Inwestycja powinna być 
ukończona jesienią przyszłego roku.

Tzw. spinka między Wielgowem i Za-
łomiem liczyć będzie nieco ponad 6 
km. Woda dostarczana będzie rurami 
o średnicy 200 mm wykonanymi z żeliwa 
sferoidalnego. Nowy rurociąg położony 
zostanie na odcinku od skrzyżowania 
ulic Bałtyckiej i Długiej w pobliżu szkoły 
podstawowej w Wielgowie do skrzyżo-
wania ulicy Kablowej z drogą prowadzą-
ca do os. Kasztanowego. W dużej części 
przechodzić będzie przez tereny leśne. 
Ponad cztery kilometry rurociągu ułożo-
ne będą metodą tradycyjną tj. w wykopie 
otwartym, pozostałe fragmenty magi-
strali wykonane zostaną przewiertem. 

Ta technologia wykorzystana będzie 
w terenach zabudowanych i przy mija-
niu ważnych arterii komunikacyjnych 
– na trasie nowego wodociągu znaj-

duje się droga S3 oraz linia kolejowa 
do Świnoujścia. 

Inwestycja ma przede wszystkim po-
prawić system zaopatrzenia w wodę 
os. Załom i przyczynić się do ciągłości 
jej dostaw do mieszkańców tej części 
Szczecina. 
Dzięki spince znikną trudności w dosta-
wach wody do terenów przemysłowych 
położonych wzdłuż ul. Kablowej oraz 
na os. Kasztanowe. Rurociąg umożliwi 
również dostawę wody na tereny gminy 
Goleniów, głównie do Pucic. Obszary 
te w ostatnich latach dynamicznie się 
rozbudowują, co rodzi większe zapo-
trzebowanie na wodę.

Budowa spinki już się rozpoczęła. Pro-
wadzi ją wybrana w przetargu firma SPRI 
Mazur z Łozienicy. Prace w pierwszej 
kolejności prowadzone będą na te-
renach należących do Nadleśnictwa 
Kliniska. Koszt inwestycji to 5,3 mln zł 
netto. Jej zakończenie przewidziano 
na październik 2020 r.

Ecoszczecin

Bezpieczne „Pomorzany ”

Dzięki oczyszczalni „Pomorzany” od ponad 10 lat ścieki nie trafiają już do Odry 

Koniec prac w PłoniWażna  spinka

Inwestycja realizowana była w ramach 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej programu „Czysta Odra 
w Szczecinie”. Koszt zadania wyniósł 
ponad 4,8 mln zł.

To nie jedyne przedsięwzięcie ZWiK w Płoni. 

Kilka miesięcy temu ukończono roz-
biórkę znajdującej się w tej dzielnicy 
nieczynnej od kilku lat oczyszczalni 
ścieków. Nieczystości dopływające 
dotąd do tej instalacji zostały prze-
jęte i skierowane rurociągiem tłocz-
nym do nowoczesnej  oczyszczalni 
„Zdroje”.
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Ecoszczecin
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Budownictwo

Większe możliwości, prostsze i bardziej 
realne kryteria wynajmu mieszkań od gmi-
ny -  to mają gwarantować nowe przepisy. 
Miasto przygotowało propozycję uchwały 
dot. zasad wynajmowania lokali mieszkal-
nych. Teraz opiniować ją będą radni miasta.

W związku z nowelizacją ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego, która wprowadziła zmiany 
obowiązujące od kwietnia tego roku, 
zaszła konieczność dostosowania do 
nich lokalnych przepisów.

Uwzględniając zapisy ustawy, Wydział 
Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Praw-
nych Nieruchomości Urzędu Miasta 
wspólnie z Zarządem Budynków i Lokali 
Komunalnych, Szczecińskim TBS i TBS 
Prawobrzeże wypracował nowe zasady 
wynajmowania lokali mieszkalnych. 

Proponowana uchwała w tej sprawie 
zawiera nie tylko wymogi ustawy, ale 
przede wszystkim wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom osób, które potrzebują  
mieszkania od gminy 

Propozycje zmian to przede wszystkim :
• Częstsze nabory. Nie rzadziej niż 

raz w roku odbywać się będą nabory 

wniosków na najem socjalny lokali 
(na czas oznaczony, nie dłuższy niż 
24 miesiące). Do tej pory odbywały 
się raz na dwa lata.

• Oferta Non Stop. Oferty wolnych 
lokali przeznaczonych na najem na 
czas nieoznaczony (gotowe od razu 
do zamieszkania) będą ogłaszane w ra-
mach publicznego naboru wniosków 
co najmniej dwa razy w miesiącu,

• Lokale do remontu w ofercie Non 
Stop. Oferty takich mieszkań będą po-
dawane do publicznej wiadomości co 
najmniej dwa razy w miesiącu (do tej 
pory możliwość wynajęcia mieszkań 
za remont odbywała się w ramach na-
borów, ogłaszanych dwa razy w roku),

• Wspieranie młodych rodzin. Wpro-
wadzono dodatkowe punkty dla osób,  
które nie ukończyły 35 roku życia,

• Seniorzy mają pierwszeństwo. 
Dodatkowe punkty otrzymają także 
osoby, które ukończyły 70 rok życia,

• Dostosowane kryteria dochodo-
we. Wprowadzenie progów docho-
dowych, które uwzględniają różne 
sytuacje wnioskodawców i pozwalają 
na skierowanie do nich odpowiedniej 
oferty mieszkaniowej,

• Sytuacje wyjątkowe. Możliwość 
zawarcia umowy najmu lokalu z oso-
bami, które mają szczególną sytuację 
rodzinną, zdrowotną lub majątkową, 

za zgodą prezydenta m  iasta i po po-
zytywnej opinii radnych miasta z ko-
misji ds. mieszkalnictwa. W tym trybie 
przewiduje się najem nie więcej niż 8 
lokali rocznie,

• Pomoc w sytuacjach losowych. Za-
warcie umowy na czas nie dłuższy niż 
2 lata  z osobami, które utraciły swoje 
prywatne mieszkania z powodu klęski 
żywiołowej, katastrofy, pożaru itp,

• Lokale o pow. powyżej 80 m2

 W pierwszej kolejności takie lokale 
będą przeznaczane na zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej, a w przy-
padku ich braku wg poniższej kolej-
ności:
– na realizację programów mieszka-

niowych,
– do dyspozycji instytucji kultury, 

szkół, uczelni, szpitali, publicznej 
służby zdrowia, służb munduro-
wych lub innych ważnych dla 
gminy instytucji, które będą wy-
najmowane na czas oznaczony - po 
pozytywnej opinii radnych miasta 
z komisji ds. mieszkalnictwa,

–  do sprzedaży na zasadach wolno-
rynkowych.

Teraz zapisami do projektowanej uchwały 
zajmą się radni miasta. Proponowane 
zasady najpierw będą rozpatrywane 

na komisji właściwej ds. budownictwa 
i mieszkalnictwa. Na końcu projekt 
uchwały, poprzedzony opiniowaniem 
przez stałe komisje trafi na sesję Rady Mia-
sta, która ostatecznie zdecyduje czy i w 
jakim kształcie uchwała  wejdzie w życie.
Ostatnie, zasadnicze zmiany dot. zasad 
gospodarowania lokalami komunalnymi 
zostały wprowadzone w 2012 r. Zlikwido-
wano kolejkę na mieszkanie. Wprowadzo-
no cykliczne nabory na lokale socjalne 
i do remontu. Wnioski były poddawane 
ocenie punktowej, które uwzględniała 
przede wszystkim najbardziej potrze-
bujących. 

W 2018 roku wprowadzono także ofer-
tę NON STOP (mieszkania TBS będące 
w dyspozycji gminy o czynszu komunal-
nym i tbsowskim) 

Od 2012 roku wynajęto blisko 300 lo-
kali socjalnych i ponad 1000 w zamian 
za remont. W ramach oferty NON STOP 
wynajęto także ponad 100 mieszkań.
W tym czasie uruchomiono także szereg 
programów mieszkaniowych m.in Dom 
Dużej Rodziny, Dom dla Studenta, Dom 
dla Absolwenta, Dom Seniora itd. Dzię-
ki nim oferta mieszkaniowa miasta jest 
zróżnicowana i dostosowana do potrzeb 
mieszkańców Szczecina.

Kolor zielony na dobre zagościł na 
boiskach przyszłej bazy do trekkingu 
i rekreacji  rodzinnej w Podjuchach. 
Inwestycja przy ul. Skalistej 24 
w Szczecinie jest już za półmetkiem. 
Kompleks Bukovasport realizuje TBS 
Prawobrzeże. 

Inwestycja ruszyła z początkiem tego 
roku. Wykonano już nawierzchnię boiska 
do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyj-
nego. Obiekty zyskały oświetlenie, które 
na pewno się przyda wieczorem lub 
w zachmurzone dni. Poza tym wykonano 
kanalizację sanitarną i deszczową. Za-
awansowane są także prace w budynku 
sanitarno-szatniowym. W pomieszcze-
niach położono tynki, rozprowadzono 
instalacje wod-kan oraz rozpoczęto kła-
dzenie posadzek. 

Projekt jest realizowany w ramach  Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego 
2017. Powstaje w miejscu starego bo-
iska przy szkole podstawowej w Pod-

juchach. Docelowo Bukovasport ma 
być miejscem do rekreacji i uprawiania 
sportu, w tym służyć jako baza trekkin-
gowa dla miłośników Puszczy Bukowej. 
Kompleks może służyć jako punkt startu 
wycieczek, spacerów, biegów, nordic 
walking, a także miejsce wypoczynku 
dla rodzin.

Na terenie Bukovasport będzie kilka 
boisk, w tym: do koszykówki  i siatkówki, 
do tenisa ziemnego, do badmintona 
oraz do piłki nożnej. Powstanie bieżnia, 
trybuny i zaplecze z sanitariatami oraz 
szatniami. Dodatkowo wybudowana 
zostanie aktywna strefa zabaw dla dzie-
ci – minipark linowy z wieżą i platformą 
widokową oraz ściany wspinaczkowe.
Inwestycję realizuje firma LIK-BUD 
z Polic. Koszt budowy kompleksu 
sportowego wynosi ponad 4 mln zł. 
Termin zakończenia inwestycji – koniec 
2019 roku.

 www.tbsp.szczecin.pl

W drugi weekend października w hali 
Netto Arena odbyły się targi Home Arena 
2019.  Swoja ofertę mieszkań prezento-
wały miejskie spółki: Szczecińskie TBS 
i TBS Prawobrzeże. Stoiska cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 

Szczecińskie TBS. Wrzosowe Wzgórze 
drugi etap. Najnowsze osiedle szczeciń-
skiego TBS jest zlokalizowane przy ul. Szosa 
Polska u zbiegu z ulicą Dojazdową i nowo 
oddanymi do użytku ul. Józefa Romana, 
ul. Bronisława Sobola oraz ul. Bogusława 
Świątkiewicza w dzielnicy Północ. Budowę 
pierwszego etapu osiedla zakończono 
w sierpniu 2019 r, oddając do użytku 274 
mieszkania. W przyszłym roku rozpocznie 
się realizacja drugiego etapu, którego 
oddanie planowane jest w pierwszym 
półroczu 2022 r. 
W drugim etapie powstaną 204 mieszkania 
gotowe do wprowadzenia się. Mieszkania 
na osiedlu dostępne są w systemie party-
cypacji. 

„Wrzosowe wzgórze” to otoczone zielenią 
osiedle, na którym znajdą się place zabaw 
i boiska oraz nowoczesna infrastruktura 
i parkingi. W każdym z budynków zapro-

jektowano funkcjonalnie rozmieszczone 
komórki lokatorskie, suszarnie i wózkownie. 
Najmłodsi mieszkańcy mogą skorzystać 
z osiedlowego żłobka.

Więcej na www.stbs.pl

TBS Prawobrzeże. Mieszkania nad je-
ziorem Dąbie. Przepiękny widok z okna, 
500 metrów do plaży i kąpieliska, zieleń 
i place  zabaw – to tylko niektóre atuty 
osiedla mieszkaniowego, które powstaje 
przy ul. Pokładowej, Masztowej, Drukar-
skiej w Szczecinie. W sześciu budynkach 
znajdzie się 184 mieszkań, jedno, dwu 
i trzypokojowych o pow. od 46 m2 do 65 
m2. Teren wokół budynków będzie kom-
pleksowo zagospodarowany. W ramach 
inwestycji przewiduje się m.in: wykonanie 
chodników, alejek, ławek, trzech placów 
zabaw dla dzieci i miejsc parkingowych. 
Zgodnie z umową mieszkania będą gotowe 
wiosną 2020 r.

Więcej na www.tbsp.pl

Wszystkie mieszkania realizowane przez 
TBS będą wykończone pod klucz, co po-
zwala zamieszkać od razu, bez konieczno-
ści przeprowadzania prac adaptacyjnych 
czy remontowych.

Mieszkania komunalne - nowe 
zasady wynajmu  

Bukovasport 
już w kolorach 

TBS na Targach 
Nieruchomości   
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Na niezagospodarowanym dotąd terenie, 
powstaje zupełnie nowe miejsce relaksu. 
Dzieci będą miały okazję poszaleć na 
placach zabaw, rodzice poczekają na 
swoje pociechy na biesiadnej polanie. 
Przygotowane będą również miejsca 
dla sportowców.

To bez wątpienia dobra informacja 
dla mieszkańców Skolwina. Przy ulicy 
Orłowskiej, na niezagospodarowanym 
dotąd terenie, powstaje nowe miejsce 
rekreacji. 

Już teraz możemy zauważyć na nim tor 
rolkowy o długości 400 metrów. Pośrodku 
ustawiony zostanie duży plac z urządze-
niami dla najmłodszych, huśtawką oraz 
stolikami do zabawy. 

Zestawy złożone będą m.in. z wież ze zjeż-
dżalniami, równoważni czy torów przeszkód. 
Zadowoleni z pewnością będą także spor-

towcy. Na bezpiecznej nawierzchni znajdą 
się bowiem urządzenia dla wyczynowców 
- street workout.

Będzie to również doskonałe miejsce do 
biesiadowania. Ustawione będą dwie wiaty 
piknikowe wraz ze stołami oraz siedziskami. 

Na całym placu znajdzie się sporo małej 
architektury, w postaci ławek, stojaków na 
rowery, siedzisk palisadowych czy nawet 
leżanek. 

Na miejsce będzie można przyjechać nie 
tylko komunikacją miejską czy rowerem, 
ale również samochodem. 

Z myślą o kierowcach przygotowane zo-
staną miejsca parkingowe ułożone z kost-
ki betonowej.

Prace mają zakończyć się w grudniu.

Teren kąpieliska w Dąbiu ma się zmienić, 
i to diametralne. 

Wyburzony zostanie istniejący bu-
dynek znajdujący się w centralnym 
punkcie, a w jego miejscu powstanie 
zupełnie nowy, administracyjno-so-
cjalny. 

Przebudowane zostaną instalacje: 
wodociągowa oraz energetycz-
na, dzięki czemu pojawi się więcej 
oświetlenia. Wybudowane zostanie 
podłączenie do kanalizacji sanitar-
nej i w końcu będzie można zapo-
mnieć o opróżnianiu istniejącego 
tam szamba. 

Teren znajdujący się przy jeziorze 
zostanie zupełnie na nowo zaaranżo-
wany. Znajdą się na nim nowoczesne 
place zabaw dla dzieci młodszych 

i starszych. Przy plaży „zacumuje” 
wielki statek. Będzie nim zestaw za-
bawowy złożony z mnóstwa atrakcji: 
drabinek, zjeżdżalni, drążków itd. 
Itp. Niedaleko znajdzie się piramida 
linowa. Nie zabraknie oczywiście 
nowej siłowni pod chmurką. 

W pobliżu zlokalizowane zostaną 
place z miejscami na ognisko i zada-
szonymi stołami piknikowymi. Będą 
także altany gastronomiczne oraz 
mała architektura: pergole, ławki, 
kosze na śmieci.
Na plażę do Dąbia śmiało będzie można 
dojechać rowerem. Powstanie parking 
przeznaczony dla jednośladów. Ustawio-
ny zostanie nowy budynek kas, a przy 
nich będą kołowrotki wejściowe. 

Wykonawca na przeprowadzenie prac 
będzie miał 370 dni.

Nowoczesne miejsce  wypoczynku 

Zastanawialiśmy się, jak upiększyć 
nasze osiedle, dodać mu koloru, 
wzbogacić zieleń o moc pozytyw-
nych wrażeń. Niezbyt to nam wy-
szło z krokusami, więc tym razem 
postawiliśmy na tulipany.

Mówią członkowie Rady Osiedla Drze-
towo – Grabowo. To autorski pomysł 
radnej Barbary Markowskiej, w które-
go realizacji pomaga Stowarzyszenie 
Lepszy Szczecin. Mieszkańcy chcą 
zmieniać swoje otoczenie, by stawało 
się coraz bardziej przyjazne. 

Radna na realizację projektu Kolorowe 
Osiedle zdobyła środki z miejskiego 
programu mikrodotacji, będącego 
w pieczy Sektora 3. Szczecin. Dzięki 
tym pieniądzom tej jesieni udało się 
zakupić 300 cebulek kolorowych tu-
lipanów.

Tulipany posadzono lub będą posa-
dzone przy: Przedszkolach Publicz-
nych nr 73 (ul. Ceglana),  nr 65 (ul. 

Jana Chryzostoma Paska) nr 1 (ul. 
Grażyny, w Szkole Podstawowej nr 
11 im. UNICEF-u (budynek przy ul. 
Dubois) 

Na zdjęciach sadzenie cebulek 
z dziećmi z Przedszkola Publicznego 
nr 73 w Szczecinie.

Kolorowe Osiedle – sadzimy tulipany ! 

Rady  Osiedla

Nasze osiedla pięknieją 
Dla mieszkańców  Skolwina 
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Od 1 listopada do 31 marca na terenie 
Szczecina prowadzone będą wspólne 
działania służb w ramach Pogotowia 
Zimowego dla osób bezdomnych.  

W tym czasie pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, służb munduro-
wych i członkowie organizacji pozarządo-
wych będą docierać do osób bezdomnych 
i proponować wsparcie w tym trudnym 
dla nich okresie.

Jak co roku w tym okresie apelujemy do 
mieszkańców miasta o kontakt z odpo-
wiednimi instytucjami gdy napotkają osoby 
bezdomne w swojej okolicy: 
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dział 

Pomocy Osobom Bezdomnym, tel: 91 

Trwa nabór wniosków od zaintereso-
wanych firm. W związku z tym, w Starej 
Rzeźni odbyło się spotkanie informa-
cyjne dla przedsiębiorców, na którym 
przedstawiono nową ofertę Szczeciń-
skiego Funduszu Pożyczkowego. 

Fundusz wygrał konkurs i podpisał w lipcu 
br umowę o wartości 50 mln zł na kolejne 
preferencyjne pożyczki unijne dla przed-
siębiorców. Chodzi o umowę z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie 
instrumentu finansowego „Pożyczka In-
westycyjna PLUS”  w ramach Funduszy 
Pomorza Zachodniego JEREMIE 2. 

Nasze pożyczki są nowoczesne i atrakcyj-
ne dla przedsiębiorców – mówił Krzysztof 
Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu 
Pożyczkowego – Nie ma w nich żadnych 
ukrytych opłat, nie ma prowizji od udzielonej 
pożyczki, oprocentowanie jest stałe i, co 
również ważne, centrum decyzyjne jest tu 
na miejscu, w Szczecinie.

Na spotkaniu nie zabrakło zainteresowa-
nych, wśród 60 przybyłych gości znaleźli 
się również przedsiębiorcy, którzy skorzy-
stali już z pożyczek. 

Na pewno trzeba szczegółowo oraz jasno 
przedstawić swój projekt inwestycyjny i kie-
runek rozwoju firmy – opowiadał Piotr Kulpa 
ze spółki Vulkan Training Center, która 
skorzystała z pożyczki – Dużym plusem 
jest to, że decyzje o pożyczce zapadają tu 
w Szczecinie, a nie np w Warszawie.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy jest miej-
ską spółką i jednocześnie liderem konsor-
cjum składającego się z czterech funduszy 
pożyczkowych działających na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
(oprócz Szczecina w konsorcjum są jeszcze 
Stargard, Białogard i Koszalin). „Pożyczka 
Inwestycyjna PLUS” udzielana w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014-2020 jest kontynuacją Inicja-
tywy JEREMIE wdrażanej z ogromnym 
powodzeniem w latach 2007-2013.

Jej zalety to:
• Długi okres spłaty. Pożyczka przyzna-

wana aż na 10 lat z roczną karencją 
w spłacie kapitału,

• Szeroki wachlarz kwot. Pożyczki o ja-
kie mogą się ubiegać przedsiębiorcy 
wynoszą od 500 tys. do aż do 5 mln zł,

• Na dobrych warunkach. Pożyczki 
mają bardzo niskie oprocentowanie, 
nie zawierają żadnych prowizji i innych 
ukrytych opłat i są zdecydowanie kon-
kurencyjne w stosunku do kredytów 
bankowych. Nie potrzeba wkładu wła-
snego.

Do tej pory Fundusz udzielił już łącznie 
około 400 pożyczek na kwotę 130 mln 
zł dla firm. Beneficjentami pożyczek były 
m.in. takie znane miejsca w Szczecinie 
jak Kompleks Posejdon, Vulcan Training 
Centre, Hotel Gryf, apartamentowiec Black 
Pearl, lodziarnia Marczak czy restauracja 
Ceglana i ONLY Kebab.

www.fundusz.szczecin.pl

Już 11 listopada 600 zawodników 
wystartuje w Szczecińskim Biegu 
Niepodległości Wzdłuż Bulwarów. 
Na uczestników czekają pamiątkowe 
medale i gadżety. Przed nami sporto-
we świętowanie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

11 listopada to wyjątkowy dzień dla Pola-
ków. Celebrować naszą wolność można 
na różne sposoby. Między innymi na spor-
towo. Ubiegłoroczny bieg zorganizowany 
przez Żeglugę Szczecińską pokazał, że 
taka forma świętowania 100 lat wolności 
przypadła do gustu szczecinianom. W tym 
roku na czas biegu przeniesiemy się na 

 Ruszyły pożyczki 
Jeremie 2

Pogotowie  zimowe  
dla  osób  bezdomnych

Szczeciński Bieg Nieodległości Wzdłuż Bulwarów

Szafera będzie
nie do poznania 

Za półtora roku pojedziemy zupełnie 
nową ul. Szafera. Umowa na realizację 
tej inwestycji podpisana.

Otoczenie w tej części Szczecina 
zmieni się diametralnie. Powsta-
nie nowe torowisko tramwajowe, 
biegnące do zupełnie nowej pętli 
tramwajowo-autobusowej przy hali 
Netto Arena, a także infrastruktura 
dla pieszych i rowerzystów. 

Dużej zmianie ulegnie także układ dro-
gowy, a to za sprawą wybudowania aż 
czterech rond, parkingu park&ride, a tak-
że nowej jezdni z dwoma pasami ruchu 
w obu kierunkach.

Za prace budowlane odpowiadać będzie 
firma EUROVIA POLSKA S.A., która złożyła 
najlepszą ofertę w postępowaniu przetar-
gowym. Koszt prac został wyceniony na 
125 190 424,45 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawować 
będzie spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Inwestycja powinna być zrealizowana w ter-
minie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest 
dofinansowaniem w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicz-
nego transportu zbiorowego w miastach.

bulwary. Tam w towarzystwie biało-czer-
wonych Dźwigozaurów uczestnicy będą 
mieli do pokonania 5-cio kilometrową trasę.
 
Bieg odbędzie się 11 listopada o godz. 
16.00. W ramach wydarzenia na dystan-
sie 5 km zorganizowane zostaną: marsz 
nordic walking oraz bieg. Będą także 
krótkie biegi dla dzieci w wieku 3-13 
lat. Na skwerze przy Nabrzeżu Starówka 
powstanie miasteczko biegowe, gdzie 
zostaną przygotowane: animacje dla 
najmłodszych, biuro zawodów, szatnia 
i muzyka na żywo. Każdy zawodnik, który 
przekroczy linię mety otrzyma pamiąt-
kowy medal.

Panel dyskusyjny przedsiębiorców, którzy skorzystali już wcześniej z pożyczki, od 
prawej:  Piotr Kulpa Vulcan Training Center, Centrum Szkoleniowe; Dariusz Florczak 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Społeczna SP nr 1 przy ul. Tomaszowskiej; 
Janusz Stelmach spółka Zefir, Restauracja Parkowa 13; Marcin Bejnarowicz 
spółka Porto „Kompleks Usługowy Posejdon”.

48 75 771;  Sekcja Interwencji Kryzyso-
wej (całodobowo) 91 48 57 580

• Stowarzyszenie „Feniks”, tel: 91 42 16 
122

• Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień, Ogrzewalnia: 91 48 36 923

• Telefony alarmowe: Straż Miejska, tel: 
986; Policja, tel: 112

www.mopr.szczecin.pl
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Rok 1969 był wyjątkowy. Pierwszy 
człowiek ląduje na Księżycu, odbywa 
się legendarny festiwal Woodstock. 
Swoją premierę ma Latający Cyrk 
Monty Pythona oraz bajka Wilk i Zając. 

A w Szczecinie ... rozpoczyna dzia-
łalność kultowy Bar Pasztecik. To już 
50 lat!

Z tej okazji Pasztecik i Miasto Szczecin 
zaprosili mieszkańców do wspólnego 
świętowania. Podczas urodzin w lokalu 
przy al. Wojska Polskiego 46 oraz w pasz-
tecikowym ogródku można było zjeść 
pasztecika, w takt muzyki serwowanej 
przez jednego z najlepszych DJ ów 
w mieście, otrzymać drobny upominek – 
magnes lub pocztówkę z logo pasztecika.

Z okazji urodzin szczecińskiego pasz-
tecika, lokal przy al. Wojska Polskiego 
odwiedzili prezydent Szczecina i mar-
szałek województwa.

Gratulujemy wytrwałości, dziękujemy 
za serce i za zaangażowanie wszystkim 
pracownikom pasztecika. Życzymy stu 
lat i jeszcze więcej – mówił Piotr Krzystek, 
składając życzenia Bogumile Polańskiej, 
właścicielce lokalu – Bar Pasztecik to mar-
ka miasta i alei Wojska Polskiego. Pionier 
wśród fast foodów. Miejsce kultowe, które 
tworzy klimat naszego miasta. Pasztecik 
jest konsekwentny i mimo zmieniających 
się realiów rynkowych i przyzwyczajeń 
kulinarnych ciągle na topie.

Prezydent miasta wręczył właścicielce 
z okazji 50-lecia 50 czerwonych róż oraz 
upominek – specjalnie przygotowaną na 
tę okazję grafikę Henryka Sawki, który jest 
sąsiadem Pasztecika i ma swoją galerie 
zaledwie kilkadziesiąt metrów od lokalu. 
Cieszymy się, że mamy tylu konsumentów, 
którzy o nas pamiętają – mówiła Bogumiła 
Polańska – kiedy zbliżają się urodziny 
pasztecika, wspominamy wtedy lata 60 

Tradycyjnie, 30. grudnia, zapraszamy 
dzieci na zabawę sylwestrową  do Szcze-
cińskiej Agencji Artystycznej, a doro-
słych  dzięń później na Jasne Błonia.

Dzieci Nowy Rok przywitają z jamnikiem 
Erykiem, kotem Klemensem i świnką mor-
ską o imieniu Faustynka.
Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się 
co robią zwierzęta, kiedy ich właściciele 
wychodzą na bal sylwestrowy to macie 
wyjątkową okazję! 

A jeśli chcesz wziąć udział w jedynej 
w Szczecinie imprezie zorganizowanej 
przez zwierzęta to zapraszamy do SAA. 
A wszystko to w wyjątkowej scenerii, stwo-
rzonej specjalnie na tę okazję. Dla dzieci 
przygotowany zostanie także jak co roku 
pyszny poczęstunek. 

Zabawa sylwestrowa dla dzieci w trzech 
grupach wiekowych: 
gr   I.   godz. 10.00 – 11.30  

(dzieci w wieku 3-5 lat) 
gr  II.   godz. 13.00 – 14.30  

(dzieci w wieku 6-7 lat) 
gr III.   godz. 16.00 – 17.30  

(dzieci w wieku 8-9 lat) 

Bilety do nabycia wkrótce w siedzibie 
Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
Cena 25 zł (w tym VAT).

Już wkrótce każdy będzie mógł zrobić-
sobie fotkę ze Szczecinem. I to dosłow-
nie! Jeszcze w tym roku na Łasztowni 
pojawi się efektowny napis z nazwą 
naszego miasta. 

Napis Szczecin, przy którym mieszkańcy 
i turyści będą mogli zrobić pamiątkowe 
zdjęcie, to jeden ze zwycięskich pomy-
słów zgłoszonych do Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Projekt insta-
lacji został przygotowany przez artystów 
z Akademii Sztuki. 

Nawiązuje do morskiego klimatu miasta, 
a oprócz liter składających się na jego 
nazwę obejmuje również drewniane sie-
dziska, przypominające kształtem żagle.

Sylwester – zapowiedzi Napis 
SZCZECIN 
coraz bliżej 

Pasztecik ma 50 lat!

Więcej szczegółów na stronie:
www.saa.pl

A dorośli?
Jak co roku, bawić się będą na Jasnych 
Błoniach .

Czeka nas mnóstwo polskich, dobrze 
znanych hitów. Królować będzie muzyka 
taneczna i pop z udziałem najlepszych 
gwiazd tych gatunków muzycznych, po-
cząwszy od lat 80-tych do obecnych. 

O północy, zamiast tradycyjnego 
pokazu sztucznych ogni, wystrze-
lą w niebo widowiskowe lasery 
tworząc specjalnie przygotowany po-
kaz.

Organizatorem  wydarzenia jest Szcze-
cińska Agencja Artystyczna. 

i 70, kiedy wszystko się zaczynało. 
Dziękujemy naszym wszystkim 
klientom, tym ze Szczecina, ale 
także tym z Polski i Europy.

Wszystko o paszteciku

Jest to ciepłe ciasto drożdżowe 
z nadzieniem mięsnym, kapustą 
i grzybami lub pieczarkami z se-
rem. 

Do dzisiaj produkt powstaje 
w ważącej tonę maszynie, która 
pierwotnie wykorzystywana była 
w radzieckiej armii. 

Pierwszy pasztecikowy bar po-
wstał przy al. Wojska Polskie-
go naprzeciwko kina Kosmos. 
Nowy bar poprowadziła Bogu-
miła Polańska, która wspólnie 
ze swoimi przełożonymi wymy-
śliła nazwę ,,pasztecik”.  

Kolejny lokal powstaje czte-
ry lata później przy ul. Wiel-
kiej (dziś Wyszyńskiego), a w 
1975r. otwiera się trzeci bar 
przy al. Wojska Polskiego 46, 
który do dziś jako jedyny do-
chował wierności starej recep-
turze. 

W 1993 roku następuje prywaty-
zacja baru, właścicielką zostaje 
dotychczasowa jego kierownicz-
ka czyli Bogumiła Polańska. 
Wystrój lokalu przypomina dawne 
czasy PRL. Zachowała się mozai-
ka, stare stoły barowe, wysokie 
stołki, kasa.

Urodziny Pasztecika wspiera Mia-
sto Szczecin i Szczeciński Fun-
dusz Pożyczkowy.
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Łódzki zespół PANIE został zwycięzcą 
13. edycji Festiwalu Młodych Talentów. 
Werdykt ogłoszony został po emocjo-
nującym finale w Netto Arenie.

Zanim doszło do finało-
wego koncertu jury 
w składzie Katarzy-
na Nosowska 
(przewodniczą-
ca i dyrektor 
artystyczny Fe-
stiwalu), Piotr 
Metz, Paweł 
K r a w c z y k 
i Mery Spo-
lski musiało 
wybrać, a był to 
niełatwy wybór, 
finałową 10 spo-
śród 300 zgłoszeń 
z całej Polski.  

Po przesłuchaniu tej dziesiąt-
ki, wybrano finałową trojkę: PANIE 
z Łodzi,  Wasabi z Tarnowa i  Wołanie 
z Warszawy. 

Tegoroczny laureat konkursu  zespół 
PANIE  wystąpił na scenie z gwiazda-
mi festiwalu, a w tym roku były  nimi 
uczestniczki II. edycji projektu „Wo-
men’s Voices – Kobiety ratują pla-
netę”: Kayah, Edyta Bartosiewicz, 
Julia Pietrucha, Mela Koteluk, oraz 
Paulina Przybysz, które dały fanta-
styczny koncert w Netto Arenie.

Podobał się też bardzo występ ze-
społu Hyper Son, zwycięzcy ubie-
głorocznej edycji Festiwalu Młodych 
Talentów – Nowa Energia. 

Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix 
festiwalu jest wydanie cyfrowe singla 
przez wytwórnię Kayax w ramach 
projektu „My Name Is New” i związane 
z tym działania  promocyjne i public re-
lations, oraz bonusy finansowe ufun-
dowane przez Szczecińską Agencję 
Artystyczną. 

Partner festiwalu, wytwórnia muzyczna 
Kayax, od lat wspiera twórczość młodej 
sceny muzycznej, wyławiając w niej zdol-
nych i ambitnych twórców. Zwycięzcy 

ostatnich edycji FMT, zespoły Ro-
mantic Fellas, Blunt Razor 

i Hyper Son, uzyskały 
wsparcie producenc-

kie i promocyjne, 
pozwalające za-
funkcjonować 
i stać się bar-
dziej rozpo-
znawalnym na 
komercyjnym 
rynku. Służy 
temu m.in. pro-

jekt Kayaxu „My 
Name Is New”, 

którego zwycięzcy 
FMT z 2017 i 2018 r. 

stali się ambasadorami.

Najlepszą wizytówką szcze-
cińskiej imprezy są jej finaliści, którzy 

osiągają sukcesy na rynku muzycznym. 

Jednym z nich jest Mery Spolsky, która 
w 2016 r. została doceniona przez jury 
Festiwalu, dziś jest cenioną i znaną woka-
listką, a teraz sama zasiadła w jury Festiwalu  
u boku Katarzyny Nosowskiej, Piotra Metza 
i Pawła Krawczyka. 

Przez 12. dotychczasowych edycji do fe-
stiwalowego konkursu zgłosiło się ponad 
3000 wykonawców z całego kraju. 

 Do zobaczenia za rok!

Zwycięski zespół PANIE

Jury Festiwalu Mładych Talentów

„Women’s Voices – Kobiety ratują planetę” (od lewej) – Paulina Przybysz, Edyta Bartosiewicz, Kayah,Julia Pietrucha, Mela Koteluk

13. edycja FMT za nami

PANIE /Łódź
Wbrew nazwie PANIE 

 tworzą sami mężczyźni:  
Erdman – śpiewak operowy, 
Graczyk – pisze gry wideo, 

Patolski – korpo-szczur.  

Zespół graną przez siebie muzykę  
zwie psychohardpopem. W jednej z recenzji  

czytamy o „zimnofalowej odmianie rocka, 
oszczędnej w formie, nieco hałaśliwej,  

z przemyślanymi piosenkami”. 
www.facebook.com/

paniepaniepanie

Świętujmy razem!

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

11.00-15.00
Szczecińska Agencja Artystyczna
al. Wojska Polskiego 64

Warsztaty edukacyjno - artystyczne 
o polskich barwach narodowych w ramach 
projektu „Polska - znaki szczególne”. 

12.00 
Plac Szarych Szeregów 

O�cjalne obchody Święta Niepodległości.
Wspólne śpiewanie „Roty”. 

16.00-17.00
Szczecińska Agencja Artystyczna
al. Wojska Polskiego 64

Koncert grupy ARFIK zaprezentuje program, 
na który składają się piosenki z nowej 
płyty pt. „Wstęp wolny”.


