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Wystapi Erykah Badu, Kenny Garret, Majka Jeżowska, Mi-
chał Martyniuk Trio i wielu innych znakomitych artystów. 
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Już 7 marca odbędzie się wydarzenie 
„Realnie Pomaturalnie“ kierowane do 
uczniów szkół średnich, którzy właśnie 
stoją przed wyborem uczelni i tego, co 
chcą w życiu robić dalej. 

– Moment wyboru studiów, podjęcie 
decyzji o tym, kim zostać w przyszło-
ści, to niezwykle ważny czas dla każ-
dego młodego człowieka – mówi Piotr 
Krzystek, prezydent miasta Szczecina. 
– Chcielibyśmy, by uczniowie mieli 
możliwość przekonania się, że w na-
szym mieście kwitnie biznes w wielu 
sektorach, a po studiach można spo-
kojnie znaleźć tu dobrą pracę przy 
ciekawych projektach.

Podczas wydarzenia prezentować 
i promować się będą szczecińskie fir-
my z sektora morskiego, SSC, IT, BPO,  
które poszukają pracowników i stawiają 
na młodych. 

W mini targach wezmą udział partnerzy 
wydarzenia, m.in.: firma CSL Internatio-
nale Spediton, DGS Poland, home.pl, 
Konsberg Maritime Poland, 3Shape , 
a także instytucje wspierające rozwój 
przedsiębiorczości –Technopark Po-
merania, Klaster IT, Netcamp.

Miasto ogłosiło przetarg na prze-
budowę ul. Szafera i budowę pętli 
tramwajowo-autobusowej przy hali 
widowiskowo-sportowej. Oferty można 
składać do 28 marca br. 

Inwestycja obejmuje I etap przebudowy 
ul. Szafera – od Al. Wojska Polskiego do 
skrzyżowania z ul. Romera i Modrą. 

W zakres prac wchodzi m.in.:
•	 Budowa	ul.	Szafera	na	odcinku	ok	1,2	

km o dwóch jezdniach każda po dwa 
pasy ruchu.

•	 Budowę	obustronnych	chodników	
i dróg rowerowych.

•	 Przebudowę	uzbrojenia	podziemnego	
i oświetlenia nowego układu drogowe-
go.

Są chętni na realizację miejskiego pro-
gramu zapłodnienia pozaustrojowe-
go To VitroLive ze Szczecina i INVICTA 
z Gdańska.

Obecnie komisja przetargowa analizuje 
oferty, ostateczna decyzja zostanie pod-
jęta w ciągu najbliższych 30 dni.

Do obowiązków realizatora należeć bę-
dzie, m.in.:

1. Zapewnienie dostępności do świad-
czeń finansowanych w ramach reali-
zacji Programu minimum przez 6 dni 
w tygodniu, z zapewnieniem nadzoru 
embriologicznego nad laboratorium 
przez 7 dni w tygodniu.

2.	Zapewnienie pacjentom możliwości 
rejestracji telefonicznej i elektronicznej 
oraz kontaktu telefonicznego z perso-
nelem medycznym przez 7 dni w tygo-
dniu,	24	godziny	na	dobę	w	przypadku	
potrzeb pacjenta.

3. Dokonywanie kwalifikacji par do Pro-
gramu.

Miejski program leczenia niepłodności 
metodą in vitro służy przede wszystkim 
parom, dla których jedyną możliwością 
posiadania potomstwa jest skorzystanie 
właśnie z tej metody. 

Zastosowanie metody o najwyższej sku-
teczności, udokumentowanej badaniami 
naukowymi umożliwi obniżenie liczby 
par bezdzietnych w Szczecinie, zapewni 
najlepszy standard leczenia niepłodności 
oraz poprawę trendów demograficznych.

Z programu będzie mogło skorzystać 
ok. 100 par, mieszkających na terenie 
Szczecina co najmniej od 1 stycznia 
2017r.,	u	których	stwierdzono	i	potwier-
dzono dokumentacją medyczną bez-
względną przyczynę niepłodności lub 
nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami 
i standardami praktyki lekarskiej, leczenie 
niepłodności	w	okresie	12	miesięcy	po-
przedzających zgłoszenie do programu. 

Program w szczególności kierowany bę-
dzie do par, które korzystały ze świadczeń 
zdrowotnych w ramach współfinansowa-
nia uzupełnionego programu pt. „Program 
kompleksowej oceny zdrowia prokre-
acyjnego	w	Polsce	na	lata	2016-2020”,	
realizowanego przez SPSK Nr 1 PUM. 

Przewiduje się, że całkowity koszt realizacji 
programu	w	latach	2019-2021	wyniesie	
850.000 zł brutto i będzie finansowany 
w ramach budżetu Miasta.

www.wiadomosci.szczecin.eu

Wyczekiwana  
inwestycja drogowa

Miejskie 
In vitro  

Swoje kierunki zaprezentują także szcze-
cińskie uczelnie – Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet 
Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa 
i Akademia Morska. 

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach 
z komunikacji, sztuki prezentacji, tworze-
nia CV, a także w przykładowych rozmo-
wach kwalifikacyjnych w trzech językach. 

Do dyspozycji uczniów będą eksper-
ci z agencji zatrudnienia, m.in. LSJ HR 
Group, Idea HR, Master HR i KS Service. 

Jednym z elementów spotkania będzie 
także wystąpienie znanego i rozpozna-
walnego wśród młodych ludzi youtubera 
Łukasza Jakóbiaka, który do Szczecina 
przyjedzie z wykładem motywacyjnym 
„Znajdź	siłę”.		Jakóbiak	zasłynął	wywie-
szeniem gigantycznego CV przed firmą, 
w której chciał pracować.  Otrzymał no-
minację do nagrody Wiktora w kategorii 
Odkrycie	Telewizyjne	Roku	2012,	a	w	
2014	znalazł	się	w	rankingu	50	Najbar-
dziej Kreatywnych w Biznesie magazynu 
Brief.  To gość i prelegent wielu konfe-
rencji,	m.in.	„Łódź	JungleWeb”,	„Likeus,	
TOO”	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim,	
„Creative	Mornings”	w	Warszawie	czy	
„XX	Forum	Gospodarczym”	w	Toruniu.		

Wydarzenie cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem, już teraz nie ma na nie 
miejsc. 

Organizatorem jest Agencja Rozwoju Me-
tropolii Szczecińskiej przy współudziale 
partnerów. 
Wszystkim firmom zaangażowanym 
w realizację projektu dziękujemy za 
wsparcie! 

www.realniepomaturalnie.pl
www.arms-szczecin.eu

A co po maturze? 

•	 Przebudowę	skrzyżowania	z	ul.	Zawadz-
kiego na trójwlotowe rondo dwupaso-
we	o	średnicy	zewnętrznej	50	m.

•	 Przebudowę	skrzyżowania	z	ul.	Jarzyń-
skiego na trójwlotowe rondo dwupaso-
we	o	średnicy	zewnętrznej	44	m.

•	 Przebudowę	skrzyżowania	z	ul.	
Romera i Modrą na czterowloto-
we rondo dwupasowe o średnicy 
zewnętrznej 77 m.

•	 Budowę	skrzyżowania	ul.	Modrej	i	ul.	
Szerokiej w postaci ronda turbinowego 
o	średnicy	zewnętrznej	40	m.

•	 Budowę	dwukierunkowego	torowiska	
tramwajowego w pasie rozdzielającym 
jezdnie (torowisko umożliwiać będzie 
poruszanie się autobusów komunika-
cji miejskiej.

•	 Budowę	pętli	tramwajowo-autobu-
sowej przy hali widowiskowo-sporto-
wej z czterema torami przy peronach 
tramwajowych i peronie autobusowo-

-tramwajowym oraz stanowiskami po-
stojowymi dla autobusów.

•	 Budowę	budynku	socjalnego	z	kasa-
mi biletowymi.

•	 Budowę	parkingu	dla	rowerów	oraz	
elementów małej architektury i zieleni.

•	 Budowę	parkingu	dla	samochodów	
osobowych (187 stanowisk w tym 11 
dla osób niepełnosprawnych).

Inwestycja powinna być zrealizowana 
w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy. 

Projekt przebudowy ul. Szafera objęty 
jest dofinansowaniem w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. 
Rozwój publicznego transportu zbioro-
wego w miastach.

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Od tego roku podatnicy nie muszą już wypełniać 

wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT.   Zrobi to 

za nas Krajowa Administracja Skarbowa.  Zezna-

nie  jest dostępne na Portalu Podatkowym:  www.

podatki.gov.pl/pit/

W PIT przygotowanym przez Urząd Skarbowy podatnik 

będzie mieć automatycznie wskazaną Organizacje Pożytku 

Publicznego, której przekazał 1% swojego podatku w roku 

ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopol-

skim wykazie OPP).

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel 

szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również 

wskazany w PIT, przygotowanym przez Urząd Skarbowy.

W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je 

wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, 

której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku 

nic nas nie kosztuje, a dla organizacji pozarządowych, dla 

których liczy się każda złotówka jest  to ogromna pomoc!
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W lutym kończy się odbiór świą-
tecznych choinek, a w marcu ostat-
ni raz odbiór odpadów zielonych 
w systemie zimowym.

Przypominamy, że odpady zielone wy-
wożone są raz w miesiącu (do kwietnia), 
po	uprzednim	zgłoszeniu		do	15-	tego	
dnia każdego miesiąca (1 grudnia-31 
marca),	dzwoniąc	pod	numer	91	435	
1199,		wysyłając	maila	na	adres:
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl 
lub za pomocą formularza na 
www.ecoszczecin.pl

W marcu mieszkańcy, którzy zgłoszą swoją 
nieruchomość do odbioru odpadów zielo-
nych powinni udostępnić  pojemnik 26 
marca 2019.

Zarządcy oraz właściciele nieruchomości 
w zabudowie wielorodzinnej również mogą 

W roku 2018 w ramach gminnego 
systemu gospodarowania odpa-
dami odebrano i przekazano do 
zagospodarowania rekordową 
masę odpadów komunalnych. 

Łącznie – w ramach wszystkich dzia-
łań-odebrano 127.576 ton odpa-
dów.	Dla	porównania	od	roku	2014,	
czyli pierwszego pełnego roku dzia-
łania systemu ta masa wzrosła aż 
o ponad 25 tys. ton!

Powody tego wzrostu są dwa:  sys-
tem zagospodarowania odpadów, 
wprowadzony	w	lipcu	2013	roku,	
działa coraz sprawniej, a  mieszkańcy 
Szczecina też coraz lepiej postępują 
z odpadami. 

Dowodzi tego fakt, że ponad 35.500 
tys. ton odpadów to odpady zgro-
madzone selektywnie. 

Taki poziom selektywnej zbiórki to 
rekord, na który składają się zarówno 
frakcje odpadów opakowaniowych 
(wielomateriałowe, papier i szkło) 
w ilości blisko 12 tys. ton, ponad 
5.500 ton odpadów wielkogabary-
towych odebranych z nieruchomości 
i co warte podkreślenia ponad 7 tys. 
ton odpadów dostarczonych do 8 
szczecińskich Ekoportów. 

Warto podkreślić, że w całym sys-
temie gospodarowania odpadami 
ogromne znaczenie mają Ekoporty.  

Dość	powiedzieć,	że	5	lat	temu	do	
Ekoportów dostarczono tylko ok. 30% 
z tej masy odpadów, która trafia obec-
nie do tych miejsc.    
 
To dowodzi, że funkcjonalność Eko-
portów została zaakceptowana przez 
mieszkańców, a w roku ubiegłym 

Rekordowy 2018 rok Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Rozsypany piasek na ścieżce rowerowej 
i chodniku przy ul. Arkońskiej między ul. 
Harcerzy i Wojciechowskiego 

Park Kasprowicza / Słowackiego. Uszko-
dzona ławka solarna przy Amfiteatrze.

Krasińskiego. Dzikie wysypisko, widocz-
ne z wiaduktu, tereny PKP

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 podstawowe informacje, 
opisujemy problem i wysyłamy do 
Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl

Zimowe zielone ostatni raz  

bramy Ekoportów przekroczyło po-
nad 166 tys. szczecinian.

Niebagatelne znaczenie ma też od-
biór odpadów zielonych. Ta usługa, 
wprowadzona	w	kwietniu	2014	roku,			
cieszy się  niezmiennym powodze-
niem wśród mieszkańców. 

W	2018	roku	odebrano	blisko	8 
tys. ton odpadów zielonych  i to 
w roku, w którym było napraw-
dę	sucho,	przez	okres	5	miesię-
cy z uwagi na nikłą ilość opadów 
deszczu wegetacja roślin była bar-
dzo spowolniona.

Podsumowując trzeba stwierdzić, że 
w	ciągu	5	lat,	czyli		od	czasu	wpro-
wadzenia systemu gospodarowania 
odpadami,  udało się  w Szczecinie 

wprowadzić bardzo wiele zmian 
w postępowaniu z odpadami. 

A w najbliższym czasie  przed nami 
wszystkimi kolejne wyzwania. Od 1 
lipca 2019 roku, wejdzie w życie  
nowy obowiązek, wydzielania ko-
lejnej frakcji – odpadów biodegra-
dowalnych (resztki roślinne, czyli 
zielone oraz  odpadki kuchenne np.: 
obierki po warzywach i owocach, 
fusy po kawie i herbacie, skorupki 
jajek itp). 

Kolejny wymóg to dalszy wzrost 
udziału odpadów selektywnie 
gromadzonych, ponieważ zgodnie 
z	przepisami	w	2020	roku	wskaźnik	
odpadów poddanych recyklingowi 
w całej gminie powinien osiągnąć 
wartość 50%.

skorzystać, od grudnia do końca marca, 
z usługi  odbioru odpadów zielonych 
z częstotliwością jeden raz w miesiącu. 
Zgłoszenia powinny być kierowane bezpo-
średnio do firm, które obsługują konkretne 
sektory miasta.

A od kwietnia wracamy do systemu 
cotygodniowego odbioru odpadów 
zielonych.  

www.ecoszczecin.pl

Odpady komunalne 2014 -2018 

Odpady 2014 2015 2016 2017  2018  

 (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)

Zmieszane	 	83.004	 86.010	 	90.090	 	90.585	 91.858

Segregowane	 9.560	 10.477	 	10.771	 10.911	 11.862

Gabaryty	 	2.474	 	2.854	 5.185	 	5.526	 5.517	

Zielone	 	4.323	 5.886	 	8.224	 	9.408	 	7.026	

Cmentarze	 brak	 	brak	 	3.607	 	3.501	 	3.150

Dzikie		 267	 	248	 	196	 170	 	 
wysypiska 

Ekoporty	 2.216	 4.110	 	4.513	 	6.052	 7.003	

Ogółem 102.568 109.574  123.398  126.269 127.576
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Odpady – nadchodą zmiany 

Zmiany w przepisach, nowe przetar-
gi oraz sytuacja rynkowa stawiają 
nowe wyzwania związane z funkcjo-
nowaniem systemu gospodarowania 
odpadami  w Szczecinie, szczególnie 
w obszarze wzrastających kosztów.   

– Naszym celem jest zachowanie jako-
ści usług na poziomie oferowanym do 
tej pory – tłumaczy Paweł Adamczyk, 
dyrektor Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska UM. 
– Nie wyobrażam sobie zmniejszenia 
częstotliwości odbioru śmieci czy rezy-
gnacji z budowy kolejnych Ekoportów. 
Z drugiej strony stoimy jednak przed 
wyzwaniem, w jaki sposób pogodzić 
tę jakość z rosnącymi kosztami. W tej 
chwili jesteśmy w przededniu ogłosze-
nia przetargów na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów, a także wejścia 
w życie rewolucyjnych przepisów. 

Jak działa system  
Obecny system gospodarowania od-
padami komunalnymi obowiązuje 
w Szczecinie od 2013 roku. Obejmuje 
wszystkie nieruchomości zamieszkałe 
w zabudowie jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej, a także placówki oświatowe 
i cmentarze. 

Na przestrzeni lat, w odpowiedzi na 
potrzeby mieszkańców, był rozbudo-
wywany o kolejne elementy, np. wprowa-
dzenie bezpłatnego odbioru odpadów 
zielonych czy budowę sieci Ekoportów, 
do których mieszkańcy mogą bezpo-
średnio przekazywać szeroki wachlarz 
frakcji odpadów selektywnych. I robią 
to chętnie, ponieważ ilość odpadów 
segregowanych w Szczecinie z roku na 
rok wzrasta.

Dlaczego rosną koszty
Jednocześnie z każdym rokiem wzrasta 
ogólna ilość odpadów oraz koszty zwią-
zane z ich odbiorem i przetwarzaniem. 

Jeszcze pięć lat temu za odbiór jednej 
tony zapłacić trzeba było  449 zł, na-
tomiast w 2018 r. już 587 zł. 

Mimo to od sześciu lat w Szczecinie 
nie wzrosły opłaty za wywóz śmieci, 
ponoszone przez mieszkańców.

Na wzrost kosztów największy  wpływ 
mają zmiany w przepisach dotyczących 
magazynowania odpadów – skrócenie 
okresu ich składowania czy  wprowa-
dzenie obowiązku monitorowania skła-
dowisk, a także wzrost kosztów, m.in. 
energii czy logistyki oraz zwiększenie 
zakresu i wymogów dotyczących se-
lektywnego  gromadzenia odpadów, 
wynikające ze zmian w aktach wykonaw-
czych do ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku.

Nowe wyzwania
Miasto i mieszkańcy muszą się również zmie-
rzyć z ujednoliceniem przepisów dotyczą-
cych selektywnej zbiórki odpadów, która 
wchodzi	w	życie	1	lipca	2019	roku	.

Zakłada ona między innymi wprowadzenie 
nowej frakcji – odpadów biodegradowal-
nych. To również narzuca nowe obowiązki 
na gminy i podnosi koszty funkcjonowania 
systemu. Na tym prawdopodobnie nie ko-
niec, ponieważ cały czas procedowane są 
kolejne zmiany.

W związku z tym, wiele miast w Polsce 
zdecydowało się podnieść opłaty za od-
biór śmieci, niektóre nawet o sto procent. 

W Szczecinie mamy Ecogenerator, który 
gwarantuje zmniejszenie wydatków na ten 
cel		o	co	najmniej	5	mln	zł	rocznie.	To	jednak	
nie niweluje całkowicie różnicy pomiędzy 
kosztami utrzymania a wpływami z systemu.  

Stąd potrzeba dyskusji nad rozwiązania-
mi, które zapewnią stabilność i wysoką 
jakość usług.

System odbioru  odpadów  
komunalnych w Szczecinie od 1 lipca 2013

Ü odbiór z nieruchomości zamieszkałych,  
placówek światowych, społecznych,  
cmentarzy komunalnych (od 2016 r.)

Ü podział Szczecina na 4 sektory

Ü system 5 pojemników: 1 + 3 + 1

Ü przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie 
w 8 EKOPORTACH –kolejny 9 EKOPORT  w budowie.

Stawki opłat za odbiór odpadów  
niezmienne od 6 lat!

 Zmiany w systemie od 1 lipca 2019

Odbiór bezpośrednio z nieruchomości
Ü odpady zmieszane
Ü szkło
Ü papier 
Ü tworzywa sztuczne, wielomateriałowe, metal
Ü odpady wielkogabarytowe
Ü odpady zielone + biodegradowalne

Wyposażenie nieruchomości  wielorodzinnych, 
niezamieszkałych, cmentarzy.
Ü pojemniki na zmieszane
Ü pojemniki na odpady segregowane
Ü kontenery na zielone
Ü pojemniki na biodegradowalne

Nieruchomości  jednorodzinne
Ü pojemniki na zmieszane
Ü worki na odpady segregowane
Ü pojemniki na zielone + biodegradowalne

Pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki i worki 

do selektywnej zbiórki dostarcza podmiot realizujący 

usługi – wyjątek pojemniki na odpady zielone + biode-

gradowalne.
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Ecoszczecin

Pomiary  i  aktualizacja  sieci 
sanitarnej 
Wszyscy na co dzień korzystamy z róż-
nego rodzaju map cyfrowych. ZWiK jest 
w trakcie realizacji zadania, którego końco-
wym efektem będzie stworzenie swoistej 
mapy cyfrowej sieci kanalizacyjnej.

Najpopularniejszym chyba zastosowaniem 
map cyfrowych jest nawigacja samocho-
dowa. Istnieją jednak rozwiązania służące 
bardziej	specjalistycznym	celom.	„Swoje”	
mapy cyfrowe tworzą m.in. energetycy, cie-
płownicy, a także wodociągowcy. Są one 
elementem systemu informacji geograficznej 
(GIS), który służy do gromadzenia, przetwa-
rzania i wizualizacji danych przestrzennych. 

Technologie geoinformacyjne znacznie 
usprawniają prace przedsiębiorstw sie-
ciowych takich jak ZWiK, który zajmuje się 
eksploatacją kilku tysięcy kilometrów szcze-
cińskiej sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej. 
Do tego dochodzą setki tysięcy elementów 
z tą siecią współpracujących,  tj. ponad 100 
tysięcy zinwentaryzowanych na tę chwilę 
studni i komór kanalizacyjnych. 

W celu skutecznego zarządzania rozbu-
dowaną infrastrukturą na tak dużym te-
renie, konieczne jest stworzenie systemu 
dostarczającego precyzyjnych i aktual-
nych informacji o jej stanie.  Przez wiele 
lat  służył temu tradycyjny system mapo-
wy, który obarczony jest jednak licznymi 
wadami. Mapy trudno jest aktualizować, 
mają ograniczony zasób informacji, są 
nietrwałe, trudno jest na ich podstawie 
generować raporty, wykonywać analizy 
przestrzenne i statystyczne. Niedogod-
ności te można znacznie ograniczyć 
stosując systemy informacji przestrzen-
nej, które są specjalistycznymi rozwią-
zaniami informatycznymi służącymi do 

gromadzenia dowolnej ilości informacji 
o zarządzanej przestrzeni.

W ramach programu inwestycyjnego „Czysta 
Odra	w	Szczecinie	-	etap	2”	ZWiK	realizuje	
od ubiegłego roku kontrakt pn. „Kampania 
pomiarowa i aktualizacja bazy danych GIS 
w	zakresie	gospodarki	ściekowej”.	Polega	
on na założeniu usystematyzowanej i aktu-
alizowanej ewidencji tj. cyfrowego katastru 
wybranych studni i komór kanalizacyjnych 
w newralgicznych miejscach sieci na terenie 
prawobrzeżnego i lewobrzeżnego Szczecina. 

Z uwagi na czasochłonność i znaczące kosz-
ty przeprowadzania pomiarów i opracowy-
wania wyników, zadanie ograniczono do 
zinwentaryzowania 30 000 studni i komór 
będących w eksploatacji ZWiK-u. Zlokalizo-
wane są one w miejscach  dobrze dostęp-
nych do pomiarów tj. w ciągach drogowych 
i na trasach głównych kanałów sanitarnych. 
Zadanie	będzie	realizowane	do	końca	2020	
r. Do tej pory wykonano ogółem ok. 1300 
pomiarów wraz z przekazaniem kompletnych 
danych zbadanych studni.

Dane do pomiarów zbierane są za pomocą 
specjalistycznego skanera. Pozyskane dzięki 
niemu informacje zapisywane są w posta-
ci cyfrowej jako tzw. karta studni. Zawiera 
ona zestaw informacji sytuacyjno– wyso-
kościowych ze wszystkich warstw studni, 
komór i włazów. Są to rzędne, współrzędne 
i wymiary pozwalające  w 3D odtworzyć 
kształt studni wraz z jej dnem, przyłączami 
i bocznymi dolotami. Do takiej elektronicznej 
karty dołączone są co najmniej 3 cyfrowe fo-
tografie dokumentujące m.in. typ i położenie 
włazu oraz obrazujące wnętrze studni, a w 
szczególności rodzaj, liczbę i usytuowanie 
stopni złazowych. 

Prace pomiarowe prowadzone przez firmę Gispro na osiedlu Kaliny.

Głowica skanera wprowadzana do wnętrza studni kanalizacyjnej.

Stworzony w ten sposób zintegrowany 
system informatyczny dostarcza wiary-
godnych danych opisujących sieć kanali-
zacyjną w wybranym miejscu. Posiadanie 
poprawnych informacji to m.in. wydawa-
nie precyzyjnych warunków przyłączenio-
wych i sprawne uzgadnianie projektów 
technicznych. Przy niedoskonałościach 
tradycyjnych systemów mapowych do-
chodziło do sytuacji, że w toku ustalania 
warunków technicznych przyłączania 
się, a następnie budowy sieci kanaliza-
cyjnych koniecznością było wydawanie 
szeregu dodatkowych zaleceń pomiaro-
wych i realizacyjnych, które komplikowa-

ły, przedłużały i generowały dodatkowe 
koszty przyłączania się nowych odbiorców 
i użytkowników sieci kanalizacyjnych.  

Tworzony w ramach kontraktu system 
usprawni też bieżącą eksploatację sieci ka-
nalizacyjnych szczególnie w zakresie prawi-
dłowego jej utrzymania, a także usuwania 
skutków awarii. W ramach innego kontrak-
tu realizowanego przez ZWiK pracownicy 
wydziału sieci sanitarnej otrzymali tablety 
z odpowiednim oprogramowaniem. Dzięki 
nim, wykonując pracę w terenie mogą na 
bieżąco pozyskiwać informacje o danym 
fragmencie sieci.
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Budownictwo

Trwa nabór wniosków na wynajem 
mieszkań przez osoby starsze w ra-
mach Programu mieszkaniowego „Dom 
dla seniora”.

Miasto przygotowało kolejne, samodzielne 
mieszkania przeznaczone dla osób star-
szych. Do wynajęcia przeznaczonych jest 
12 mieszkań jednopokojowych oraz 3 
dwupokojowe. 

Nowe mieszkania wspomagane zostały 
wybudowane przez Szczecińskie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego.

Mieszkania znajdują się w centrum miasta, 
w nowym budynku przy ul. Królowej 
Jadwigi 45, zaprojektowanym z myślą 
o osobach starszych, bez barier architek-
tonicznych. 
Lokale są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością, a budynek wypo-
sażony jest w windę. 
Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki za-
instalowanym w mieszkaniach systemom  
opieki domowej w formule zdalnego mo-
nitoringu	24-godzinnego	centrum	opieki	
oraz monitoringowi wnętrza kwartału, daje 
poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego 
w podeszłym wieku. 
Usytuowanie budynku wewnątrz kwartału 
zapewnia zaciszną atmosferę, a dużo prze-
strzeni wspólnych zachęca do spędzania 
czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania 
więzi sąsiedzkich.

Wnioski przyjmowane są do 4 marca br 
do godz. 15.00. w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. 
Sikorskiego 3 (pokój 107)  z dopiskiem: 
„Nabór wniosków na najem mieszkań wspo-

Rozpoczyna się realizacja projektu Buko-
vasport czyli bazy trekkingowej z boiska-
mi do rekreacji rodzinnej przy ul. Skalistej 
24 w Szczecinie. 

TBS Prawobrzeże podpisał umowę z wy-
konawcą. Inwestycja ma być gotowa pod 
koniec tego roku.

Bukovasport ma być realizowana w miejscu 
boiska przy szkole podstawowej w Podju-
chach. Ma zaspokajać potrzeby rekreacyjno-
-sportowe mieszkańców, w tym służyć jako 
baza trekkingowa dla miłośników Puszczy 
Bukowej. 

Kompleks może służyć jako miejsce star-
tu wycieczek, spacerów, biegów, nordic 
walking, imprez na orientację, a także jako 
miejsce wypoczynku dla rodzin.

W ramach inwestycji  powstanie kilka boisk, 
w tym: do koszykówki i siatkówki, tenisa 
ziemnego, badmintona oraz piłki nożnej,  
także bieżnia, trybuny i zaplecze z sanita-
riatami oraz szatniami. 

Dodatkowo wybudowana zostanie aktyw-
na strefa zabaw dla dzieci czyli mini park 
linowy z wieżą i platformą widokową oraz 
ściany wspinaczkowe.

Projekt Bukovasport jest realizowany w ra-
mach Szczecińskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2017. 
Wygrał w kategorii Zadania Ogólnomiejskie, 
zdobywając	ponad	5	tys.	głosów.

Zarząd Budynków i Lokali Komunal-
nych opublikował wstępne listy osób 
uprawnionych do wynajęcia mieszkań 
do remontu i socjalnych.

Do ZBiLK wpłynęło razem około 1200 
wniosków. O wynajęcie mieszkania mógł 
ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec 
Gminy  o niezaspokojonych potrzebach 
mieszkaniowych. 

Każdy wniosek został poddany ocenie 
punktowej. Na jej podstawie sporzą-
dzono wykazy złożonych wniosków 
(wkolejności alfabetycznej) z podaniem 
liczby punktów. 
Osoby, które nie zgadzają się z naliczo-
ną punktacją mają możliwość złożenia 
odwołania.  Odwołania, uwagi oraz 
zażalenia rozpatrywane będą przez 
Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po 
rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK 
opublikuje ostateczne wykazy osób 
uprawnionych do wynajęcia mieszkań 
do remontu i dla osób o niskich docho-
dach (lokal socjalny).  

ZBiLK planuje przekazać około 400 miesz-
kań do remontu na koszt przyszłych na-
jemców. 

Lista mieszkań wraz z ich opisem, loka-
lizacją, szacunkowymi kosztorysami, 
zakresem pracy i terminem oglądania 
zostanie opublikowana po ogłoszeniu 
ostatecznego wykazu.

www.zbilk.szczecin.pl

Kolejny dom dla Seniora

Lista 
komunalnaBukovasport. Start! 

maganych w ramach II edycji Programu 
„Dom	dla	Seniora”.

27 lutego 2019 roku będzie można obej-
rzeć te mieszkania. Zainteresowanych 
zapraszamy w godzinach od 10.00 do 
13.00.
Mieszkania przeznaczone są dla osób, które:
– są mieszkańcami Szczecina, co naj-

mniej od trzech lat
– mają ukończony 70 rok życia
– samotnych lub pozbawionych wspar-

cia rodziny
– nie posiadających zaległości w zwią-

zanych z utrzymaniem obecnego 
mieszkania

– nie dysponują prawem do innego 
lokalu mieszkalnego na terenie Miasta 
i  gmin ościennych

–	 dochód	ich	wynosi	od	1650	do	3300	
zł (dla gospodarstwa jednoosobowe-
go),	od	1760	do	4950	zł	(gosp.	dwu-
osobowe),	od	2640	do	6050	zł	(gosp.	
trzyosobowe)

– nie wymagają całodobowej opieki 
z powodu wieku, choroby lub niepeł-
nosprawności.

O mieszkanie wspomagane jednopokojo-
we może ubiegać się rodzina nie większa 
niż dwuosobowa, a o mieszkanie wspo-
magane dwupokojowe rodzina składająca 
się	z	2-3	osób.

Uwaga! 
Wnioski będą ocenianie i punkto-
wane – o przyznaniu mieszkania nie 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Najemcy mieszkań będą mieli możliwość 
korzystania z porad i wsparcia pracowni-
ków MOPR, oferty Społecznego Ośrodka 
Wsparcia Dziennego, a w razie potrzeby 
ze wsparcia w formie usług opiekuńczych  
oraz innych propozycji lub udogodnień, 
w tym całodobowego monitoringu.

Informacje o mieszkaniach, szczegóły 
dotyczące naboru wniosków i dokumenty 
do pobrania znajdują się na stronie inter-
netowej MOPR : www.mopr.szczecin.pl

Przypomnijmy, że w ramach programu 
„Dom	dla	seniora”	w	tym	samym	kwartale	
od	2015	roku	funkcjonują	już	23 miesz-
kania wspomagane oraz Dzienny Dom 
Senior +.
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Rady  Osiedla

A zmiany te następują we współpracy 
i porozumieniu z Radami Osiedla. 

Na  północy  Szczecina 

Na Bukowie trwa rozbudowa miejsca rekre-
acji  przy ulicy Okólnej.Teren jest już ogrodzo-
ny, znajduje się tam boisko do koszykówki, 
jest również siłownia pod chmurką. Mieszkań-
cy oczekują jednak więcej atrakcji, dlatego też 
wspólnie z Zakładem Usług Komunalnych 
podjęli decyzję o doposażeniu tego miejsca.

Ustawione zostaną nowe zabawki dla naj-
młodszych. Wśród nich znajdzie się duża, 
prawie 7-metrowa piramida linowa. Na placu 
ustawiona	zostanie	także	mniejsza,	2,5-metro-
wa. Obie znajdą się na bezpiecznej, piaskowej 
nawierzchni. Najmłodsi będą mogli poszaleć 
również na trampolinie. 

Na terenie przy ulicy Okólnej dodatkowo 
znajdą się: urządzenie do ćwiczeń – street 
workout czy stół do tenisa.

Mieszkańcy zdecydowali, że chcieliby mieć 
do swojej dyspozycji również boisko do pla-
żowej piłki siatkowej. Znajdzie się na obec-
nym trawniku, między istniejącymi słupkami. 
Będzie miało powierzchnię 8x16 metrów.

Wszystkie prace zakończą się na przełomie 
kwietnia	i	maja	2019	roku.	

Na Osowie

Już niedługo mieszkańcy tej dzielnicy 
będą mogli korzystać z nowych atrakcji, 
które znajdą się tuż przy nowoczesnym 
boisku wielofunkcyjnym przy ulicy Wi-
śniowej oraz przy torze dla rolkarzy. 

Teren ten zostanie doposażony, przy-
będą nowe urządzenia, poprawi się in-
frastruktura. Jest już tutaj  nowoczesne, 
ogrodzone i oświetlone boisko z bez-
pieczną nawierzchnią, jest tor do jazdy 
na rolkach, plac zabaw, a przybędą teraz 
nowe atrakcje. 

W niezagospodarowanym miejscu 
ustawiony zostanie zestaw wytrzyma-
łościowy street wrokout z drabinkami, 

drążkami, rączkami do podciągania itp. 
Doposażona zostanie także siłownia 
pod chmurką. Przybędzie urządzenie 
łączące wioślarza z motylem, będą koła 
Tai Chi, orbitrek, stepper, biegacz a na-
wet… masażer pleców. Wszystko to na 
bezpiecznej nawierzchni.

Wydzielona zostanie również strefa bie-
siadna. Znajdzie się w niej drewniana 
wiata wyposażona w stoły i ławy oraz  
miejsce na ognisko.

Dodatkowo ustawione zostaną ławki, 
kosze na śmieci oraz stojaki rowero-
we. Prace mają zakończyć się z koń-
cem maja.

W  Podjuchach  

Poprawi się komfort życia mieszkańców tej 
części miasta, którzy dotychczas korzystali 
z	„dzikiej”	wydeptanej	ścieżki			pomiędzy	
ulicami Korczaka a Falskiego. 

Teraz trwa tutaj budowa schodów – 
łącznika pomiędzy tymi ulicami. Prace 
prowadzone są na terenie o bardzo du-
żym nachyleniu. Wąski przesmyk nie 
daje możliwości zastosowania ciężkiego 
sprzętu. Prace utrudnia dodatkowo trud-
ny i gliniasty grunt. Jednak nie ma rzeczy 
niemożliwych. Postawiona zostanie tu 
ściana oporowa, następnie stopnie. Przy 
nich znajdzie się pięć punktów świetl-
nych. Na schodach zamontowane zosta-
ną poręcze. Zaplanowano nasadzenia 
roślin, założenie trawnika.  

Prace potrwają do końca kwietnia i  realizo-
wane są w porozumieniu z Radą Osiedla. 

Miasto się ciągle zmienia 
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Rozmaitości

Królowa soulu Erykah Badu, nieznisz-
czalny Kenny Garrett, Szczecin Day, 
a dla dzieciaków Majka Jeżowska. 
W dniach 16-26 marca 2019 odbę-
dzie się już 4. edycja festiwalu Szcze-
cin Jazz.

Gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu 
będzie Erykah Badu, która przyjeżdża 
do Szczecina na zaproszenie saksofo-
nisty Sylwestra Ostrowskiego i trębacza 
Keyona Harrolda, z jedynym koncertem 
w Polsce w tym roku, właśnie na festiwalu  
Szczecin Jazz! 

Podczas koncertu, 25. marca  w hali 
Netto Arena, królowa zaśpiewa mini-
mum	75.	minutowy	koncert	z	zespołem	
Culture Revolution. W programie znajdą 
się największe hity Erykah Badu, takie 
jak m.in. Rimshot, Love Of My Life, On & 
On czy Next Lifetime. Przyjadą również 
jej background voices, czyli popularnie 
u nas nazywane chórki, po to aby całość 
brzmiała znakomicie. 
Z Erykah przyjeżdża również jej akustyk, 
a zgodnie z riderem, scena ma być bardzo 
duża, nagłośnienie najlepszej jakości, 
światła bardzo profesjonalne, a ekrany 
i telebimy wielkie tak, aby każdy słyszał 
i widział wszystko.

Koncertem specjalnym i wielkim ukło-
nem w stronę szczecińskiej publiczności, 
a przede wszystkim artystów szczecińskich 
oraz pochodzących ze Szczecina, a dziś „roz-
sianych”	po	całym	świecie	będzie		koncert	
„Szczecin Day”.		

Podczas	tego	wieczoru	(26	marca)	w	Fil-
harmonii usłyszymy Michała Martyniuka 
i jego trio, które zaserwuje jazz w wykonaniu 
muzyków młodego pokolenia. Urodzo-
ny w Szczecinie artysta dorastał w Nowej 
Zelandii. Jest laureatem prestiżowego 
konkursu Made In NY Jazz Competition, 
otrzymał także nominację do Fryderyków 
w	kategorii	Jazzowy	debiut	roku	2019	za	
płytę Nothing to Prov. 

Kolejnymi bohaterami koncertu będą Jo-
anna Gajda i Bartosz Świątek w projekcie 
Pop goes to jazz ze specjalnie zaaranżo-
wanymi utworami Steviego Wondera, 
Michaela Jacksona i innymi popularnymi 
melodiami z lat 80-tych. 
Joanna i Bartek to na co dzień wybitni 
szczecińscy nauczyciele akademicy, współ-
pracujący ze sławami polskiego i świato-
wego jazzu. 

A na koniec zaprezentuje się wystrzałowa 
mieszanka Szczecin Voices: wokalistki 
Maya Koterba, Kasia Buja-Kazuba i An-
gelika Anozie oraz w sekcji muzycznej 
Maciej Kazuba, Szymon Orłowski, Piotr 
Wrombel, Marcin Jahr.

Tegoroczną edycję Szczecin Jazz otworzy 
koncert „Jazz dla dzieciaków” (16 mar-
ca) w wykonaniu ikony piosenki dziecięcej 
Majki Jeżowskiej. Ten  koncert dla naj-
młodszych fanów muzyki na żywo cieszy 
się zawsze ogromnym zainteresowaniem. 

A któż z nas nie zna takich przebojów Majki 
Jeżowskiej jak: „A ja wole moją mamę” 
czy  „Kapelusze mają dusze”, więc i w tym 
roku publiczności zapewne nie zabraknie.

Mocne uderzenie światowego jazzu zapew-
ni The Kenny Garrett Quintet (18 mar-
ca). Amerykański saksofonista jazzowy, 
zdobywca nagrody Grammy,  w młodości 
zdobył szerokie uznanie jako członek Duke 

Ellington Orchestra i zespołu Milesa Da-
visa. Od  solową karierę na świecie. Poza 
współpracą z  Milesem Davisem wystę-
pował również z Freddiem Hubbardem, 
Woodym Shawem, McCoyem Tynerem, 
Pharoah Sandersem, Brianem Blade’em, 
Patem Methenym, Bobbym Hutchersonem, 
Ronem Carterem, Elvinem Jonesem czy 
Mulgrew Millerem. 

Garrett jest określany jako „najważniejszy 
saksofonista	altowy	swojego	pokolenia”,	
czy też jako „jeden z najbardziej podziwia-
nych saksofonistów altowych w jazzie po 
Charliem	Parkerze”.

Q Ya Vy to niezwykły projekt muzyczny, 
który usłyszymy na  festiwalu 22 marca. 
Sercem i duszą zespołu są komponujący 
gitarzysta Q-rek (Mateusz Kurek) oraz 
saksofonista (barytonowy) Jacek Ro-
dziewicz. Do współpracy zaprosili pianistę 
i klawiszowca Bartka Staszkiewicza, gi-
ganta saksofonu (tenorowego) Macieja 
Sikałę i rodzinę Torresów: perkusjonistę 
José, perkusistę Tomasza i basistę Filipa. 

Q Ya Vy to zespół z wizją, którego siłą jest - 
poza kunsztem tworzących go muzyków 
- wielopokoleniowość (najstarszy członek 
zespołu	urodził	się	w	1958	roku,	najmłod-
szy	–	w	1990).	Wszyscy	razem	proponują	
słuchaczowi porcję muzyki utrzymanej w tra-
dycji pobudzającego jazz-rocka z mocnym 
i wyraźnym elementem latynoskim. 

Podczas festiwalu odbędzie się także pre-
miera	(23	marca)	debiutanckiej	płyty	Jony 
Ardyn „Woman”.

Jest to zbiór piosenek o historii kobiety. Je-
steśmy kolorowe, jesteśmy różne. A płyta 
opowiada o tym, co mi się wydarzyło i co 
się wydarza każdej kobiecie, każdego dnia. 
– mówi Jona Ardyn.

www.szczecinjazz.eu

Szczecin  stolicą światowego jazzu!

Majka Jeżowska

Szczecin Day

Kenny Garrett

Q Ya Vy 
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Rozmaitości

Już niebawem ,idąc wzdłuż alei Wyzwo-
lenia, w nowych pawilonach będziemy 
mogli zjeść smacznego bajgla, kupić 
świeże pieczywo oraz umówić się ze 
znajomymi na dobrą kawę i przy okazji 
zaopatrzyć się w szczecińskie gadżety. 

W pawilonie nr 1 Petersen Sp. z o. o. pla-
nuje otworzyć „coffee meeting point”, 
gdzie będzie można nabyć gadżety od 
lokalnych przedsiębiorców czy szczeciń-
skie pamiątki.  W tym miejscu turyści będą 
mogli też zdobyć cenne informacje o na-
szym mieście. Przedsiębiorcy planują tak-
że organizować warsztaty oraz spotkania 
ze znanymi i ciekawymi osobowościami. 

Pawilon nr 3 zagospodaruje spółka Re-
staurants S. C. Zalewski, Żurawik. Przed-
siębiorcy planują otworzyć restauracje, 
w której skupią się na produkcji i sprze-
daży bajgli. Świeże bułki połączone z do-
brą kawą będą doskonałą propozycją na 
śniadanie czy lunch. 

W	pawilonie	nr	4	powstanie	piekarnia	
z cukiernio-kawiarnią od firmy Asprod 

15-17 marca w hali Międzynarodowych 
Targów Szczecińskich odbędzie się 
kolejna edycja targów budowlanych 
Bud-Gryf & Home. Już dzisiaj zarezer-
wujcie sobie ten weekend, bo oferta 
wystawowa będzie bardzo ciekawa. 

Bud-Gryf & Home to największe na Pomorzu 
Zachodnim targi dla branży budowlanej 
i wnętrzarskiej. Przez trzy dni teren targów 
będzie obfitował w owocne spotkania, 
i inspirujące rozmowy, a hala zostanie po 
brzegi wypełniona wystawcami.  W week-
endowych targach biorą udział wystawcy 
z całej Polski, którzy chcą zaprezentować 
swoje najnowsze produkty, zorientować 
się w trendach i zmianach zachodzących 
na rynku budowlanym i wykończeniowym 
oraz nawiązać relacje biznesowe.  

Nasze Targi Bud-Gryf & Home przypadły 
do gustu najpopularniejszemu stolarzo-
wi w naszym kraju tak bardzo, że Darek 
„Stolarz”	Wardziak	zapowiedział	już	swoją	
obecność podczas marcowego wydarze-
nia. Już dzisiaj wiemy, że Darek szykuje 
coś specjalnego na przyjazd do Szczecina, 
więc serdecznie zapraszamy na wspólne 
warsztaty z majsterkowania. 

Bud-Gryf & Home to dużo więcej niż tyl-
ko prezentacje wystawców w skrzętnie 
przygotowanym labiryncie stoisk. To 

Szczecin  stolicą światowego jazzu! Baigle, kawa, pamiątki 

Bud-Gryf z Darkiem Stolarzem 
i dziesiątkami wystawców 

także konferencja „Odnawialne źródła 
energii szansą zrównoważonego rozwoju 
regionu“ współorganizowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz Giełda Kooperacyjna, 
która służy nawiązywaniu kontaktów z po-
tencjalnymi partnerami. Zasady są banal-
nie proste – przedsiębiorcy spotykają się 
i poznają wzajemne oczekiwania podczas 
wcześniej umawianych 30-minutowych 

rozmów stolikowych, które w zupełności 
wystarczają do zapoznania się z ofertą 
i określenia szans na podjęcie współpra-
cy. Po 30 minutach dzwonek informuje 
o kolejnej rozmowie. 

W tym roku postanowiliśmy także zadbać 
o najmłodszych odwiedzających. W spe-
cjalnej strefie dzieci będą mogły spędzić 
czas na zabawie, przetestować meble do 

dziecięcych pokojów czy wziąć udział 
w warsztatach.
Tegoroczne targi Bud-Gryf & Home od-
będą się w hali MTS przy ul. Struga 6-8 
od 15 do 17 marca. 

Już dzisiaj serdecznie zachęcamy do 
uczestnictwa zarówno klientów indywi-
dualnych, jak i partnerów biznesowych!

www.bud-gryf.pl

Sp. z o. o. Będzie tu można kupić świe-
że pieczywo i miło spędzić czas przy 
aromatycznej kawie. 

Zwycięzcy wyłonieni w konkursie są zo-
bowiązani do budowy nowych pawilo-
nów i prowadzeniu w nich działalności. 
Koncepcja architektoniczna zakłada 
lokalizację	4	pawilonów	handlowo-
-usługowych w sposób niekolidujący 
z istniejącą zielenią wysoką. 

Przy punktach będą mogły znaleźć się 
ogródki letnie. 
Przyszłego	dzierżawcę	pawilonu	nr	2	po-
znamy po zakończeniu konkursu i rozpa-
trzeniu ofert przez komisję konkursową.

Nowe miejsce 
na Bulwarze Gdyńskim 

Ekskluzywna restauracja z miejscem na 
koncerty i wystawy.

Jeszcze w tym sezonie na Bulwarze Gdyń-
skim pojawi się nowa restauracja, w której 
będzie można zjeść dobrą rybę, napić się 
aromatycznej kawy, spróbować  domo-
wych wypieków czy przyjść na wystawę 
lub koncert. 

Komisja konkursowa wybrała przyszłego 
dzierżawcę gruntów pod pawilon handlo-
wo-gastronomiczny. Do konkursu zgłosiło 
się pięcioro przedsiębiorców, a najkorzyst-
niejszą ofertę zdaniem komisji konkursowej 
zaproponował Norbert Dąbek Centrum 
Gastronomiczno-Rozrywkowe CLIF. 

Nowy pawilon będzie nawiązywał wy-
glądem do istniejących już na bulwarze 
obiektów. Będą to dwie przeszklone bryły 
połączone ze sobą zadaszonym ogródkiem 
(patiem), w których będą funkcjonować 
restauracja oraz kawiarnia.

Restauracja ma opierać się na kuchni mor-
skiej, a kawiarnia na domowych wypiekach 
Obiekt zostanie przystosowany również do 
organizowania w nim wydarzeń kultural-
nych m.in. koncertów, wystaw czy spotkań 
z ciekawymi ludźmi.

Pawilony przy ul. Wyzwolenia

Nowa restauracja na Bulwarze Gdyńskim
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