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9. Ekoport fi niszujeCzas na Węzeł Głębokie 13. Festiwal Młodych Talentów 

19 października poznamy zwycięzcę konkursu oraz wy-
słuchamy koncertu Women Voices – gwiazd tegoroczne-
go festiwalu.
 Więcej, str. 12

Powstaje u zbiegu ulic Taczaka i Witkiewicza. Będzie 
dziewiątym Ekoportem w Szczecinie. Ma być gotowy 
na koniec października.
 Więcej,  str. 4

Miasto w przebudowie. Kolejna inwestycja rozpocznie 
się na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ulicami Ze-
gadłowicza, Kupczyka i Miodową.   

Więcej, str. 2
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Międzynarodowa Konferencja Trans-
graniczna Partnerschaft und Business 
odbędzie się 23 października w ra-
mach trzecich Dni Współpracy Polsko 
– Niemieckiej w Szczecinie. Tematem 
przewodnim wydarzenia będą zagad-
nienia dotyczące obszarów logistycz-
nych, magazynowych i transportowych 
Szczecina. To jedyne takie wydarzenie 
w północno-zachodniej Polsce! 

Praktycy biznesu z Polski i Niemiec już po 
raz trzeci będą wymieniać się doświadcze-
niami i opowiadać, jak skutecznie rozwijać 
relacje polsko-niemieckie i poszerzać per-
spektywy biznesu po obu stronach granicy. 
W tym roku konferencja w całości zostanie 
poświęcona  tematom branży TSL. 

Dlaczego? 
Nie bez powodu mówi się o Szczecinie 
jako o bramie na zachód i północ Europy. 
Szczecin wyróżnia się wyjątkową lokaliza-

cją oraz łatwym do-
stępem do rynków 
zbytu i zaopatrzenia 
w Polsce, Europie 
i na świecie. Strate-
giczna lokalizacja 
na skrzyżowaniu 
szlaków wszystkich 
rodzajów transpor-
tu oraz dostępność 
powierzchni maga-
zynowych czynią 
miasto niezwykle 
atrakcyjnym miej-
scem do lokowa-
nia i rozwoju firm, 
właśnie z branży 
logistycznej. 

Od kilku lat Szczecin 
jest wyraźnym liderem rynku magazynowe-
go w północno-zachodniej Polsce. Tego-
roczny raport Colliers International wskazał 

jeszcze lepsze 
wyniki Szczecina 
w tym zakresie 
– wszystkie hale 
magazynowe 
w Szczecinie i oko-
licach są wynajęte 
w stu procentach. 
To najlepszy taki 
wskaźnik w Pol-
sce!

– Rozwojowi 
branży logistycz-
nej służy nie tylko 
doskonałe po-
łożenie geogra-
ficzne, ale także 
dostępność por-

tu morskiego, lot-
niska cargo i sieci dróg ekspresowych.  
Bezapelacyjnie ważny jest także know-
-how uczelni wyższych –  tłumaczy Marek 

Kubik,  prezes Agencji Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej.  

Podczas konferencji Partnershaft und 
Business przedsiębiorcy z różnych kra-
jów będą dyskutować o atrakcyjności 
Szczecina pod względem inwestycyj-
nym, możliwościach rozwojowych 
podczas dwóch paneli – „Logistyka 
przyszłości – kluczowym czynnikiem 
w rozwoju Transgranicznej Metropolii 
Szczecina” oraz  „Polsko-niemieckie 
analizy sektora TSL – aktualne trendy 
i wyzwania”. Będzie też można wziąć 
udział w warsztatach biznesowych. 

GDZIE: Technopark Pomerania,  
ul Cyfrowa 4, budynek F2

KIEDY: 23 października 2019, g. 9.00 

REJESTRACJA I WIĘCEJ INFORMACJI: 
www.dwpn.eu

Aktualności

Przyszedł czas na kolejną wielką in-
westycję, która usprawni komuni-
kację w mieście. Miasto poszukuje 
wykonawcy Węzła Głębokie.

Nowa pętla i rondo

Na skrzyżowaniu al. Wojska Pol-
skiego z ulicami Zegadłowicza, 
Kupczyka i Miodową powstaje tu 
czterowlotowe rondo turbinowe. 
Będzie tu także pętla tramwajowo-
-autobusowa z peronami tramwa-
jowo-autobusowymi door to door, 
miejscami postojowymi kiss&ride, 
stanowiskami do postoju taksówek, 
parkingiem rowerowym, stanowi-
skiem wypożyczalni roweru miejskie-
go. Pętla posiadać będzie budynek 
socjalny z poczekalnią dla pasaże-
rów. Węzeł zostanie wyposażony 
w System Informacji Pasażerskiej 
oraz system zasilania telefonów ko-
mórkowych – ładowany poprzez 
panele słoneczne.

Inwestycja obejmie również budowę 
parkingu z zachowaniem walorów 
parkingu leśnego i okolicznego drze-
wostanu.

Nowe drogi

Przebudowane zostaną także okolicz-
ne ulice. W al. Wojska Polskiego zapro-
jektowano 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Po 
stronie zachodniej znajdzie się wydzie-
lony ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony 
od jezdni pasem zieleni o szerokości 3 m. 
Na ul. Zegadłowicza zaprojektowano 
jezdnię o szerokości 7 m na odcinku od 
skrzyżowania al. Wojska Polskiego do 
skrzyżowania z ul. Kąpieliskową. Wyko-
nane zostanie także włączenie ul. Kąpie-
liskowej do nowego układu drogowego. 
Po stronie zachodniej zaprojektowano 
pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodze-
niem kąpieliska „Głębokie”, ścieżkę ro-
werową dwukierunkową o szerokości 
2,5 m i chodnik o szerokości 2,25 m. Na 
ulicy Miodowej przebudowany zostanie 

niezbędny odcinek ze względu na prze-
budowę skrzyżowania i budowę wjazdu 
na pętlę. Wzdłuż ul. Miodowej, pomiędzy 
istniejącym budynkiem restauracji a pętlą 
tramwajowo-autobusową, zaprojektowa-
no ścieżkę rowerową o szerokości 2 m 
z włączeniem do układu dróg leśnych. 
W pobliżu skrzyżowania wykonany zo-
stanie wlot na układ ścieżek rowerowych 
z jezdni ul. Miodowej. W ramach projek-
tu dojdzie również do przebudowy ul. 
Kupczyka na odcinku ponad 1,8 km. 
Pojawi się nowa jezdnia o szerokości 6 m 
a także ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka 
rowerowa. 

Prace obejmą także budowę oświetlenia, 
kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 
instalacji podziemnych.

Do 21 października firmy zainteresowa-
ne realizacją tej inwestycji mogą składać 
swoje oferty. Na wykonanie wszystkich 
prac, przyszły wykonawca będzie mieć 
24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Czas naWęzeł Głębokie    
W wielu dzielnicach miasta trwają re-
monty ulic, w innych mieszkańcy już 
mogą cieszyć się nowymi jezdniami 
i chodnikami.

Nowa jezdnia, ciągi pieszo-rowerowe, oświe-
tlenie – tak po przebudowie wygląda ulica 
Miodowa. Inwestycja obejmowała budowę 
brakującego fragmentu ulicy Miodowej  do 
skrzyżowania z ul. Tadeusza Piotrowskiego 
oraz budowę sięgaczy tzw. ul. Wymarzonej. 
Powstały ciągi pieszo-rowerowe oraz nowe 
oświetlenie. Wprowadzono elementy spo-
wolnienia ruchu i strefę 30. Pracami objęta 
była również infrastruktura podziemna – 
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wo-
dociągowe. Wykonano nasadzenia zieleni. 
Kończą się prace związane z przebudową 
ważnej części śródmieścia. Odcinek ulicy 
Małkowskiego od al. Piastów do ul. Bogu-
sława X oraz ul. Królowej Jadwigi od ul. Krzy-
woustego do ul. Małkowskiego zmienia się 
diametralnie, a niebawem będzie przestrzenią 
przyjazną dla pieszych.

Trwa przebudowa ulicy Drozdowej od skrzy-
żowania z ulicą Wronią do skrzyżowania 
z ulica Żyzną i dalej do skrzyżowania z ulicą 
Szeroką. Prace obejmują przebudowę drogi, 
chodnika, budowę oświetlenia.

Przebudowa drogi, miejsc postojowych, 
chodników  wraz z odwodnieniem, budowa 
elementów uspokojenia ruchu, przebudowa 
zjazdów oraz remont kładki dla pieszych 
zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowni-
czym – to zmiany, które będą widoczne na 
ulicy Grota Roweckiego. Zmienią się także 
ulice Twardowskiego i Witkiewicza, przy 
Stadionie Miejskim.   Prace prowadzone będą 
tu etapami, bo muszą być skoordynowane 
z budową stadionu.

ul. Miodowa
www.wiadomosci.szczecin.eu

Ulice jak 
nowe

Najważniejsza  biznesowa konferencja tego roku!
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Aktualności

Do 10 października trwa  przyjmo-
wanie wniosków w ramach Modułu 
II programu Aktywny Samorząd, czyli 
wsparcia finansowego dla niepełno-
sprawnych studentów.

Studenci, którzy złożą wnioski przez 
Internet oraz posiadają kwalifikowany 
podpis elektroniczny lub profil zaufa-
ny mogą otrzymać dodatkowo 800 
zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przygotował 
specjalną ogólnopolską platformę, 
za pośrednictwem której m. in. można 
złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym. 

Pełną informację na temat rejestracji, 
funkcjonowania systemu oraz wideo 
poradniki dotyczące zakładania konta 
oraz wypełniania i wysyłania wniosków 
można znaleźć na stronie PFRON .

www.portal-sow.pfron.org.pl 

Jest też bezpłatna  infolinia tel. 800 889 
777, gdzie w godzinach 9.00-17.00 
należy kierować wszystkie zapytania 
związane z funkcjonowaniem systemu.

Wnioski można składać również w for-
mie papierowej w Dziale Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym MOPR przy ul. 

Abramowskiego 19 w dniach: wtorek- 
czwartek w godzinach 10.00-14.00 
poniedziałek w godzinach 7.30-15.30

Dla kogo wsparcie?

Studenci posiadających znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności. mogą uzyskać wsparcie na po-
ziomie:

• Dodatku na pokrycie kosztów kształ-
cenia – do 1000 zł na semestr; 

• Dodatku na uiszczenie opłaty za 
otwarcie przewodu doktorskiego – 
do 4000 zł na semestr;

• Opłaty za czesne – do 3000 zł na 
semestr. 

Zgodnie z wytycznymi PFRON wyso-
kość pomocy jest także uzależniona od 
poziomu nauki i postępów. Studenci 
pierwszego roku otrzymują do 50% 
kosztów kształcenia (wraz z dodatka-
mi), studenci drugiego roku do 75% 
kosztów kształcenia (wraz z dodatka-
mi), studenci na trzecim roku (i wyżej) 
do 100% kosztów kształcenia (wraz 
z dodatkami).

Szczegóły: 
www.portal-sow.pfron.org.pl

www.mopr.szczecin.pl

Nie ustają prace na budowie Węzła 
Łękno. Zakres jak i tempo robót bu-
dowlanych, pozwala dostrzec jak duża 
i skomplikowana jest inwestycja, która 
powstaje u zbiegu ul. Wojska Polskiego 
i kolejnego odcinka trasy średnicowej.

Roboty budowlane toczą się w wielu miej-
scach inwestycji. Na al. Wojska Polskiego 
układane są  kolejne warstwy nawierzchni, 
układane były krawężniki, odtwarzano także 
nawierzchnię i wykonano zatokę autobu-
sową. W ramach robót sanitarnych trwa 
budowa wodociągów, sieci gazowych oraz 
kanalizacji deszczowej. Węzeł Łękno to 
także budowa wiaduktów. Największy 
zakres prac odbywał się w ciągu al. Wojska 
Polskiego, nad linią kolejową. 

Prowadzone są też ogromne i skompliko-
wane prace w sąsiedztwie tego wiaduktu, 
w ciągu al. Wojska Polskiego, pod którą 
przebiegać będzie trasa średnicowa. Z ko-
lei przy wiadukcie nad ulicą Fałata, trwały 
rozbiórki. 

W związku z prowadzonymi pracami 
w rejonie inwestycji pod koniec wrze-
śnia wprowadzone zostały kolejne 
zmiany w organizacji ruchu. Zamknię-
ty został dla ruchu ogólnego wlot 
ul. Traugutta (od strony Al. Wojska 
Polskiego) wraz z odcinkiem ulicy 
na długości ok. 50 metrów. Dojazd 
do al. Wojska Polskiego prowadzi 
przez  ul. Krasickiego do ulic: Solskie-
go, Curie Skłodowskiej i Ostrawickiej, 
oraz przez ulice Lindego i Zaleskiego. 
Zmiany objęły również komunikację 
miejską, zmienioną trasą do odwołania 
kursuje autobus linii 67.

O inwestycji
Węzeł Łękno to jedna z największych i waż-
niejszych do zrealizowania inwestycji dro-
gowych w tej perspektywie unijnej. Projekt 
obejmuje budowę kolejnego fragmentu 
tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej 
i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskie-
go), przebudowę linii kolejowej biegnącej 
wzdłuż nowej jezdni oraz budowę pozio-
mowego skrzyżowania przy Alei Wojska 
Polskiego. 

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję cen-
trum przesiadkowego dla Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej.

Łękno – gigantyczna 
inwestycja w toku

Wsparcie 
dla niepełnosprawnych studentów 
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 Ecoszczecin

Budowa Ekoportu przy ulicy Tacza-
ka zbliża się do końca. W głównym  
budynku prowadzone są już prace 
wykończeniowe. Rozpoczęły się też 
prace przy zagospodarowaniu ścież-
ki ekologicznej.

W Ekoporcie przy ulicy Taczaka widać już 
wszystkie obiekty. W głównym budynku po-
łożone zostały tynki oraz posadzki. W budyn-
ku magazynowym wykonana jest elewacja, 
zamontowane są bramy oraz pełna stalowa 
konstrukcja. Na placu ustawione są również 
dwie wiaty z zadaszeniem. 

Od ul. Taczaka i ul. Witkiewicza widać już ogro-
dzenie, chodniki oraz miejsca parkingowe.

Powstają także ścieżki ekologiczne, przy któ-
rych znajdzie się mnóstwo zieleni, prawdziwy  
zielony ogród na powierzchni aż 2300 metrów 
kwadratowych. W Ekoporcie prowadzona bę-
dzie także edukacja, i to nie tylko dla uczniów, 
ale również wszystkich pozostałych mieszkań-
ców Szczecina. Tak, jak w Ekoporcie przy ulicy 
Arkońskiej, w budynku głównym znajdzie 
się salka, która pełnić będzie także funkcję 
świetlicy osiedlowej. Na zewnątrz natomiast 
znajdziemy ekspozycje służące do prowa-
dzenia zajęć z najmłodszymi mieszkańcami.
Wszystkie prace związane z budową Ekoportu 
mają zakończyć się do końca października. 

Będzie to już 9. Ekoport na mapie Szczeci-
na. Pozostałe znajdują się przy ul. Kołbackiej, 
Leszczynowej, Gdańskiej, Helskiej, Firlika, Ar-
końskiej, Górnej oraz Dworskiej.

9. Ekoport fi niszuje! 

Po wakacyjnej przerwie Galeria Szpar-
gałek znów zaprasza! Już podczas 
inauguracyjnego dnia odwiedziły ją 
prawdziwe tłumy, a na konta organi-
zacji pożytku publicznego wpłynęła 
rekordowa kwota prawie 8.000 zł. 

W nowym sezonie  galeria wprowadziła  
zmiany. Czynna będzie teraz raz w miesią-
cu, w wybraną środę, w niezmienionych 
godzinach – od 11.00 do 18.00. 

Będzie też półgodzinna przerwa, od 14:30 
do godziny 15.00.  W tym czasie pracowni-
cy uzupełnią asortyment na półkach. Dzięki 
temu, również po godzinach pracy, będzie 
można zdobyć na miejscu wymarzony me-
bel, zabawkę, elementy wystroju wnętrz, 
rowery, narty czy nawet kilkudziesięcioletnie, 
oczywiście sprawne telewizory.

Na stronie www.ekoporty.szczecin.pl, ka-
talog z pełnym asortymentem, znajdziemy 
zawsze dwa dni przed otwarciem.

W dniu inauguracji kolejnego sezonu 
przez „Galerię Szpargałek” przewinęły 
się prawdziwe tłumy. Oba magazyny 
zostały wyczyszczone z przedmiotów, jak 
nigdy wcześniej. A uzbierana tego dnia 
kwota naprawdę robiła wrażenie. Dzięki 
takim zakupom, na konto szczecińskich 

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Ulica Kwiatowa - niszczenie słupków 
blokujących przez samochody do-
stawcze.

Ulica Orna – Azbest jako dzikie wysypi-
sko! Nieodpowiedzialność osób które 
wyrzucają odpady niebezpieczne dla śro-
dowiska.

Plac Hołdu Pruskiego – zniszczony 
znak drogowy, nieostrożny kierowca.

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

Kolejny rekord Szpargałka 

organizacji pomagających potrzebu-
jącym wpłynęło aż 7776 złotych. Po-
przedni rekord z 30 stycznia 2019 roku 
wynosił 5714 złotych. Łącznie przed 
dwa sezony funkcjonowania Galerii 
udało się przekazać w ten sposób or-
ganizacjom ponad 110 tysięcy złotych.

Czym jest Galeria Szpargałek?
Jest to pierwsze takie miejsce, nie tylko na 
mapie Szczecina, ale również Polski. Do 
ośmiu szczecińskich Ekoportów trafi a mnó-
stwo sprawnych, a nawet często nowych 
przedmiotów, które mieszkańcy traktują 
jako odpad. Pracownicy Ekoportów czysz-
czą, sprawdzają pod kątem sprawności 
oraz bezpieczeństwa. W momencie, gdy 
ocenią, że przedmiot może mieć dla kogoś 
dużą wartość przekazują do Szpargałka przy 
ulicy Arkońskiej.

Tu przedmioty są  „wyceniane” na okre-
śloną ilość punktów. Najdroższy kosztuje 
25 punktów, 1 punkt jest równy złotówce.  Na 
miejscu nie ma obrotu gotówką, a za przed-
miot należy zapłacić w nieco inny sposób. 
Galeria Szpargałek współpracuje 
niemal z 20. organizacjami pożytku 
publicznego. Aby zabrać do domu wybra-
ną rzecz należy pokazać dowód wpłaty na 
konto potrzebującej organizacji. Suma musi 
odpowiadać liczbie punktów przypisanych 
do danego przedmiotu. 
Przelew można wykonać za pomocą urzą-
dzenia mobilnego, bądź komputera znaj-
dującego się w Ekoporcie. Honorowane 
są również dokonane wcześniej przekazy 
pocztowe.  Jeśli nasza wpłata jest wyższa niż 
wartość wybranego przedmiotu, otrzyma-
my bon będzie do wykorzystania podczas 
kolejnych wizyt.
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Od 1 lipca segregujemy odpady według 
nowych zasad. Najważniejsza zmiana to 
wprowadzenie frakcji odpadów biode-
gradowalnych. 

Doświadczenie pierwszych trzech miesięcy 
potwierdza, że mieszkańcy podeszli do 
nowych zasad odpowiedzialnie i ze zro-
zumieniem. Jest jednak kilka spraw do wy-
jaśnienia.

Zgłoszenie odbioru
Odpady biodegradowalne segregujemy 
w pojemnikach brązowych. Jeśli mieszkamy 
w domach jednorodzinnych,  musimy się 
sami w nie wyposażyć, czyli kupić. Wiele 
osób zapomina jednak często, że ten fakt 
trzeba zgłosić do Urzędu Miasta. Ta in-
formacja, a właściwie adres, przekazywany 
jest do fi rmy odbierającej odpady.

W jaki sposób możemy zgłosić potrzebę
odbioru pojemnika brązowego?

 za pośrednictwem strony 
www.ecoszczecin.pl poprzez 
wypełnienie formularza znajdującego 
się na tej stronie

 telefonicznie pod numerem 91 435 11 
99

 za pośrednictwem poczty – przesyłając 
na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z do-
piskiem: „WGK ZIELONE” oświadczenie 
zawierające dane nieruchomości, jej 
właściciela oraz potwierdzenie, że nieru-
chomość jest wyposażona w pojemnik 
do gromadzenia odpadów zielonych

 osobiście w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta.

Przypominamy, że raz zgłoszona usługa 
odbioru odpadów zielonych nie wymaga
co rocznego odnawiania.

Worki – nie!
Odpady biodegradowalne wrzucamy do 
pojemników brązowych luzem, bez opako-
wań i  woreczków. To bardzo ważne, bo jeśli 

trafi ą do pojemnika np. w plastikowym opa-
kowaniu , tzw. „foliówce” i razem z nią dalej 
do instalacji przerabiającej je na kompost, 
fragmenty folii uniemożliwią prawidłowe 
kompostowanie. Niestety często również, 
worki te tylko z nazwy są biodegradowalne, 
a kiedy trafi ą do pojemnika nie można już 
tego zweryfi kować i również istnieje ryzyko, 
że zakłócą one, a nawet zaprzepaszczą 
proces kompostowania.  

Tylko odpady roślinne!
Mieszkańcy sygnalizują też, że w pojemni-
kach gdzie gromadzone są biodegrado-
walne odpady czasem pojawiają się robaki. 
To może się zdarzyć jeśli wyrzucamy do 
pojemnika resztki mięsa. Nie wolno tego 
robić! 

Do pojemników brązowych wyrzucamy
tylko resztki roślinne, czyli:
 obierki  resztki warzyw i owoców
 zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe
 fusy z kawy i herbaty.

Pojemniki w wielorodzinnej 
i częstotliwość
Potwierdza się, że w zabudowie wielorodzin-
nej optymalne są pojemniki o pojemności
240 l, ustawiane obok pojemników na po-
zostałe odpady segregowane, a nie przy 
pojemnikach na odpady zmieszane (czar-
nych). Taka lokalizacja pozwala uniknąć 
ryzyka pomylenia pojemnika brązowego 
na bio z pojemnikiem przeznaczonym na 
odpady zmieszane.

Więcej kompostowników
Wzrasta nadal ilość kompostowników 
na terenie nieruchomości, ponieważ do 
segregacji biodegradowalnych można 
je zastosować wymiennie z brązowym 
pojemnikiem. Przypominamy, że ten 
sposób zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych też będzie podlegał 
sprawdzeniu, podobnie jak zawartość 
brązowych pojemników.

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

 Ecoszczecin

Segregujemy biodegradowalne   
– kolejne wnioski  
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Na terenie osiedla Wielgowo reali-
zowany jest kolejny etap inwestycji 
ZWIK związanej z budową kanalizacji 
sanitarnej. 

Projekt jest współfinansowany z fundu-
szy Unii Europejskiej i stanowi element 
programu inwestycyjnego pn. „Czysta 
Odra w Szczecinie”.  W jego zakres 
wchodzi budowa ok. 11 km sieci wraz 
z odejściami do granicy nieruchomości 
oraz jedna przepompownia. Roboty roz-
poczęły się w ub. roku a ich planowane 
zakończenie to listopad. Inwestycję 
realizuje firma Musing Bud ze Szczeci-
na. Wartość prac to ponad 22,4 mln zł.  

Obecnie prace trwają na ulicach: Bał-
tyckiej, Drewnianej, Jarząbków, Tatara-
kowej. Roboty montażowe zakończono 
na ulicach Zaułek Sikoreczki, Wesołej, 
Wiślanej, Na Tropie, Łowczych, Zawrot-
nej, Sasanki, Uzdrowiskowej, Śpiewnej, 
Melisy, Balladyny, Chmielnej, Żaków, 

Ciepłej, Leśnego Echa. Do wykona-
nia pozostała tu regulacja włazów na 
nowych studniach oraz odtworzenie 
nawierzchni ulic asfaltowych. 

Na koniec sierpnia stopień zaawanso-
wania inwestycji wyniósł ok. 70 proc. 
W najbliższym czasie prace będą kon-
tynuacja na ulicach Bałtyckiej i Tczew-
skiej. Przy ostatniej z wymienionych 
powstanie przepompownia. 

Pod koniec września pracownicy ZWiK 
informowali o prowadzonej inwesty-
cji podczas festynu „Wielgowskie 
pożegnanie lata” zorganizowanego 
przez Radę Osiedla Wielgowo-Sła-
wociesze-Zdunowo. Osoby z Biura 
Obsługi Klienta, Działu Technicznego 
i Działu Inwestycji odpowiadały m.in. 
na pytania o termin zakończenia prac 
i szczegóły dotyczące przyłączenia 
się do sieci.  

Często na tych łamach piszemy o bu-
dowie lub remontach sieci kanali-
zacyjnej. W ramach prowadzonych 
przez ZWiK inwestycji, modernizo-
wana jest również infrastruktura wo-
dociągowa. 

W okresie wakacyjnym kontynuowa-
no przebudowę istniejącej magistra-
li wodociągowej tzw. „miedwianki” 
na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. 
Czeremchowej. Inwestycja polega na 
wymianie starych rur o średnicy 1200 
mm i ułożeniu w ich miejsce nowych 
o mniejszej średnicy i wykonanych 
z żeliwa sferoidalnego. Zadanie jest 
na ukończeniu i jest realizowane w ra-

mach programu unijnego pn. „Czysta 
Odra w Szczecinie”.

 „Miedwianka” to strategiczny element 
miejskiej infrastruktury. To nią dostarczana 
jest woda praktycznie dla całego miasta. 
Magistrala wodociągowa liczy sobie prze-
szło 40 lat - powstała wraz z budową ujęcia 
miedwiańskiego. Jej pozamiejski odcinek 
doczekał się nowej nitki, która została zre-
alizowana w poprzednich latach. Teraz 
przyszedł czas na modernizację odcinka 
miejskiego Prowadzone obecnie prace 
to pierwsze dwa etapy przedsięwzięcia.
Inwestycją własną Spółki jest remont zbior-
ników na wodę czystą przy ul. Lechickiej. 
Obok siebie znajdują się tu dwa bliźniacze, 

cylindryczne  zbiorniki o łącznej pojemno-
ści 3 tys. metrów sześc. Pierwszy z nich 
wyremontowano wiosną br., a w tej chwili 
wyczyszczony i wyremontowany został 
drugi z nich. Zakres robót, które wyko-
nywane są na Lechickiej jest oczywiście 
dużo większy. 
Po zakończeniu prac wyburzeniowych, 
budowana jest nowa pompownia wody 
i wymieniane są  rurociągi międzyobiek-
towe. Kończy się remont komory zasuw 
i wymiana schodów na skarpach wokół 
zbiorników. Nowe jest również ogrodze-
nie, a wkrótce  pojawią się nasadzenia, 
drogi wewnętrzne i  chodniki. Zakończenie 
wszystkich prac planowane jest na wiosnę 
przyszłego roku.

Powoli tradycją staje się to, że pod 
koniec lata w placówkach ZWiK poja-
wiają się ule z  pszczołami. Nie inaczej 
było i w bieżącym roku. Tym razem 
osiem pszczelich rodzin zamieszkało 
przy ul. Tczewskiej.

Część placówek szczecińskich wodocią-
gów leży nieco na uboczu, a w ich pobliżu 
znajdują się tereny zielone i nieużytki, co 
stanowi idealne warunki dla pszczół. Owa-
dy mają tu spokój i łatwo znajdują „pożytek” 
czyli rośliny, z których zbierają nektar do 
produkcji miodu. „Nasze” pszczoły zbierały 
nektar z jednego z ostatnich w tym roku 
pożytków tj. nawłoci. W ubiegłym, suchym 
i gorącym roku, nawłoć przyschła i miała 
bardzo mało nektaru. 

Tym razem było znacznie lepiej. Właści-
ciel uli poinformował nas, że  tegoroczny 
zbiór jest całkiem przyzwoity. Tegoroczne 
zbiory miodu są na ukończeniu. W pasiece 
rozpoczęło się już zimowe podkarmianie 
owadów. 

Niektórzy pszczelarze zbierają jeszcze miód 
wrzosowy a na terenach bardziej zalesio-
nych – spadziowy.

Ecoszczecin

Wielgowo - Sławociesze:
budujemy kanalizację 

O inwestycji pracownicy ZWiK informowali podczas  festynu 
„Wielgowskie pożegnanie lata”. 

Demontaż starej „miedwianki”Układanie nowego rurociągu

Remont starej 
”miedwianki” 
i zbiorników na wodę

Przygarnęliśmy 
pszczoły
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Ecoszczecin
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Budownictwo

Historyczny hangar Szczecińskiego Ae-
roklubu doczekał się remontu. Za kilka 
miesięcy pomieszczenie, w którym prze-
chowywane są samoloty zyska m.in nowe 
okna, sufit oraz nowy napis.  

W imieniu miasta inwestycję realizuje 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. 

Zakres remontu obejmuje: 
– remont  dachów i wymianę obróbek 

blacharskich (hangar i budynek ad-
ministracyjny),

– remont sufitu podwieszonego w han-
garze,

– wymiana stolarki okiennej w budyn-
ku administracyjnym,

– wymiana okien od strony ul. Prze-
strzennej oraz  istniejącej fasady (nad 
wrotami hangarowymi) na fasadę alu-
miniową szklaną,

– wykonanie nowego napisu Aeroklub 
Szczeciński. 

Rozmiary odnawianych elementów 
robią wrażenie. Powierzchnia remon-
towanych dachów to ponad 4,5 tys 
m2. Do tego wymienionych będzie 
ponad 50 okien w hangarze i budynku 
administracyjnym, co w sumie sprowa-
dza się do blisko 1 tys m2  nowej sto-
larki okiennej. Rozmiar największych 
okien to 4 m na 5 m. Rozmiary  fasady 
aluminiowo-szklanej to blisko 100 m 
długości i 5 szerokości. 

Nowy  napis Szczeciński Aeroklub wy-
konany będzie za pomocą folii samo-
przylepnej w kolorze białym matowym. 
Wysokość czcionki 240 cm. 

Inwestycje wykonuje wybrana w prze-
targu spółka HD Constriuction ze 
Szczecina. Koszt remontu to ok 6  
mln zł.

Zespół lotniskowy w Dąbiu wybudowa-
ny został w  1927 r. Współpracował ze 
szkołą pilotów i portem dla wodnosa-
molotów (port był zlokalizowany przy 
jeziorze Dąbskie – obecnie marina- po 
drugiej stronie ul Przestrzennej). Han-
gar wybudowano w 1936 r. 

Nie słabnie zainteresowanie ofertą 
Non Stop. Stąd Szczecin wprowadza 
kolejną możliwość wynajęcia miesz-
kania. Teraz w ofercie oprócz lokali 
wykończonych „pod klucz” będą 
również duże mieszkania do remontu. 

Od maja 2018 roku  Szczecin oferuje 
mieszkania na wynajem będące w jej 
dyspozycji, które stanowią  własność 
Szczecińskiego TBS lub TBS Prawo-
brzeże. W ramach oferty NON STOP 
proponowane są na bieżąco mieszkania 
na wynajem o czynszu komunalnym lub 
tbsowskim. Do tej pory w ramach oferty 
wynajęto 173 mieszkania. 

Co nowego? Do katalogu mieszkań 
przeznaczonych na wynajem w ramach 
oferty Non Stop zostały dodane lokale 
wymagające nakładów remontowych. 
Przyszły najemca takiego mieszkania 
będzie zobowiązany we własnym za-
kresie i na własny koszt je wykonać. Po 
zakończeniu i odbiorze wymaganych 
prac remontowych zostanie z nim za-
warta umowa najmu tego mieszkania 
a czynsz najmu będzie komunalny czyli 
10,66 zł/m2 Powierzchnia oferowanych 
mieszkań będzie nie mniejsza niż 70 m2 
i nie większa niż około 100 m2. 

Informacje o oferowanych mieszkaniach 
wraz z szacunkiem kosztów wymaga-
nych prac remontowych są dostępne na 
stronie internetowej Zarządu Budynków 
i Lokali Komunalnych w zakładce Oferta 
wynajmu mieszkań jako WYKAZ IV. 
O wynajem mieszkania wymagającego 
nakładów remontowych mogą ubiegać 
się osoby spełniające odpowiednie wy-
magania dochodowe. 

Zalety oferty Non Stop :

1. Krótki czas załatwiania formalności 
– mieszkanie można wynająć nawet 
w ciągu dwóch tygodni (czas od zło-
żenia wniosku do odebrania kluczy 
do lokalu).

2. Bogata oferta – zróżnicowana wiel-
kość mieszkań, funkcjonalny układ, 
lokale położone w różnych czę-
ściach miasta.

3. Mieszkania wykończone „pod 
klucz” – od razu do zamieszkania 
(pozostaje tylko wniesienie mebli), 
położone w nowych budynkach, 
po modernizacji lub w kamienicach 
śródmiejskich. W pokojach – wykła-
dziny, w łazienkach – terakota oraz 
płytki ceramiczne, zlewozmywaki, 
wanny, umywalki, armatura sanitarna, 
nowa stolarka okienna i drzwiowa, 

itp. (Uwaga! nie dotyczy mieszkań 
wymagających nakładów remon-
towych).

4. Wysokość czynszu  najmu – pra-
wie o połowę niższy w porównaniu 
z czynszem rynkowym (od ok. 10 zł/ 
m2 do 14,00 zł/m2 powierzchni użyt-
kowej mieszkania – w zależności od 
lokalizacji, standardu technicznego 
i funkcjonalnego mieszkania).

5. Trwałość najmu, stabilność i prze-
widywalność wysokości czynszu.

Gdzie znaleźć informację o ofercie? 

Szczegółowe informacje o oferowanych 
mieszkaniach znajdują się na stronie 
internetowej Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych. 
Wszystkie mieszkania są szczegółowo 
opisane. Jest informacja o powierzchni 
mieszkania, liczbie pomieszczeń, wy-
sokości czynszu, rodzaju ogrzewania, 
wysokości kaucji, itp. wraz ze szkicem 
układu mieszkania.

Ponadto szczegółowe informacje można 
także otrzymać w siedzibie ZBiLK przy 
ul. Mariackiej 25 w Szczecinie , od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30 -15.30. 
A także w Agencji Mieszkaniowej Miasta 
przy ul. Wojska Polskiego 55.

Warunki, które trzeba spełnić ubiega-
jąc się o wynajem mieszkania: 

1. Należy złożyć kompletny wniosek 
wraz załącznikami.

2. Spełnić kryteria dochodowe doty-
czące wysokości średnich miesięcz-
nych dochodów gospodarstwa 
domowego osoby ubiegającej się 
o wynajem.

3. Nie posiadać tytułu prawnego do in-
nego mieszkania na terenie Szczecina 
oraz w pobliskiej miejscowości.

O pierwszeństwie do zawarcia umowy 
najmu lokalu lub umowy o wykonanie 
prac remontowych decyduje DATA I GO-
DZINA złożenia kompletnego wniosku 
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 
w Szczecinie.

Numery telefonu do kontaktu:
1. 91 48 86 333,
2. 91 48 86 301,
3. 91 43 45 455.

Więcej na stronie internetowej Zarządu 
Budynków i Lokali Komunalnych

www.zbilk.szczecin.pl

Koleina kamienica przy ul. Rayskiego bę-
dzie remontowana. Tym razem do końca 
roku kompleksowo odnowiona będzie 
elewacja budynku nr 25 . Prace w imieniu 
wspólnoty mieszkaniowej koordynuje jej 
zarządca czyli TBS Prawobrzeże.

W ostatnich latach ulica Rayskiego na 
odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Ja-
giellońskiej bardzo się zmieniła. Stała się 
bardziej atrakcyjna dla spacerowiczów. 
Część kamienic odzyskała dawną świet-
ność, uporządkowano organizację ruchu, 
w parterach budynków ulokowały się nowe 
sklepy i kawiarnie. Teraz remont przejdzie 
kamienica przy Rayskiego 25, w której mieści 
się m.in. słynna szczecińska lodziarnia.

Zakres prac obejmuje remont elewacji fron-
towej i wykonanie izolacji pionowej oraz 
poziomej. Po remoncie kamienica będzie 
w kolorach: ecru i  beżowym. 

Wykonawcą prac jest spółka Pomerania 
Tech ze Szczecina. Koszt remontu to blisko 
340 tys zł.

Szczeciński Aeroklub 
Remont hangaru 

Oferta Non Stop – nowe możliwości 

Rayskiego 
jeszcze  
ładniejsza  
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Nie do końca września, a do końca paź-
dziernika będzie trwał drugi etap pro-
totypowania. Projekt został wydłużony 
by przyjrzeć się i przeanalizować zmiany 
w trakcie roku akademickiego.

Nowy sposób funkcjonowania placu Orła 
Białego trwa od końca lipca br. Teren został 
otwarty dla pieszych i rowerzystów oraz ini-
cjatyw samych mieszkańców, a zamknięty 
dla ruchu samochodowego i parkowania. 
W przestrzeni pojawiły się nowe meble – 
najpierw mobilne donice, a teraz elementy 
trwałe, które będą służyły mieszkańcom 
przez wiele lat.      

–  Wybrany obszar staromiejski skupił ludzi, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie 
i kształtowanie całej przemiany – podkreśla 
Paweł Jaworski, koordynator projektu. – 
W ten sposób zrodziły się śniadania sąsiedz-
kie, plenerowe pokazy kinowe, pchli targ czy 
oddolne Święto Placu. Każde z tych działań 
wpisało się w wizję Starego Miasta, zapisaną 
w „konstytucji urbanistycznej” Szczecina – 
miejsca o ruchu uspokojonym i ograniczo-
nym do niezbędnego minimum (np. dostęp 
służb komunalnych, dojazd mieszkańców 
do posesji), cennego pod względem kul-
turalnym, społecznym i ekonomicznym.

Przed nami druga tura badań transpor-
towych oraz wywiadów z użytkownika-
mi, które pozwolą ocenić, w jaki sposób 
zaproponowane zmiany wpłynęły na 
funkcjonowanie placu i jego otoczenia. 
Badania będą prowadzone również 
w październiku.

W drugim tygodniu października zosta-
nie wprowadzony 3, nowy wariant pro-
totypowania przywracający parkowanie 

Za nami wiele sympatycznych spo-
tkań, festynów  organizowanych przez 
Rady Osiedla.

W Dąbiu dużym zainteresowaniem cie-
szył się Dzień lotniczy na terenie Aero-
klubu. We wrześniu oficjalnie otwarto 
także Skwer im. Misia Wojtka, który też 
jest bardzo popularny, nie tylko wśród 
mieszkańców tej dzielnicy. 
 
Kolejne festyny przed nami:
28.09.2019 – RO Podjuchy, SP 12, UL. 
Floriana Szarego 12 
12.10.2019 – RO Zdroje, Parafia św. 
Ducha oraz DPS Turkus, ul. Młodzieży 
Polskiej 
19.10.2019 – RO Żydowce–Klucz, Park 
Wszystkich Dzieci.

www.osiedla.szczecin.pl

W powtórzonych wyborach mieszkań-
cy Pomorzan wybrali 15 osób, które 
będą ich reprezentować w Radzie 
Osiedla. 

O 15 mandatów ubiegało się 36 osób. 
Oto wybrani:
 
 1. Długołęcki Jerzy
 2. Stortz Elżbieta
 3. Malinowski Ignacy 
 4. Kamiński Ryszard
 5. Dzwonkowski Kazimierz
 6. Pstrągowski Zbigniew
 7. Rutkowski Grzegorz 
 8. Brodaczewski Józef
 9. Domagała Alicja 
 10. Gągorowska Beata
 11. Gącik Grażyna
 12. Dzenajewicz Józef 
 13. Wiatrek Teresa
 14. Worysz Michał 
 15. Grodecki Andrzej

www.osiedla.szczecin.pl

Kolejne inwestycje w Szczecinie, które 
realizowane będą także dzięki stara-
niom Rad Osiedlowych. 

Park Wolności 

Budowa, przebudowa oraz remont 
chodników, także wytyczenie miejsc 
parkingowych realizowane będzie  
w rejonie Parku Wolności (Podju-
chy). 

Park Wolności jest obecnie jednym z naj-
częściej odwiedzanych parków w Szcze-
cinie. Znajduje się tutaj mnóstwo atrakcji: 
jest podświetlona fontanna, gigantycz-
ny plac zabaw linowy w postaci statku 
(projekt SBO), bieżnia z automatycznym 
pomiarem czasu czy ogrodzony wybieg 
dla psów z wieloma urządzenia agility. 
Jest także Szwajowy Ogród Literacki, 
kolejny projekt budżetu obywatelskiego, 
ze stylową altaną oraz rzeźbą w postaci 
stołu zainspirowanego biurkiem pisar-
ki Moniki Szwai. Wszystko w otoczeniu 
zieleni – drzew oraz krzewów.
Do pełni szczęścia brakuje jeszcze rów-
nych i bezpiecznych chodników. Te, 
okalające Park Wolności, powinny po-
jawić się jeszcze w tym roku. Znajdą się 
wzdłuż fragmentu ulic Karpiej, Niklowej 
czy Granitowej.

Festyny  
jeszcze się  
nie kończą 

Nowa
Rada 
Osiedla

Zmiany na Prawobrzeżu

Rady  Osiedla

w  części placu od skrzyżowania z ulicą 
Grodzką do budynku Akademii Sztuki.  

– Propozycja przywrócenia możliwości par-
kowania w tym obszarze często pojawiała 
się w postulatach mieszkańców, dlatego 
zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowego 
wariantu, który wraz z dodatkowymi zmia-
nami w obszarze placu będzie testowany 
w trakcie roku akademickiego – mówi Da-
niel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta 
miasta. – Odwracamy także układ miejsc 
postojowych na ul. Staromłyńskiej, ponie-
waż chcemy zabezpieczyć wąski chodnik 
w części zachodniej przed samochodami. 
Teraz zajmują dużą jego część, co utrudnia 
ruch pieszych.

Ponadto podyktowane względami bez-
pieczeństwa jest wprowadzenie strefy za-
mieszkania na ulicy Łaziebnej i w otoczeniu 
szkoły muzycznej.

– Wielokrotnie obserwowaliśmy, że z po-
wodu niewystarczającej szerokości chod-
nika wiele osób schodziło na jezdnię ul. 
Łaziebnej – dodaje Daniel Wacinkiewicz. 
– Na problem dojścia do szkoły zwraca-
ła nam natomiast uwagę Rada Osiedla. 
W strefie zamieszkania to pieszy zawsze 
ma pierwszeństwo, a samochody mogą 
poruszać się z prędkością nie większą niż 
20 km/godz. Ważną korektą jest również 
wprowadzenie zakazu parkowania przy 
katedrze na ul. Grodzkiej, gdzie osoby 
idące w stronę zamku lub Bramy Portowej 
musiały przeciskać się między samocho-
dami zajmującymi wąski chodnik. Dzięki 
tym rozwiązaniom  sprawdzone zostanie 
nie tylko jak plac będzie funkcjonował 
w październiku, ale i jak zaproponowane 
zmiany wokół placu wpłyną na komfort 
życia mieszkańców.
 Więcej o projekcie  „Nowe życie placu”

www.placorla.szczecin.eu

Park Wolności  jeden z najczęściej odwiedzanych parków w Szczecinie.

Amfiteatr Żydowce

Jest kompletnie zniszczony i wymaga 
generalnego remontu, którego … wresz-
cie się doczeka. 
Przed wykonawcami niełatwe zada-
nie. Najbardziej widocznym elementem 
„nowego” amfiteatru będzie wyremon-
towany, ogromny ekran. Przed nim prze-
budowane zostaną trybuny. Zbudowane 
będą z elementów prefabrykowanych 

oraz kostki brukowej. Wydzielona będzie 
również trybuna dla orkiestry. Jednocze-
śnie prace prowadzone będą w pomiesz-
czeniach technicznych (podscenium).

Do amfiteatru z pewnością przy-
jeżdżać będą mieszkańcy z całego 
miasta, dlatego też powstaną przy 
nim miejsca parkingowego. Amfiteatr 
będzie oświetlony, a na jego terenie 
pojawią się nowe nasadzenia.

Prototypowanie 
wydłużone 
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Dziesiątki wydarzeń, tysiące odwiedzają-
cych i mnóstwo pozytywnej energii – tak 
można podsumować kolejny sezon na 
szczecińskich bulwarach.

Szczecińskie bulwary bez wątpienia stały 
się jednym z tych miejsc, gdzie uwielbiamy 
spędzać czas. Ich atrakcyjność przyciąga 
spacerowiczów z całego miasta i turystów 
z różnych regionów nie tylko Polski, ale 
i Europy. Tegoroczne lato po raz kolejny 
pokazało, że rewitalizacja szczecińskich 
nabrzeży była jedną z najbardziej trafionych 
inwestycji ostatnich lat. 

Przez cały sezon przez bulwary przewinęło 
się ponad milion osób! 

Bulwar Piastowski, Gdyński, Nabrzeże 
Starówka czy Wyspa Grodzka to miejsca, 
które w tym sezonie były najchętniej od-
wiedzane przez mieszkańców i turystów. 
To też miejsca, organizacji największej 
liczby wydarzeń. Sezon na szczecińskiej 
Łasztowni i Wyspie Grodzkiej rozpoczął się 
już w majówkę. Od pierwszego weeken-
du maja do połowy września praktycznie 
w każdym tygodniu na bulwarach coś 
się działo. Łącznie przez cztery miesiące 
zorganizowano ponad 200 różnych wy-
darzeń. Do największych należy zaliczyć: 
Juwenalia, Dni Morza_Sail Szczecin, 
Triathlon, Pyromagic, Baja Poland. W tym 
roku mieliśmy okazję uczestniczyć w wie-
lu ciekawych koncertach. To właśnie 
Łasztownia została wybrana na miejsce 
jubileuszowego koncertu z okazji 30. 
rocznicy przemian ustrojowych w Polsce 
– „Wolność – kocham i rozumiem”. Na 
Łasztowni po raz pierwszy został zorga-
nizowany festiwal Iluminacje Szczecin, 
który przyciągnął pod Dźwigozaury setki 

Trwają zapisy na drugi szczeciński bieg 
z okazji odzyskania niepodległości. Tym 
razem bieg odbędzie się wzdłuż nad-
odrzańskich bulwarów. Na uczestników 
czekają okazjonalne koszulki i medale. 

Przed nami sportowe świętowanie od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Ubiegłoroczny bieg pokazał, że taka forma 
celebrowania 100 lat wolności przypadła 
do gustu szczecinianom. W tym roku na 
czas biegu przeniesiemy się na bulwary. 
Tam w towarzystwie biało-czerwonych 
Dźwigozaurów uczestnicy będą mieli do 
pokonania 5-cio kilometrową trasę. 
Na dystansie 5 km zorganizowane zostaną: 
marsz nordic walking oraz bieg. Na skwe-

To było intensywne lato 
na bulwarach 

Świętuj niepodległość na sportowo! 

Kyokushin 
Karate 
Już 12 października Szczecin zmieni 
się w polską stolicę karate. Do naszego 
miasta zjadą najlepsi zawodnicy kraju, 
którzy powalczą w XX Mistrzostwach 
Polski Kyokushin Kumite Open i Kata 
Seniorów oraz Mistrzostwach Polski 
Kyokushin Juniorów Młodszych. 

Przed nami jedno z ciekawszych wyda-
rzeń sportowych tej jesieni. Niemalże 250 
najlepszych zawodników kraju powalczy 
w hali sportowej Szczecińskiego Domu 
Sportu przy ul. Wąskiej, o tytuł Mistrza Polski 
Kyokushin. 

Będą to najważniejsze zawody zarówno 
dla seniorów jak i juniorów. Mistrzostwa 
zostaną rozegrane w następujących ka-
tegoriach: 

1. Mistrzostwa Polski Open Seniorów Ky-
okushin: 

– Kumite mężczyzn open 
– Kumite kobiet open 
– Kumite mężczyzn „oldboy” +35 lat: -85 

kg, +85 kg 
– Kata mężczyzn 
– Kata kobiet.

2. Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych Kyokushin 14-15 lat (roczniki 
2004–2005):

– Kumite semi kontakt dziewcząt: -50 kg, 
-55 kg, +55 kg, 

– Kumite semi kontakt chłopców: -50 kg, 
-55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg, 

– Kata indywidualne dziewcząt 
– Kata indywidualne chłopców. 

Zawody odbędą się w sobotę, 12 październi-
ka. Na trzech matach od godz. 9.00 do 17.30 
będziemy mogli obserwować formalne 
układy obrony i ataku oraz wolną walkę 
w interpretacji kobiet i mężczyzn w różnym 
wieku.  

rze przy Nabrzeżu Starówka powstanie 
miasteczko biegowe, gdzie zostaną przy-
gotowane: animacje dla najmłodszych, 
biuro zawodów, szatnia i muzyka na żywo. 

Zapisy na wydarzenia odbywają się 
za pośrednictwem serwisu www. 
protiming24.pl/startmeta/

Do 15 października koszt udziału w biegu 
to 49 zł. Później cena wzrasta do 59 zł. 
Uczestnicy biegu otrzymają w pakietach 
startowych okolicznościowe koszulki 
z długim rękawem, a po przekroczeniu 
mety medale. 

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

osób. Mówiąc o Łasztowni nie możemy 
zapomnieć o tym, co się działo w trakcie 
sezonu na Wyspie Grodzkiej. A tam nie 
można było narzekać na nudę. Rodzinne 
atrakcje w ciągu dnia, wieczorne spotka-
nia ze stand up-em, muzyczne sesje ze 
szczecińskimi dj-ami tylko uatrakcyjniały 
czas spędzany w Miejskiej Strefie Letniej. 
Plaża w centrum miasta kolejny rok z rzędu 
była najchętniej odwiedzanym miejscem.

Bulwary okazały się również doskonałą 
przestrzenią do organizacji zawodów 
sportowych. Szczeciński triathlon czy, 
zorganizowany po raz pierwszy – czte-
roetapowy półmaraton nad Odrą pod 
hasłem „Biegowe Bulwarove” wpisały 
się w kalendarz wakacyjnych wydarzeń 
i śmiało można powiedzieć, że w przyszłym 

roku powrócą ponownie nad Odrę. Zajęcia 
sportowe organizowano także w ramach 
projektu Bulwary Miejsce Pasji – darmo-
we zajęcia jogi o świcie, warsztaty frisbee, 
treningi tai chi czy nauka tańca zawsze cie-
szyły się dużą popularnością. Nie możemy 
też zapomnieć o regatach organizowanych 
na Odrze, czy rowerowym ultramaratonie 
oraz rajdzie Baja Poland. 

W wakacyjnym podsumowaniu tego, co 
się działo na bulwarach i Łasztowni nie 
możemy pominąć wizyty największego 
koła młyńskiego w Polsce. 
Wheel of Szczecin przyjechało do nas 
w czerwcu i przez trzy miesiące było atrak-
cją dla odwiedzających szczecińską Łasz-
townię. Ogromne koło młyńskie doskonale 
wpisało się w nadodrzański krajobraz.
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Już za kilka dni, 3 października,  
wspaniały koncert z gościem spe-
cjalnym Lizz Wright i Jazz Forum 
Showcase z okazji 10 lat Akademii 
Sztuki. 

Najmłodsza szczecińska publiczna 
uczelnia wyższa, o której powstanie 
tak bardzo zabiegały środowiska arty-
styczne, naukowe, władze regionalne 
oraz tysiące mieszkańców Szczecina, 
w tym roku zainauguruje swój dzie-
siąty rok akademicki. 

Władze uczelni zaprosiły jazzmana 
Sylwestra Ostrowskiego do przygoto-
wania specjalnego wydarzenia arty-
stycznego, które uświetni inaugurację 
jubileuszu. Warto przypomnieć, że 
Sylwester Ostrowski bardzo zabiegał 
o powstanie tej uczelni w Szczeci-
nie, był odpowiedzialny za proces 
utworzenia Akademii Sztuki, pełniąc 
funkcję pełnomocnika władz regio-
nalnych.

W pierwszej części koncertu inau-
gurującego obchody dziesięciolecia 
Akademii Sztuki  w Szczecinie usłyszy-
my wielką gwiazdę polskiego jazzu – 
Marcin Wasilewski Trio, który  z kolei 
świętuje w tym roku jubileusz 25-lecia. 
Koncert szczeciński będzie jednym 
z ponad 40, które jazzmani zagrają 
podczas trasy po Polsce i Europie. 

W drugiej części zaprezentuje się 
zespół Culture Revolution, który 
jest wspólnym projektem zdobywcy 
nagrody Grammy, trębacza Keyona 
Harrolda i szczecińskiego saksofoni-
sty Sylwestra Ostrowskiego, wspo-
magany przez chór Akademii Sztuki 
oraz światową gwiazdę, wokalistkę 
Lizz Wright.

Jazz Forum Showcase w Szczecinie, 
czyli kolejna specjalna okazja.

Szczecin Jazz, w uznaniu osiągnięć 
w pracy na rzecz rozwoju muzyki jaz-
zowej w Polsce, został zaproszony 
przez najbardziej opiniotwórczy ma-

Pierwszy  transport eksponatów 
z zakupionej kolekcji z Wald-Mi-
chelbach dotarł już do szcze-
cińskiego Muzeum Techniki 
i Komunikacji. Cała kolekcja ma 
być udostępniona publiczności 
pod koniec października. 

To pierwszy eksponat  z liczącej 
1022 sztuk kolekcji. Szczecin za-
płacił za nią ponad 3 miliony zł. 

– Stoewer wraca do Szczecina  i trud-
no znaleźć lepsze miejsce dla tej 
kolekcji jak nasze Muzeum Techniki 
i Komunikacji, które odwołuje się do 
historii technologii naszego miasta. 
Mogę zapewnić, że to nie koniec na-
szego poszukiwania marki Stoewer 
na świecie – powiedział prezydent 
Piotr Krzystek, podczas podpisania 
umowy dotyczącej przekazania ko-
lekcji.
Prócz samochodów do Szczecina 
przyjedzie 8 rowerów, 34 maszyny 

Wraca  „Muzeum Stoewera”  

Jubileusz Akademii  

do pisania, 54 maszyny do szycia 
i kilkaset drobnych eksponatów (do-
kumenty, odznaki, nagrody z imprez 
motoryzacyjnych, wydawnictwa 
z epoki itp.)

– Urodziłem się w Szczecinie w 1941 
roku – mówił Manfried Bauer, wła-
ściciel kolekcji i twórca Muzeum 
Stoewera w Wald-Michelbach. – Po-
ważne podejście i propozycja Mu-
zeum Techniki przekonała mnie, że 
Szczecin jest i zawsze był jedynym 
miastem predestynowanym do tego, 
aby można było ponownie umiejsco-
wić w nim moją kolekcję.

Ostatnie auto –Stoewer Greif z 1938 
roku – przyjedzie w połowie 2021 
roku, ponieważ  Manfried Bauer 
jeszcze nim jeździ…

Więcej: 
www.muzeumtechniki.eu 

gazyn branżowy JAZZ FORUM do 
organizacji pierwszej, bardzo istotnej 
konferencji dotyczącej promocji 
polskiego jazzu, która odbędzie 
się właśnie w Szczecinie w dn. 1-3 
października 2019 pod nazwą: 
Jazz Forum Showcase powered 
by Szczecin Jazz. 

W tych dniach do Szczecina przyje-
dzie około 40 profesjonalistów zaj-
mujących się muzyką jazzową z kraju 
i zagranicy (promotorów, bookerów, 
dyrektorów artystycznych, krytyków 
i dziennikarzy muzycznych), przed 
którymi zaprezentuje się wyłonionych 
wcześniej 8 najlepszych, młodych 
(do 35 lat), polskich zespołów jaz-
zowych.  

Ostatni dzień konferencji przypada na 
dzień naszego koncertu co naturalnie 
sprawia, iż finał Jazz Forum Showcase 
odbędzie się podczas koncertu inau-
gurującego obchody dziesięciolecia 
Akademii Sztuki w Szczecinie.

3. października 2019 (czwartek), 
godz. 19.00
Filharmonia im. Mieczysława Kar-
łowicza w Szczecinie
Marcin Wasilewski Trio „Live” – 25th 
Anniversary Tour 2019 

Keyon Harrold– Sylwester Ostrowski 
Culture Revolution ft. 

Chór Akademii Sztuki & special star 
guest Lizz Wright

Organizatorem  wydarzenia jest Szcze-
cińska Agencja Artystyczna.  

Bilety w sprzedaży na stronie 
www.bilety.fm
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Już 19 października poznamy 
zwycięzcę  trzynastego konkursu 
muzycznego Festiwal Młodych Ta-
lentów – Nowa Energia.

Przesłuchania konkursowe finało-
wej 10,  wybranej  przez jury pod 
przewodnictwem Katarzyny No-
sowskiej, spośród 300 zgłoszeń, 
odbędą się 18. października 
2019 r. w Starej Rzeźni. Zwycięz-
cę poznamy dzień później (19.
października)  podczas finałowe-
go koncertu w Netto Arena. Te-
goroczny laureat konkursu  będzie 
miał okazję wystąpić na profesjo-
nalnej scenie z gwiazdami festiwalu, 
a w tym roku będą nimi uczestniczki 
II. edycji projektu „Women’s Voices 
– Kobiety ratują planetę”: Kayah, 
Edyta Bartosiewicz, Julia Pietrucha, 
Mela Koteluk, oraz Paulina Przybysz.

Szczegóły dotyczące koncertu: 
https://bit.ly/2ReGyjb

 W tym roku najwięcej zgłoszeń do 
konkursu nadesłano z Warszawy 
(71), Wrocławia (25) i Szczecina (20). 
Z Poznania wpłynęło 19 zgłoszeń, 
a z Krakowa - 14. Ponad połowa, to 
wykonawcy z dużych miast, ale też 
są z nami artyści z zagranicy repre-
zentujący: Nowy Jork, Londyn, Mińsk 
i Odessę. Zgłoszeni artyści wykonują 
przeróżną muzykę; pop, rock, muzykę 
alternatywną, grunge, heavy metal, 
rap, funk, pop, soul, jazz, bosa nova, 
reggae, blues, R&B, folk, Hard rock, 
Indie rock, psychodelia… i wiele wiele 
innych. Wszystkim artystom życzymy 
powodzenia i trzymamy kciuki. 
 

OTO FINALIŚCI: 
AlphaDog/Poznań
Hardrockowe ale przy tym niezwy-
kle melodyjne brzmienie z Pozna-
nia. Zespół dzielił dotąd scenę m.in 
z Acid Drinkers, Lipali oraz został 
zaproszony by towarzyszyć Illusion 
podczas ich trasy z okazji 25-lecia 
istnienia. Występował na cenionych 
festiwalach, jego utwory emitowane 
były w Antyradiu, Trójce, Czwórce. 
Obecnie AlphaDog pracuje nad no-
wym wydawnictwem.
www.facebook.com/AlphaDogOf-
ficial

Duke of P Street/Warszawa
Pod tym pseudonimem kryje się 
Olanrewaju Majiyagbe - Nigeryjczyk 
z urodzenia, Polak z zamiłowania, śpie-
wający księgowy, ojciec trójki dzieci. 
Jego ulubionym nurtem muzycznym 
jest soul, r’n’b i reggae, które umie-
jętnie wplata w swoje utwory, 
nadając im unikatowe 
brzmienie. Zawsze 
u ś m i e c h n i ę t y 
otwarty do lu-
dzi na swoich 
koncertach 
łatwo na-
w i ą z u j e 
k o n t a k t 
z publicz-
nością.
www.
facebook.
com/duke-
ofpstreet

Eyelids/  
Zabrze        
E l e c t r o p o p o w y 
duet, jednak z odwagą 
eksperymentujący z różnymi 
gatunkami muzycznymi. Daga i Tom 
debiutancki materiał nagrali całkowi-
cie domowymi sposobami, w miesz-
kaniu na 18-tym piętrze jednego 
z katowickich wieżowców. Twórczość 
Eyelids to opowieść a zarazem podróż 

w najgłębsze i najbardziej intymne 
myśli młodych artystów. 

www.facebook.com/eyelidsband

Frankenstein Children
/Ząbkowice Śląskie

Zespół rockowy rodem z nie-
wielkich miejscowości po-
śród sudeckich lasów i gór. 
Uczestnicy cenionych fe-
stiwali. Mają na koncie już 
dwie płyty długogrające 
– ostatnia została nagra-

na w drewnianym domku 
w Bieszczadach. W jednym 

z wywiadów powiedzieli: 
„Chcemy się dzielić tym, co czu-

jemy i co przeżywamy, niezależnie, 
czy to radość czy smutek”.

www.facebook.com/fchband

PANIE/Łódź
Zespół graną przez siebie muzykę zwie 
psychohardpopem. W jednej z recenzji 
czytamy o „zimnofalowej odmianie 
rocka, oszczędnej w formie, nieco 
hałaśliwej, z przemyślanymi piosen-
kami”. Wbrew nazwie PANIE tworzą 
sami mężczyźni: Erdman – śpiewak 
operowy, Graczyk – pisze gry wideo, 

Patolski – korposzczur. Z pokorą 
niosą brzemię gigantów 

psychohardpopu. 
www.facebook.com/

paniepaniepanie

Spear/Warsza-
wa
R o c k o w y 
band z rów-
nie mocnym 
w o k a l e m 
– Martę Ma-
l i s z e w s k ą 

u s ł y s z e ć 
można już było 

w takich progra-
mach jak „The 

Voice of Poland” 
czy „Bitwa Na Głosy”, 

w którym doszła do finału 
u boku Krzysztofa Cugwskiego 

jako najlepszy wokal edycji. W chwili 
obecnej zespół posiada kilkanaście 
własnych anglojęzycznych utworów. 
Trwają właśnie prace nad ich polski-
mi wersjami.

www.facebook.com/spearpoland

Tony White/Łódź
Raper i producent muzyczny pocho-
dzący z Łodzi. Jest autorem muzyki 
i tekstów do wszystkich swoich utwo-
rów. Niezależność i swoboda twórcza 
pozwoliły mu na wypracowanie wła-
snego stylu. W 2017 roku ukazała się 
jego pierwsza EPka “Kiedyś wyjadę”, 
pół roku później wypuścił singiel “Tak 
jak chciałem”. Obecnie pracuje nad 
nowym materiałem. 

www.facebook.com/t0nywhite

Wasabi/Tarnów
Tarnowska grupa rockowa funkcjo-
nująca od 2014 roku. Zespół ma na 
swoim koncie kilkadziesiąt koncer-
tów, kilka wideoklipów, materiał EP 
i wiele nagród ogólnopolskich kon-
kursów i festiwali. Wasabi jako jedyni 
polscy artyści wystąpili na wielkim 
niemieckim Bochum Total Festival, 
gościli również na scenie radiowej 
Trójki i Czwórki oraz w programie 
„Dzień Dobry TVN”.

www.facebook.com/band.Wasabi

Wołanie/Warszawa
Zespół Wołanie nie wydał wcześniej, 
żadnej piosenki, nie nagrał żadnej wi-
deosesji, nie zagrał żadnego koncertu, 
nie mają nawet strony ani Facebooka. 
Za to nagrał płytę „o pomoc”, która 
była bardzo wyczekiwaną premierą 
wśród undegroundowej sceny war-
szawskiej, a która jest szczerą opo-
wieścią o dwudziestokilkuletnich 
chłopcach, który dorastają w du-
żym mieście.

www.soundcloud.com/wolanie

Wszyscy Jemy Chmury/Olsztyn  
A oto historia zespołu przedstawiona 
przez perkusistę zespołu: - Nasze 
drogi skrzyżowały się 2014 r. w szko-
le. Jako ówczesny uczeń gimnazjum 
nigdy nie spodziewałem się, że pew-
nego dnia, dwóch szanowanych li-
cealnych muzyków, wyjdzie do mnie 
z pytaniem o wspólny występ na 
koniec roku. Po szybkim zmoczeniu 
majtek, przystałem na propozycję. 
W końcu po miesiącach żmudnych 
przygotowań i samym występie, 
Krzysiek i Mateusz zaproponowali 
wspólne granie na stałe.

www.facebook.com/
wszyscyjemychmury

Festiwal Młodych Talentów  
– Nowa Energia tuż  tuż 

Katarzyna 
Nosowska 

– przewodnicząca 
jury 

Uff, etap przesłuchań 
mamy za sobą. Rozpo-

czynam odliczanie do 
naszego spotkania oko w oko, 

ucho w ucho - w jesiennym Szczecinie!. Przybądź-
cie pewni siebie, odważni, by dać nam poczuć, 

że muzyka to coś więcej niż sen o karierze, że 
to wezwanie z serca :) Podziękowania dla 

Wszystkich pozostałych, którzy obda-
rowali nas zaufaniem, wysyłając 

swoje dobra!

Mery Spolsky – 
nowa twarz  
festiwalowego 

jury 

Kierowałam się 
przede wszystkim tek-
stem i świeżym, trochę 

dziwnym brzmieniem, 
dlatego wśród mojej dzie-

siątki znajdziemy dużo 
elektroniki i wpadające 

w ucho słowa. To co jeszcze łączy moich fawory-
tów to intrygująca barwa głosu. Raz bardziej 
chropowata, raz kojąca, a raz niechlujna, ale 

bardzo zapamiętywalna.


