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Kto z nas nie marzy o mieszkaniu w pięknie wykoń-
czonej ekskluzywnej kamienicy w  centrum Szcze-

cina? Bez wątpienia do najatrakcyjniejszych możemy 
już teraz zaliczyć te, znajdujące się przy ulicy Śląskiej 
– w Kwartale 21. Zajrzeliśmy do środka, zobaczyliśmy 
też, jak wyglądają czekające na remont. Trzeba przy-
znać, że potrzeba chyba magii, by wydobywać z nich to, 
co udało się Magnusowi Isakssonowi. Opowiedział nam 
kiedy zamierza skończyć inwestycję i ile zostało jeszcze 
wolnych mieszkań. Kto je kupuje i za ile? Zdziwicie się. 
W tym numerze zainteresowaliśmy się także Pałacem 
Ziemstwa, czyli dawną siedzibą banku przy al. Niepod-
ległości. Z  zewnątrz zachwyca, w  środku pozostawia 
wiele do życzenia, ale plany remontu są ambitne. Reali-
zacja co prawda już się rozpoczęła ale prawdziwy bum 
dopiero przed nami. Polecam też temat, który spędza 
sen z  powiek zarówno kierowcom, jak i  pieszym – re-
monty dróg. Wiele osób narzeka, że trwają. Gdy ich nie 
ma – też jest źle. Zrobiliśmy mały przegląd wybranych 
inwestycji. Część z  nich w  ostatnich dniach się zakoń-
czyła, część jeszcze trwa, a  niektóre dopiero się roz-
poczną. Ważne jest to, że wszystko zmierza w dobrym 
kierunku i wreszcie będzie okazja, by oszczędzić na na-
prawach naszych samochodów związanych ze zdezelo-
wanymi dotąd ulicami. 

No to cóż… zapraszam do lektury.

Andrzej Kus
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Organizacja
spotkań biznesowych

oraz uroczystości

Oferujemy:

Folwark Wirówek   •   Wirówek, ul. Ogrodowa 1   •   tel. 725 013 638   •   wesele@wirowek.pl   •   www.wirowek.pl 

W naszym obiekcie, który znajduje się zaledwie 30 km od Szczecina
zorganizują Państwo zarówno szkolenia, konferencje jak i prywatne uroczystości: wesela, jubileusze.

• dwie klimatyzowane sale  na 150  
  osób oraz mniejszą na 50 osób,
• 90 miejsc noclegowych,

• domowe posiłki,
• pomoc w organizacji,
• dbałość o detale oraz profesjonalna obsługa
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Przez ponad trzy lata funkcjonowania profilu „Szcze-
cin się zmienia” opublikowaliśmy na nim blisko pięć 

tysięcy zdjęć. Każdego dnia pokazujemy budujące się 
osiedla mieszkaniowe, biurowce, sklepy, ulice, parki 
oraz mnóstwo ciekawostek z  miasta. Informujemy 
o  tym co się dzieje, nie tylko mieszkańców Szczecina, 
ale również setki a nawet tysiące innych osób z różnych 
zakątków globu. Możemy pochwalić się również tym, 

że dzięki naszej pracy paru osobom pomogliśmy kupić 
mieszkanie czy wynająć powierzchnię biurową. Tym-
czasem przypominamy posty, które w  ostatnich tygo-
dniach cieszyły się największą popularnością. 

Interaktywny 
Szczecin
Co  zrobić  by  na  bieżąco  być  z  tym,  co  dzieje  się  ciekawego  w  mieście?  Oczywiście  warto  polubić  profil  

na  facebooku  „Szczecin się zmienia”.  Zrobiło  to  już  ponad  28  tysięcy  osób!

Autor: Andrzej Kus / Foto: materia ł y prasowe

Hanza Tower liderem

Ponad 121 tysięcy osób zobaczyło post dotyczący 
budującego się apartamentowca w centrum Szczecina 
– Hanzy Tower. Film obejrzało ponad 54 tysiące osób, 
polubiło go na Facebooku blisko 1300 osób. Kontro-
wersyjna inwestycja, która trwa już dobrych kilka lat, 
w  ostatnim czasie wystartowała z  kopyta. Co chwilę 
pojawiają się nowe wizualizacje pokazujące, jak za dwa 
lata – w 2019 roku – zaprezentuje się nowoczesny bu-
dynek. Czy tak się stanie? Zobaczymy. 

Siemaszko w Międzyzdrojach

Gdy widzimy, że coś ciekawego dzieje się w  pobliżu 
naszego miasta – chętnie pokazujemy. Okazją do wpi-
su była prezentacja projektu firmy Siemaszko, która 
zamierza w  Międzyzdrojach wybudować prawdziwe 
kolosy – apartamentowce. Do 2022 roku mają powstać 
dwa 17-piętrowe kompleksy. A  w  nich... 300 aparta-
mentów. Firma rozpoczęła już prace projektowe. Post 
zainteresował aż 23 tysiące osób.
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Wyznanie miłości

Ciekawostką było pojawienie się na jednej z  ławek na 
Jasnych Błoniach nietypowej tabliczki. Jeśli wierzyć 
temu co jest na niej napisane 43 lata temu przytrafiło 
się tutaj coś bardzo miłego pewnej parze. Poznali się, 
zakochali i  ta miłość trwa do dzisiaj. Tylko ten jeden 
post dotarł do ponad 50 tysięcy osób. 

Posejdon pnie się do góry

Dotarliśmy do nowych wizualizacji Posejdona. Powsta-
je on na Bramie Portowej. Inwestycja ma zakończyć się 
za dwa lata. Widać, że póki co sporo dzieje się na placu 
budowy. Czy wykonawcy utrzymają takie tempo? Oka-
że się. Post dotarł do 27 tysięcy osób, komentarzami 
i polubieniami zareagowało 450 osób. 

Strzelecka i mieszkania

Przy ulicy Strzeleckiej, w pobliżu ulicy 5 lipca powstanie 
nowy budynek mieszkalny. Wybuduje go firma Calbud. 
Inwestycja nazywa się „Pod Platanem” i  zapewni 135 
mieszkań o bardzo zróżnicowanej powierzchni – od 26 
do 76 metrów. Zaprezentowane wizualizacje wywołały 
spore poruszenie. Post dotarł do 12 tysięcy osób. 

Pijalnia czekolady

Wypatrzyliśmy ciekawostkę: w zabytkowej Bramie 
Królewskiej w centrum miasta będziemy mieli nieba-
wem pijalnię czekolady. Na murach budynku pojawił się 
informujący o tym baner. Zaprezentowaliśmy go i ucie-
szyło to ponad 670 osób, które polubiły wpis. Dotarł on 
do 26 tysięcy osób. 



Apartamenty 
kupują ludzie 
z całego 
świata

Kamienice przy ulicy Śląskiej zachwycają. Okazuje 
się, że zachwyt budzą nie tylko wśród mieszkań-

ców Szczecina. Apartamenty są obiektem pożądania 
również tych, którzy wyjechali z naszego miasta. Teraz 
najwyraźniej zamierzają wrócić, ponieważ zainwesto-
wali u nas grube pieniądze. 

– Mamy skończoną pierwszą z kamienic Kwartału 21. 
Jest w niej 10 mieszkań, z czego siedem jest już sprze-
danych. Właścicielami są nie tylko obecni szczecinia-
nie. Na zakup zdecydował się Duńczyk mieszkający 
w  naszym mieście, jest osoba z  Estonii i  ze Szwecji. 

Kolejna która się interesuje jest ze Stanów Zjednoczo-
nych. Zresztą w kamienicy 47 nie rozpoczęliśmy jeszcze 
pracy, a już teraz mamy duże zainteresowanie kupnem 
– przyznaje inwestor Magnus Isaksson. – To naprawdę 
trudna inwestycja. Zdecydowanie łatwiej jest budo-
wać coś od nowa, niż remontować zniszczone budynki. 
Efekt jednak jest niesamowity.

Rzeczywiście. Trwają prace wykończeniowe w  pierw-
szym z budynków. Materiały, które są do tego wykorzy-
stywane pochodzą „z  najwyższej półki”. Na stopniach 
schodów znalazł się gruby, kilkucentymetrowy kamień 

Kamienice  przy  ulicy  Śląskiej  remontowane  będą  

co najmniej  do  2021  roku.  Prace  trwają  bez  przerwy,  

a  efekty  już  teraz  zachwycają.  Apartamentami  w  tym  

miejscu  interesują  się  ludzie  z  całego  świata.  

–  W  Szczecinie  sprzedajemy  metr  po  8  tysięcy  

złotych,  W Warszawie  kosztowałyby  30  tysięcy  

–  przyznaje  inwestor  Magnus  Isaksson.  –  To  bardzo  

trudna  inwestycja,  daje  mi  jednak  mnóstwo  

satysfakcji. 
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szczecińską firmę drewniane poręcze. Na balkonach 
natomiast barierki są odwzorowaniem tych, które były 
w tym miejscu na samym początku istnienia kamienicy. 
Również są dziełem szczecinian.  
 
– Anatolij trafił do mojej firmy zupełnie przypadko-
wo. Maszerował chodnikiem i  postanowił podejść na 
plac budowy i zapytać czy nie potrzebujemy kogoś do 
pracy. Nie mieliśmy wówczas takich potrzeb i to usły-
szał. Nie dał za wygraną i powiedział, że mi coś pokaże. 
Wyciągnął z  kieszeni kartki, na których miał projekty 
swoich rzeźb. Były niesamowite. Właśnie takiej osoby 

sprowadzany z Indii. Drzwi do każdego z pomieszczeń 
są natomiast polskiego producenta. Każda para kosztu-
je około 8 tysięcy złotych. Ściany na klatkach schodo-
wych obłożone zostaną płytą imitującą marmur. Stanie 
się to jednak dopiero wtedy, gdy sprzedany zostanie 
ostatni z  apartamentów, a  założona wtedy wspólno-
ta stwierdzi, że nie ma już zagrożenia uszkodzenia 
ścian podczas wprowadzania się lokatorów. Również 
na ścianach można zauważyć przepiękne elementy 
sztukaterii. Wzorowane są na tych, które były w  tym 
miejscu przed laty. Przygotowuje je pracownik z Ukra-
iny – Anatolij. Na zamówienie produkowane są przez 
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brakowało mi w zespole. Został z nami i teraz dla mnie 
przygotowuje takie dzieła – mówi Isaksson. 

Kamienice będą podświetlone

Na placu budowy pracuje obecnie ponad 30 osób. Naj-
więcej, bo ponad 60 z podwykonawcami, remontowało 
kamienicę w momencie, gdy robiona była elewacja. Nie 
jest to wiele, jednak patrząc na efekty można śmiało 
stwierdzić, że znają się na swojej pracy doskonale. Cie-
kawostką jest fakt, że już niebawem cała kamienica zo-
stanie podświetlona ledami. Jej iluminacja bez wątpie-
nia podkreśli luksusowy charakter inwestycji.

– Staramy się robić wszystko tak, by klienci byli zado-
woleni przez długie, długie lata. Nie ma u  mnie osób 
z  przypadku. Budynki, które remontujemy robione są 
praktycznie od zera. Świetnie 
współpracuje się z  konserwa-
torem zabytków i  to ułatwia 
nam pracę. Przygotowaliśmy 
nowe instalacje, zamonto-
waliśmy wysokiej klasy ciche 
windy. Każdy z  apartamentów 
będzie wentylowany, nie ma 
przeciwskazań by zamontować 
dowolnie klimatyzację. Metra-
że mają bardzo różne: od 108 
do nawet 180 metrów kwa-
dratowych. W  kamienicy 46 
mamy całe wolne 3 piętro. Nie 
narzucamy klientom podzia-
łu mieszkania, może pojawić 
się klient, który będzie chciał 
220 metrów kwadratowych. 
Wtedy je tak podzielimy. Póki 
co zostawiamy otwarte prze-
strzenie, każdy według wła-
snego uznania może podzielić 
je na dowolną ilość pomiesz-
czeń. W  jednym ze sprzeda-
nych apartamentów klient 
zdecydował, że na ponad 100 metrach będzie otwarty 
salon z kuchnią i łazienka. To wszystko. Inny natomiast 
postawił wiele ścianek działowych i zrobił sporo pokoi. 
Wszędzie są również balkony: trzy nawet cztery. Sku-
piamy się, by każdy miał dostęp do frontu. Nie chcemy 
by ktokolwiek czuł się poszkodowany. Właściciele naj-
wyższej kondygnacji będą mieli dostąp na wyłączność 
do tarasów – wymienia inwestor.  

Niebawem mają być również gotowe przed kamienica-
mi przedogródki. Zrobione będą na styl szczecińskich 
znajdujących się m.in. w al. Jana Pawła II. Przeznaczone 
będą do użytku przez firmy handlowo-usługowe, które 
zajmą dwa lokale znajdujące się na parterze. Inwestor 
przekonuje, że i w tym przypadku lokale nie narzekają 
na brak zainteresowania. 

„Nie mam nic sobie do zarzucenia”

W kamienicy 46 trwają prace wykończeniowe. Za rok 
zacznie się zmieniać kamienica 47. Jednocześnie będą 
trwały prace przy narożnej. Będzie to wisienka na tor-
cie… ale nie oznacza jeszcze końca prac. 

– Nie mamy uregulowanej jeszcze własności z miastem. 
W przyszłym roku będzie to już formalnie dokończone 
i wtedy rozpoczniemy prace. Jest to przepiękny, bardzo 
klimatyczny budynek. Nawet teraz, przed remontem 
zachwyca już po wejściu. Są w nim niesamowite zdobie-
nia, mnóstwo pomieszczeń. Będzie tam hotel i wierzę, 
że stanie się to już niebawem – mówi Magnuss Issakson. 
Metr kwadratowy apartamentu kosztuje około 8 tysię-
cy złotych. Czy to dużo? Inwestor twierdzi, że w War-
szawie musielibyśmy zapłacić w  granicach 30 tysięcy 

złotych. Według niego inwe-
stycja nie trwa długo. Normal-
nie zajęłaby jeszcze więcej 
czasu. 

– Trzeba też mnóstwo cza-
su poświęcić na formalności. 
Przed przystąpieniem prac 
trzeba było skontaktować 
się z  właścicielami mieszkań, 
by mieć do tych powierzchni 
dostęp. W  jednym przypadku 
trwało to ponad rok, bo osoba 
ta nie mieszka w Polsce. Staram 
się i nie mam sobie nic do zarzu-
cenia. Tym bardziej, że nie jest 
to moja pierwsza inwestycja 
w Szczecinie – dodaje. 

Cały remont ma się zakończyć 
w  2021 roku. Wtedy również 
w oficynie ma być gotowy dwu-
poziomowy parking na 120 
miejsc. Przeznaczony będzie 
do użytku mieszkańców. Po-

wstaną tam również budynki mieszkalne. 

Czy się to wszystko uda? Trudno spodziewać się inne-
go finiszu. Tym bardziej, że dzieła Magnusa Isakssona 
można podziwiać przy ulicy Ostrowskiej, gdzie zbudo-
wał ekskluzywne osiedle mieszkaniowe. Dzięki niemu 
powstał także biurowiec Piast Office Center. Pewne 
jest to, że ryzykuje i  inwestuje własne pieniądze ale 
prace trwają niemal bez przerwy. Nie ma więc co przy-
wiązywać się do terminów a  kibicować, by inwestycja 
zakończyła się jak najszybciej. 
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Pałac Ziemstwa 
– ozdobą centrum
Od  października  w  Pałacu  Ziemstwa  Pomorskiego  przy  al.  Niepodległości  można  już  spotkać  studentów  

Akademii  Sztuki.  Uczelnia  kupiła  zabytkowy  budynek  od  banku  PKO BP  za  ponad  9  milionó w  złotych.  

Jednocześnie  rozpoczął  się  remont,  dzięki  któremu  pałac  ma  stać  się  również  atrakcją  turystyczną.  

Gruntowna  odnowa  ma  wystartować  w  2018  roku.
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Pałac Ziemstwa Pomorskiego budzi ogromne zain-
teresowanie. Nie ma dnia by nie dopytywali o niego 

turyści, którzy chcieliby zwiedzić przepiękny zabytko-
wy budynek. Mieści on w sobie kilkadziesiąt sal. Część 
wyremontowanych jeszcze przez wcześniejszego wła-
ściciela, czyli bank. Podziemia natomiast są w  opłaka-
nym stanie i  wymagają potężnych nakładów finanso-
wych. Cały obiekt ma - według dokumentacji - ponad 
6 tysięcy metrów kwadratowych. Szacuje się, że mo-
dernizacja budynku pochłonie aż 32 miliony złotych. 
Czy dojdzie do skutku? Nowi właściciele zapewniają, że 
owszem. I to już niebawem. 

– Pierwsze prace już trwają. W  Sali Giełdy, która 
w  przyszłości stanowić będzie salę koncertową zdej-
mowane są ze ścian wtórne warstwy farby pokrywają-
ce zabytkowe polichromie. Jest to finansowane z dota-
cji Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zakładamy, że 
etap ten potrwa do grudnia 2017 roku – opowiada Ka-
tarzyna Jaślarz, kanclerz Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Kompleksowy remont ma być jednak przeprowadzo-
ny w  latach 2018-2020. Uczelnia ma do tego czasu 
przygotować dokumentację projektową i  wyko-
nawczą. Zamierza uzyskać niezbędne pozwolenia. 
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Wówczas, w  2018 roku, przedstawiciele Akademii 
będą chcieli pozyskać m.in. unijne środki na sfinanso-
wanie tej inwestycji. 

Co z zabytkowymi elementami?

– Ważnymi dla nas dokumentami będą wytyczne kon-
serwatorskie i  plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Chcemy, by jak najwięcej zabytkowej struktu-
ry tego obiektu zostało odsłoniętych – przekonuje 
Agnieszka Lisowska, rzecznik prasowa Akademii Sztu-
ki w  Szczecinie. – Widzimy jak dużym zainteresowa-
niem po modernizacji 
cieszy się  Pałac pod 
Globusem. Jesteśmy 
przekonani, że Pałac 
Ziemstwa również 
będzie interesują-
cym punktem na 
turystycznej mapie 
Szczecina. Jednak 
musimy też dosto-
sować ten obiekt do 
naszych potrzeb dy-
daktycznych. 

Duża część pomiesz-
czeń biurowych po-
zostałych po banku 
zostanie przekształ-
cona w  sale ćwiczeń 
lub sale wykładowe. 
Dziś, jeszcze obok 
informacji o  przezna-
czeniu tych pomiesz-
czeń na sale ćwicze-
niowe, wiszą dawne 
tabliczki informujące 
o  tym, jaki wydział 
mieścił się  w  tym 
miejscu. Po grunto-
wym remoncie pew-
nie się  to zmieni. Ile 
elementów po banku 
pozostanie? Tego 
jeszcze nie wiadomo. 
Pieczę nad remontem ma sprawować Miejski Konser-
wator Zabytków, który z  Akademią Sztuki opracuje 
program prac konserwatorskich oraz projekt budowla-
ny. Dokument ten wskaże nam w jakim zakresie będzie 
można zachować wcześniejsze efekty prac konserwa-
torskich wykonanych przez poprzedniego właściciela 
budynku.

Różowe poddasze z tajemniczą drabinką

Niewiele osób miało możliwość zwiedzić poddasze Pa-
łacu Ziemstwa Pomorskiego, które jest pomalowane na 

kolor… różowy. Z niego także prowadzą prowizoryczne 
schody na wieżyczkę, z której rozpościera się widok na 
miasto. Co stanie się z tym miejscem?

– Na poddaszu planujemy utworzyć pracownie malar-
skie, pracownie do gry aktorskiej wraz z  niezbędnym 
zapleczem, a  także kilka pokoi noclegowych. Są to 
nasze plany, jednak ich realizacja jest uwarunkowa-
na uzgodnieniami i  wytycznymi uzyskanymi od Pań-
stwowej Straży Pożarnej, sanepidu oraz Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. Co do samej drabinki pro-
wadzącej na wieżyczkę umieszczoną na dachu, myślę, 

że pozostanie ona 
zachowana jako 
element architekto-
niczny. Z  przyczyn 
bezpieczeństwa nie 
udostępnimy jej jako 
atrakcji turystycznej 
– opowiada Katarzy-
na Jaślarz, kanclerz 
Akademii Sztuki.

Miejsce to wymaga 
ogromu prac, po-
dobnie jak oficyna. 
Tutaj jest pomysł 
stworzenia zadaszo-
nej przestrzeni arty-
stycznej. Dziedziniec 
wewnątrz pałacu ma 
być zagospodarowa-
ny na wzór dziedzińca 
Muzeum Narodo-
wego przy ulicy Sta-
romłyńskiej.

– Jednak nasze de-
cyzje w  tej kwestii 
będą uzależnione od 
możliwości uzyskania 
dotacji na realizację 
tego zamierzenia. Do 
czasu modernizacji 
przestrzeń ta pozo-
stanie miejscem po-

mocniczym i  posłuży jako parking – kontynuuje kanc-
lerz.

Klientom dawnego banku pałac z  pewnością kojarzy 
się z  wielką salą kasową. Przeznaczona ona będzie na 
pomieszczenie wielofunkcyjne do prezentacji sztuki. 
Będą mogły się tam odbywać koncerty, spektakle, po-
kazy filmów.

A  co z  przyziemiem w  którym wciąż znajduje się sejf 
banku czyli pomieszczenia zamykane na drzwi pancer-
ne?



– Przyziemie przeznaczamy w naszych planach na pra-
cownie grafiki warsztatowej, ale też na małą studencką 
galerię sztuki, która będzie się mieściła właśnie w po-
bliżu sejfu. Ten najprawdopodobniej zostanie zachowa-
ny – zdradza Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie  prof. 
dr hab. Dariusz Dyczewski. – Dawna Sala Giełdy zosta-
nie przekształcona w  salę koncertową. Brakuje nam 
w  tej chwili pomieszczenia, w  którym mógłby zagrać 
pełny skład orkiestry. Przeważnie wynajmujemy sale 
koncertowe od instytucji kultury w  mieście. Własna 
pozwoli nam zaoszczędzić sporo pieniędzy. Przestrzeń 
ta na pewno będzie też udostępniana turystom. 

Odkryli tajemnicze malowidła

Pewne jest, że remont przyniesie też sporo „zabytko-
wych niespodzianek”. Pierwsze można już zauważyć 
w przyszłej sali koncertowej. Konserwatorzy rozstawi-
li w  niej rusztowania i  „zdejmują farby”, które okazuje 
się, że przysłoniły malowidła z czasów, gdy budowano 
pałac. 

– Wszystkie zabytkowe elementy, które widać już dzi-
siaj i  te które mogą się  ujawnić w  czasie remontu, za-
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mierzamy odsłonić, odrestaurować i  prezentować go-
ściom Akademii oraz turystom. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że posiadanie zabytku to nie tylko przywilej, ale 
przede wszystkim obowiązek. Zadbamy o  ten obiekt 
i o to, by był dostępny – zapewnia rektor.

Pałac ma być podświetlony

Co zwiększa atrakcyjność każdego budynku? Oczy-
wiście iluminacja. Pałac docelowo również ma zostać 
podświetlony - jeśli tylko pozwolą na to pozyskane 
środki. W  przyszłym roku będziemy wiedzieli czy i  ile 

dofinansowania pozyskają zarządcy akademii. Do tego 
czasu 200 studentów różnych kierunków w  bardzo 
ograniczonym stopniu korzystało będzie podczas zajęć 
z dostępnych pomieszczeń. Trwający remont ma nie ko-
lidować z prowadzonymi zajęciami. 



Jest szansa, że dawna przychodnia przy ulicy Piłsud-
skiego przestanie szpecić centrum miasta. Znisz-

czony już, wykupiony przez urząd marszałkowski bu-
dynek, ma zostać wyremontowany - przynajmniej tak 
zapowiadają urzędnicy, którzy przedstawili koncepcję 
projektu konsolidacji. Zaprezentował ją przedstawiciel 
pracowni projektowej „Pas Projekt” Sp. z  o.o. z  Nada-
rzyna pod Warszawą. Do końca tego roku ma zostać 
ukończona dokumentacja wraz z  pozwoleniem na 
budowę. W  pierwszym kwartale 2018 roku zakłada 
się wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie całej 
inwestycji przewidywany jest na koniec 2020 roku. 
Nie obejmuje ona jednak wyłącznie samego remontu 
istniejącego budynku, a  również budowę kolejnego, 
ośmiokondygnacyjnego. 

– Budynek przy ulicy Piłsudskiego 40-42 pełnił różne 
funkcje. Wcześniej mieściła się w nim przychodnia, był 
siedzibą szkoły. Teraz kolejny raz zmieni funkcję i stanie 
się nowoczesnym biurowcem. Powstanie tam wnętrze 
o  łącznej powierzchni użytkowej 9 tys. metrów kwa-
dratowych - z biurami, do których będzie dostęp z sze-
rokich korytarzy. Wcześniej jednak wymaga komplek-
sowych prac, które pozwolą dostosować go do potrzeb 
pracowników urzędu – mówi marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz. – Projekt przewiduje przebudowę, 
która z  jednej strony sprawi, że przygotujemy obiekt 
nowoczesny, wyposażony w zaawansowane rozwiąza-
nia techniczne i  technologiczne, zwłaszcza w  zakresie 
ocieplenia. Warto pamiętać, że budynek ma niemal 
stuletnią historię. Dlatego chcemy zachować elementy 

1 8   /   A R C H I T E K T U R A   /   S z c z e c i n  s i ę  z m i e n i a

W przychodni będą 
pracować urzędnicy
Ma  kosztować  blisko  100  milionów  złotych.  Przebudowa  dawnej  przychodni  przy  ulicy  Piłsudskiego  rozpocznie  

się w  przyszłym  roku.  Na  jej  tyłach  powstanie  ośmiokondygnacyjny  wieżowiec,  który  będzie  najnowocześniejszym 

budynkiem  pasywnym  w  Polsce.  Taka  ma  być  nowa  siedziba  urzędu  marszałkowskiego. 
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nawiązujące do jego przedwojennych początków, cha-
rakter elewacji frontowej wraz z formą stolarki okien-
nej, gzymsów i zdobień. 

Dobudują imponujący wieżowiec

Nowy budynek stanie natomiast na tyłach siedziby 
przy ulicy Piłsudskiego, dokładniej przy ulicy Mazo-
wieckiej 14. Wieżowiec posiadał będzie osiem kon-
dygnacji, w  tym dwie podziemne. Jego powierzchnia 
całkowita wyniesie 13 tysięcy metrów kwadratowych. 
Marszałek województwa zapowiada, że będzie to naj-
nowocześniejszy budynek pasywny w Polsce. 

– Kubatura będzie maksymalnie zwarta, estetyczna 
i przyjazna. Jej kształt w dużej mierze warunkuje spe-
cyfika obiektu. Będzie to tzw. demonstracyjny budy-
nek pasywny, co oznacza, że wykorzysta najnowocze-
śniejsze rozwiązania z  zakresu oszczędzania energii 
– zapowiada Geblewicz. – W budynku oprócz biur, na 
każdym piętrze znajdą się niewielkie sale konferencyj-
ne, które pozwolą na odbywanie spotkań w niewielkim 
gronie. Dodatkowo będzie połączony podziemnym 
łącznikiem z  częścią przy ulicy Piłsudskiego – dodaje 
marszałek.

Wewnątrz skrywać się będzie dziedziniec, na którym 
znajdziemy elementy małej architektury oraz miejsce 
do wypoczynku i rekreacji. Biurowiec ma pełnić także 
funkcję demonstracyjną. Jest to odpowiedź na wymogi 
unijne. Planowana jest ścieżka edukacyjna, która po-
każe, jak został wykonany, jakie ma urządzenia, w jaki 
sposób można oszczędzać energię. Ścieżka będzie do-
stępna dla nauczycieli, którzy w tym miejscu przepro-
wadzą lekcje dla studentów oraz zainteresowanych 
mieszkańców. 

Czy grozi nam zakorkowanie centrum?

Po zakończeniu inwestycji nowa siedziba ma pomieścić 
wszystkich urzędników urzędu marszałkowskiego. 
Będzie ich blisko 800. Do tej pory porozrzucani byli 
w różnych punktach miasta, gdzie często wynajmowali 
powierzchnię biurową. Pojawia się też pytanie: czy po 
zakończeniu inwestycji grozi nam zakorkowanie cen-
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trum miasta? W  jaki sposób zostanie rozwiązany pro-
blem braku miejsc parkingowych?

– Pod budynkiem przy ul. Mazowieckiej 14 powstanie 
dwupoziomowy parking podziemny na 155 aut. To 
ilość, która spełnia wymogi Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego – dopowiada Radosław 
Soćko z biura prasowego. – Oczywiście nie oznacza to, 
że każdy urzędnik będzie mógł przyjechać do pracy sa-
mochodem. To jest ścisłe centrum miasta i przestrzeń 
nie może być oddana pojazdom. Budynek będzie no-
woczesny i  będzie odpowiadał na problemy nowo-
czesnych miast. Jest usytuowany przy ważnym węźle 
komunikacyjnym, więc będzie możliwy komfortowy 
dojazd z  różnych części miasta komunikacją miejską. 
W  projekcie położono nacisk na aktywowanie osób 
chcących dojeżdżać do pracy rowerami i dla tej grupy 
pracowników powstanie w budynku rowerownia na 50 
rowerów; z zapleczem sanitarnym w postaci szatni oraz 
natrysków. Na zewnątrz zlokalizowane zostaną stojaki 
rowerowe umożliwiające bezpieczne pozostawienie 
jednośladów.

Co po kinie Delfin?

Niestety, Kino Delfin jest już historią. Pomieszczenie po 
nim jest kompletnie ogołocone. Nie ma w nim niczego, 
co by przypominało o tym fantastycznym i urokliwym 
miejscu. Co stało się z  wyposażeniem? Urzędnicy nie 
potrafią powiedzieć. Przejęli już pusty budynek. 

W  pomieszczeniu widowni sali kinowej o  powierzchni 
240 metrów kwadratowych znajdzie się sala konferen-
cyjna dla 210 osób. Istniejące poziomy zostaną wyrów-
nane tak aby nie było barier architektonicznych.
 
Nowa siedziba urzędu marszałkowskiego ma kosz-
tować 98 milionów złotych. Ponad połowa tej kwoty 
pochodzić będzie z  funduszy unijnych. Samorząd wo-
jewództwa, w trakcie budowy postara się o dodatkowe 
środki. 



To była dla nas naprawdę trudna inwestycja. W miej-
scu, gdzie dotychczas było wysypisko śmieci poro-

śnięte chaszczami, leżały tony gruzu pozostałe jeszcze 
z  lat 70. ubiegłego wieku stworzyliśmy od podstaw 
jeden z  najpiękniejszych parków w  Szczecinie – opo-
wiada Tomasz Wawrzyńczak, dyrektor Zakładu Usług 
Komunalnych. – Przed inwestycją dokładnie oczyści-
liśmy ziemię i  pozbyliśmy się wszystkich nieczystości, 
wykarczowaliśmy krzaki. Dopiero wtedy wykonawca 
mógł przystąpić do docelowej pracy. 

Na dwóch hektarach posadzonych zostało 150 drzew 
i ponad 2000 roślin ozdobnych. Ułożone zostały alejki, 
ustawione place zabaw, siłownia pod chmurką, altana 
do odpoczynku, pergole czy rzeka żwirowa obsadzona 

roślinnością. Powstała nawet pierwsza w  Szczecinie 
„bezpieczna górka” dla dzieci, na której mogą szaleć do 
woli. Wszystko kosztowało 2,5 miliona złotych.

Na Golęcinie można podziwiać statki

Kolejnym przepięknym miejscem jest Park Liga na Go-
lęcinie. On również zmienił się nie do poznania. Już te-
raz można przyjść na sam brzeg Odry, usiąść na ławce 
i  spoglądać na wpływające do miasta statki. Z  takiej 
możliwości skorzystali mieszkańcy, którzy witali wpły-
wające jednostki podczas tegorocznych regat.

- Tam również uporządkowaliśmy zieleń. Pojawiły się 
nowe drzewa, ponad 1500 krzewów. Park został oświe-
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Tego zazdroszczą 
nam inne miasta
W  ostatnich  miesiącach  zyskaliśmy  kilka  takich  imponujących  miejsc.  Z  jednego  z  nich  masowo  korzystają  już  

mieszkańcy  Prawobrzeża.  Park  Majowe  położony  jest  bowiem  u zbiegu  ulic  Iwaszkiewicza  oraz  Andrzejewskiego.

Park  Majowe
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tlony, ustawiliśmy siłownię pod chmurką, plac zabaw 
dla dzieci, położyliśmy alejki, by wszędzie można było 
bezpiecznie dotrzeć. Na całym terenie można znaleźć 
ławki do odpoczynku, kosze na śmieci. Północ potrze-
bowała takiego miejsca. Cieszę się, że realizacja doszła 
do skutku.

Tysiące róż przy wjeździe do miasta

Cieszy fakt, że mieszkańcy sami mogą decydować 
o  tym, gdzie chcą kolejne, przepiękne zakątki. Dzięki 
Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu przed 
paroma tygodniami zyskał wjazd do miasta. Zwycięski 
projekt „Różane Ogrody w  Kijewie” sprawił, że obsa-
dzone zostały kwiatami okolice ulic Kurzej oraz Niedź-
wiedziej. 

- Po dwóch stronach ulicy posadziliśmy ponad 2500 
róż, które wiosną przyszłego roku zachwycą osoby 
wjeżdżające do Szczecina. Teren wcześniej został od-
powiednio przygotowany, a dodatkowo znalazło się na 
nim 45 ozdobnych jałowców – wylicza Tomasz Waw-
rzyńczak. 

Wycinamy ale w zamian sadzimy więcej

Niestety zdarzają się też i  wycinki drzew. Nie są pro-
wadzone na masową skalę, jednak bywa, że widzimy 
pilarzy w pracy. 

- Nie da się tego niestety uniknąć. Czasami drzewa cho-
rują, czasami kolidują z  inwestycją. Nie wycinamy ich 
ot tak. Tego ludzie nie wiedzą, jednak jeśli już dojdzie 
do wycinki zawsze planujemy nasadzenia zastępcze 
w  tym, czy innym rejonie miasta. Wycinamy np. drze-
wa, a  sadzimy często 2-3 a  nawet więcej kolejnych. 
Bilans i  tak mamy na plus. W  tym roku bardzo mocno 
zainwestowaliśmy w zieleń: parków i skwerów zrobili-
śmy mnóstwo, na cmentarzu przy ulicy Bronowickiej 
rozpoczęliśmy wieloletni proces wzbogacania tego 
miejsca w zieleń – choć i tak mamy jej tam bardzo dużo. 
Posadzonych zostało dodatkowo 360 nowych, ponad 
trzymetrowych drzew oraz 1600 krzewów ozdobnych. 
Zobaczmy też, jak wygląda Park Łyczywka na Pogod-
nie. Zachwyca. 

Dyrektor przekonuje, że kolejny rok nie będzie gorszy 
w inwestycje. Co prawda nie znamy jeszcze gotowego 
przyszłorocznego budżetu miasta, ale z pewnością re-
montowane będą kolejne parki, skwery i place zabaw. 
- No i oczywiście zainwestujemy w nowe drzewa i kwia-
ty – dopowiada Wawrzyńczak.

Czekamy więc na efekty. 

Park  Liga

Skwer  Doliwo-Dobrowolskiego

Park  Łyczywka

Park  Łyczywka

Park  Majowe

Park  Majowe



I nspiracje i przykłady, które można wykorzystać we 
własnym projekcie, znajdziemy wszędzie. Niestety 

wyobrażenie zbudowane na bazie Internetu, gazety 
bądź sklepu często mija się z efektem końcowym. 

– Największym błędem jest myślenie, że urządza-
nie wnętrza jest celem samym w  sobie. Nie warto za 
wszelką cenę podążać za nowościami próbując wcisnąć 

w mieszkanie wszystkie elementy z kolorowych maga-
zynów. Warto zachować umiar – mówi Krzysztof Pasz-
kowski-Thurow architekt.

Specjaliści więc radzą: unikajmy ślepego trzymania się 
trendów w architekturze. To co jest sezonowe - nie jest 
ponadczasowe. Projektujmy wnętrza pod użytkownika 
zamiast podążać za modą.

Urządzasz mieszkanie? 
Uważaj na pułapki
Kupujesz  mieszkanie,  z  utęsknieniem  czekasz  na  klucze  i  odliczasz  dni  do  przekroczenia  progu.  W  myślach 

wiesz,  jak  ma  wyglądać  wymarzone  wnętrze.  Wchodzisz  jednak  do  środka  i  wszystko  się  rozmywa.  

–  Nieprofesjonalna  aranżacja  niestety  może  podnieść  koszt  wykończenia  mieszkania  –  mówią  architekci.
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– Inspiracje inspiracją, jednak tyle ilu ludzi, tyle gustów 
– mówi Jacek Kokowski, właściciel firmy Kokoprojekt. 
– Jesteśmy przecież od tego by doradzić. Każdy profe-
sjonalny architekt zawsze stara się najpierw wysłuchać 
klienta, a później trafić swoim projektem w jego gusta. 
Gdy to się uda, jesteśmy najbardziej zadowoleni. Wyko-
nałem już w swojej pracy setki projektów mieszkań, do-
mów czy innych powierzchni. Proszę uwierzyć, że część 
z nich znacząco różniła się od obowiązujących trendów. 
Tego często życzą sobie klienci, bo mieszkanie ma się 
podobać przede wszystkim im. 

Od ogółu do szczegółu

Jeśli już sami zabieramy się za projektowanie i urządza-
nie wnętrza warto mimo wszystko zaopatrzyć się w kil-
ka poradników. Może się bowiem okazać, że zlew jest 
zdecydowanie za nisko, włącznik za wysoko, a siedząc 
na toalecie nie mamy miejsca na nogi. Dodatkowo trze-
ba zastanowić się nad rozkładem pomieszczeń lub ich 
modyfikacją - jeśli kupiliśmy gotowe mieszkanie.

– Pamiętajmy o  przemyślanym, funkcjonalnym i  ergo-
nomicznym rozkładzie projektowanego mieszkania, 
a dopiero w drugiej kolejności o jego estetyce. Jeśli ktoś 
jest fanem konkretnych rozwiązań materiałowych, na 
przykład uwielbia drewno, pomoże mu to wyznaczać 
szlak urządzenia całego mieszkania – mówi architekt 
Anna Paszkowska-Thurow.

Na etapie własnej koncepcji i  projektu nie warto się 
spieszyć. Wszystko musi być dokładnie przemyślane 
i przeanalizowane, szczególnie jeśli nie mamy możliwo-
ści zobaczenia profesjonalnej wizualizacji. Zacznijmy od 
ogółu myśląc o  przeznaczeniu danego pomieszczenia 
i własnych potrzebach. Jeśli lubimy przyjmować gości, 
będzie potrzebny duży stół, jeżeli dużo czasu spędza-
my przez telewizorem, to on będzie głównym elemen-
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tem i determinantem rozkładu salonu. Przeanalizujmy 
układ mieszkania, określmy położenie względem stron 
świata – to wpływa na oświetlenie i  jasność wnętrza. 
Jeśli kupujemy mieszkanie w stanie deweloperskim już 
na etapie budowy można pomyśleć o  niektórych ele-
mentach. Warto zrobić burzę mózgów z partnerem lub 
znajomymi. 

– Pomyślmy przy tym co lubimy, co nam się podoba. 
Warto wszystko przedyskutować z domownikami i na-
rysować na schemacie mieszkania, wtedy mniej rzeczy 
może umknąć uwadze. Kiedy już wiemy, jakie kolory, 
materiały i  styl nam odpowiadają, zacznijmy szukać 
konkretnych produktów. Mając wybrane meble warto 
ponownie rozrysować wszystko na kartce z  zacho-
waniem wymiarów w  odpowiedniej skali. Jeśli mamy 
taką możliwość, przemyślmy umiejscowienie gniazdek 
i  włączników, koniecznie uwzględnijmy podstawowe 
przyłącza instalacji sanitarnej oraz grzewczej. Dopiero 
po tych wszystkich etapach możemy przejść do naj-
przyjemniejszego, czyli dekorowania – podpowiadają 
wspólnie architekci.

Ostatnia faza to remont, który musimy dokładnie za-
planować i nadzorować.

Gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze

Wydaje się, że zatrudnienie architekta podniesie kosz-
ty remontu. Nic bardziej mylnego. Może okazać się, że 
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poza oszczędnością czasu, zaoszczędzimy także pienią-
dze i podniesiemy wartość mieszkania.

– Realizacja projektu mieszkania czy domu to bardzo 
trudna i  mozolna praca – mówi architekt Jacek Ko-
kowski z  firmy Kokoprojekt. – Często spędza to nam 
sen z powiek. Zastanawiamy się, jak zrobić coś, by było 
funkcjonalne, podobało się klientowi i  przede wszyst-
kim było przystępne cenowo. Osobiście mam bazę 
chyba wszystkich firm produkujących czy to armatu-
rę łazienkową, meble kuchenne, pokojowe, sypialne. 
Również materiały dotyczące wykończenia wnętrza. 
Przy każdym projekcie studiuję co można wykorzystać, 
w jaki sposób dobrać. By jeszcze bardziej spełnić ocze-
kiwania klienta potrafimy nawet załatwić zniżki na ma-
teriały wykończeniowe. 

To, co zapłacimy architektowi może zwrócić się na 
etapie samej inwestycji. Określi on bowiem ilość ma-
teriału, optymalny sposób położenia pomieszczeń. Pa-
miętajmy: kalkulatory internetowe bywają zgubne. Do 
architekta można przyjść z określoną kwotą do wyko-
rzystania, a on wtedy proponuje rozwiązania w ramach 
posiadanego budżetu.

Tyle kosztuje w Szczecinie projekt

Pełen projekt aranżacji wnętrz to w  Szczecinie koszt 
średnio 150 zł za metr kwadratowy projektowanej 
powierzchni. Chociaż jednorazowo wydaje się to duża 



Autor: Hanna Promień / Foto: kokowski.com
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kwota to nie wato oszczędzać, bo później można zapła-
cić podwójnie. Zakres prac, uzgodnień i  pracy z  klien-
tem jest bardzo duży, dlatego cena w rzeczywistości nie 
jest wygórowana. 

– Projektowanie to czasami kilka miesięcy intensyw-
nej pracy, zmian, tworzenia wizualizacji, wyboru od-
powiednich materiałów. Większość naszych klientów 
podczas współpracy zaczyna rozumieć skąd takie kwo-
ty, ponieważ sami przechodzą pośrednio przez cały 
proces – mówi Krzysztof Paszkowski-Thurow architekt

Samo wykończenie wnętrza ciężko zamknąć w ramach 
cenowych. Górnej granicy oczywiście nie ma, ale warto 
założyć sobie, że minimum to 600-800 zł za metr kwa-
dratowy. Jak mówią specjaliści optymalnie jest przygo-
tować się na koszt 1500zł za metr.

– Dobrze jest zainwestować i  nie oszczędzać na rze-
czach, które są stałe, których nie wymienia się tak czę-
sto, czyli kafle, panele, armatura. Poza tym na wszyst-
kim co jest wbudowane lub zabudowane. Kanapę czy 
stół możemy wymieniać tak często jak pozwala nam na 
to budżet – mówi Anna Paszkowska-Thurow.

Wizualizacja kontra realizacja

Na rynku ogłasza się bardzo wielu architektów i deko-
ratorów, wybór najlepszego może być trudny. Najlep-
szym doradcą jest poczta pantoflowa. Jeśli ktoś wy-

konał dobry projekt to jest polecany. Jednak nie o sam 
rysunek czy zdjęcie chodzi. Zadowoleni klienci są naj-
lepszą wizytówką fachowca. 

Wybór architekta to dopiero początek drogi. Współ-
pracę rozpoczynamy od spotkania z  i  rozmowy na te-
mat oczekiwań względem projektu. Na tej podstawie 
architekt przygotowuje pierwsze koncepcje w  formie 
prostych rzutów oraz wizualizacji. Po akceptacji pro-
ponowanych rozwiązań przechodzimy do opracowa-
nia projektu technicznego zawierającego wszystkie 
niezbędne informacje do wykonania danej koncepcji 
aranżacji wnętrza. Część klientów pomija projekt tech-
niczny pozostając przy projekcie koncepcyjnym wraz 
ze wskazaniem materiałowym. Niektórzy architekci 
oferują także nadzór autorski.



Końcówka roku zawsze wiąże się z  podobnym pro-
blemem. Spędzamy godziny w  poszukiwaniu pre-

zentu gwiazdkowego czy noworocznego. Coraz czę-
ściej korzystamy z  pomocy firm wyspecjalizowanych 
w  produkcji gadżetów. Jedną z  nich jest Agencja Re-
klamowa MADEin, która oferuje nie tylko doradztwo 
w  zakresie wyboru, ale również niemal natychmiast 
jest w  stanie wyprodukować wymarzony prezent – 
w każdej ilości. 

– Rozpoczął się wielki bum na zamówienia na upo-
minki biznesowe i  produkty reklamowe. O  tej porze 
roku wiodą prym kalendarze. Firmy, instytucje oraz 
klienci indywidualni coraz częściej szukają produktów 
związanych ze Szczecinem – przyznaje Amelia Wisz-
niewska, menadżer ds. rozwoju, właścicielka firmy 
MADEin. To jeden z wielu kierunków, które są atutem 
naszej działalności. Projektujemy i produkujemy –  wy-
przedzając oczekiwania naszych klientów. Dobieramy 

U nich znajdziesz wymarzony upominek
Rozpoczął  się  wielki bum  na  zamówienia,  na  upominki  i  produkty  reklamowe.  –  Firmy  oraz  indywidualni  

mieszkańcy zamawiają  wszystko  to,  co  związane  ze  Szczecinem  –  przyznaje  Amelia  Wiszniewska,  właścicielka  

agencji reklamowej  MADEin.  –  Produkujemy  jednak  mnóstwo  rzeczy,  które  wysyłamy  także  za  granicę.  

Wyobraźnia ludzi nie zna granic.
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i personalizujemy produkty zgodnie z wiodącymi tren-
dami. Wyobraźnia nie zna granic i  nasze możliwości 
też. Jesteśmy dobrym przewodnikiem w  tej ciekawej 
drodze od pomysłu do realizacji projektu. Pomagamy 
firmom, urzędom, uczelniom – nie tylko ze Szczecina 
ale i z całej Polski. Wysyłamy mnóstwo rzeczy za gra-
nicę do różnych zakątków świata, ale również speł-
niamy oczekiwania osób, które nie posiadają działal-
ności i szukają niebanalnych prezentów dla przyjaciół 
i swoich bliskich. Teraz oczywiście jest szał na różnego 
rodzaju kalendarze: książkowe, ścienne, biurkowe. 
Przygotowujemy dla firm parasole, kubki i power ban-
ki, które cieszą się ogromną popularnością. Na każdym 
przedmiocie możemy umieścić dowolny wzór: logo, 
zdjęcie, napisy itp. Każdy gadżet może być niepowta-
rzalny i mamy pewność, że nigdzie indziej go nie znaj-
dziemy.

Ciekawostką jest to, że MADEin przyjmuje ogromną 
ilość zamówień z  gadżetami tematycznymi, związany-
mi ze Szczecinem. 

– Widać, że Szczecin cieszy się dużą popularnością. 
Współpracujemy z doskonałymi grafikami czy fotogra-
fami. Mamy ogromną bazę zdjęć, do których oferujemy 
również prawa autorskie i  produkujemy z  tymi zdję-
ciami magnesy, koszulki, kubki. Mieszkańcy wybierają 
także plakaty z różnymi miejscami, firmy - banery czy 
wydruki wielkoformatowe. Jesteśmy w  stanie spełnić 
niemal każdą prośbę – dopowiada Natalia Lisowka, 
projekt manager z firmy MADEin. 

Rzeczywiście, klientów potrafi ponieść fantazja. Jeden 
z nich zamówił np. maski z twarzą... Conchity Wurst. 

Terminy odległe... ale nie tutaj

Firma MADEin znacząco różni się od pozostałych po-
dobnych firm jeszcze jedną rzeczą: gadżety produkuje 
w błyskawicznym tempie. Większość powstaje w zaci-
szu pracowni, tam nadrukowywane są wzory na ubra-
nia, kubki, powstają plakaty, magnesy itp. 

– Wszystko to staramy się robić w  błyskawiczny spo-
sób. Zdajemy sobie sprawę z  tego, że klientom zależy 
na czasie. Mamy pulę propozycji, które możemy zre-
alizować w  zaledwie kilka dni. Natomiast na projekty 
wysokonakładowo potrzebujemy średnio od 7 do 14 
dni, w  zależności od założeń danej realizacji i  stopnia 
jej skomplikowania. W naszym biurze na Łasztowni, po-
siadamy katalogi z  naszymi produktami, które z  przy-
jemnością oddamy w Wasze ręce. Pomogą one znaleźć 
inspirację czy wymarzony produkt. 

Produkty MADEin znajdziemy nawet w… Afryce

Gadżety i wydruki ze Szczecina wyprodukowane przez 
MADEin można już znaleźć w całej Europie. Trafiają do 
Armenii, Estonii, Bułgarii, Niemiec, Norwegii czy na 
Maltę. Część firm wysyła je dalej, m.in. do Afryki. 

– Cały czas się rozwijamy, poszerzamy nasz zespół a tym 
samym nasze możliwości i ofertę. Mamy profesjonalną, 
doświadczoną, ale też młodą kadrę, która pozwala nam 
utrzymać zawsze świeże spojrzenie. O  możliwościach 
jakie daje współpraca z nami można opowiadać godzi-
nami. Warto jednak przyjść i  przekonać się samemu. 
Działamy na Łasztowni przy ulicy Tadeusza Wendy 
10B, gdzie można się z nami spotkać i zmaterializować 
swoje najbardziej odlotowe pomysły. Z  działalnością 
naszej firmy można zapoznać się także na stronie www.
madein.com.pl – podsumowuje Amelia Wiszniewska.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jaros ł aw Gaszyński
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Chyba pierwszy raz od dziesiątek lat w  Szczecinie 
prowadzonych jest aż tyle prac drogowych. Trwają 

remonty wielu ulic. Część z nich jest przebudowywana, 
naprawiane są także torowiska. Niebawem rozpoczyna-
ją się kolejne wielkie inwestycje. Wszystko to powoduje 
korki w mieście i sporo nerwów wśród kierowców i pie-
szych. Czy powinniśmy mieć jednak powody do narze-
kań? Przez kilka miesięcy rzeczywiście stracimy mnó-
stwo czasu stojąc w zatorach drogowych. Po wszystkim 
jednak zyskamy zupełnie inną jakość w poruszaniu się po 

Szczecinie. Pojawią się także miejsca, które przyciągały 
będą tłumy mieszkańców oraz turystów. Oszczędzimy 
na naprawach zawieszenia w samochodach. Przyjrzyjmy 
się jednak, co obecnie dzieje się w naszym mieście. 

Utrudniony wjazd do miasta

Jeszcze kilka tygodni temu na roboty drogowe tra-
fialiśmy już przy wjeździe do Szczecina. Tutaj m.in. na 
skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej oraz Gryfińskiej.

Szczecin niczym 
wielki plac budowy

Na  ulicy  Sczanieckiej  zakończył  się  błyskawiczny,  wyczekiwany,  generalny  remont.  W  ciągu  ulicy  Krzywoustego 

naprawione  zostało  torowisko.  Jeździmy  także  już  zupełnie  nową  ulicą  Jagiellońską.  Trwają  kolejne  prace,  które 

docelowo  znacząco  ułatwią  bezpieczne  poruszanie  się  po  naszym  mieście.  Przyjrzeliśmy  się  wybranym  inwestycjom. 
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– Wydłużyliśmy pas lewoskrętu w ulicę Niedźwiedzią. 
Na ulicy Gryfińskiej natomiast, przy skrzyżowaniu z uli-
cą Struga, zwiększyliśmy promień skrętu, by autobusy 
włączające się do ruchu nie wjeżdżały na lewy pas ulicy 
Struga. Taka sytuacja powodowała spore zagrożenie – 
opowiada Hanna Pieczyńska, rzecznik miasta ds. dróg 
i transportu

Na kolejne prace natrafimy przy wjeździe na Trasę 
Zamkową. Rozpoczął się tam generalny remont nitki 
wjazdowej do miasta, który potrwa około roku. 

Przez cały okres trwania robót na Trasie Zamkowej bę-
dziemy mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Docelowo 
obiekt zostanie całkowicie odnowiony. Przebudowane 
będzie oświetlenie, powstaną nowe chodniki, pojawi 
się droga rowerowa. Wyremontowana zostanie kanali-

zacja deszczowa. Nawierzchnia jezdni będzie całkowi-
cie wymieniona, a zjazdy, m.in. w ulicą Jana z Kolna wy-
remontowane. Naprawione zostaną elementy stalowe 
oraz betonowe. 

– Zmodernizowane zostanie oznakowanie nawigacyjne 
na Odrze. Przestarzałe tablice zostaną wymienione, 
a  w  ich miejscu pojawi się nowoczesna sygnalizacja 
świetlna dla statków. W  ramach inwestycji zburzone 
zostaną także filary przy ul. Energetyków, które przed 
laty miały posłużyć do budowy kładki prowadzącej 
z poziomu ulicy na Trasę Zamkową – opowiada Hanna 
Pieczyńska. 

Gdy przeprawimy się już przez Prawobrzeże i  Trasę 
Zamkową wjedziemy po chwili na ulicę Krzywoustego. 
Błyskawicznie naprawione zostało już torowisko. Przez 
kilka tygodni prace generowały spore utrudnienia.

– Po 15 latach eksploatacji pojawiła się potrzeba na-
prawy nawierzchni asfaltowej przy torowisku. Uzupeł-
niane są także ubytki w  podbudowie. Dziennie jeżdżą 
tędy nie tylko pojazdy szynowe ale również tysiące 
samochodów, prowadzony jest także ruch tranzytowy. 
Przed zimą chcieliśmy poprawić komfort jazdy oraz 
zwiększyć bezpieczeństwo kierujących oraz pasaże-
rów komunikacji miejskiej – opowiada urzędniczka.

Jagiellońska hitem!

Gdy przed paroma miesiącami ogłoszono całkowitą 
przebudowę ulicy Jagiellońskiej – na odcinku od al. 
Wojska Polskiego do Placu Zamenhofa można było 
usłyszeć mnóstwo krytycznych głosów. Dzisiaj, gdy 
prace dobiegają końca, mieszkańcy widząc efekt koń-
cowy są zachwyceni. 

Nawierzchnię asfaltową zastąpiła szara kostka kamien-
no-granitowa. Z płyt granitowych ułożone są również 
chodniki. Na całej długości obowiązuje strefa ruchu 
z  ograniczeniem prędkości do 30km/h. Piesi mogą 
przekraczać jezdnię w  dowolnym miejscu. Z  jednej 
strony znalazły się miejsca do parkowania prostopa-
dłego, z drugiej równoległego. 

Przebudowany został także plac Zamenhofa. Również 
tutaj priorytetem jest ruch pieszych. Jezdnię okala 
nowa, multimedialna fontanna. W  całej okazałości 
będzie można ją podziwiać wiosną, gdy po zimowej 
przerwie, przy wyższej temperaturze, zostaną uru-
chomione wszystkie szczecińskie wodotryski. Jezdnia 
poprowadzona została łukowo, otaczając obszerny 
deptak będący przedłużeniem Deptaku Bogusława. 
W  obrębie nowej części przewidziano miejsca do re-
kreacji — ławki i  donice z  zielenią. W  fontannie nato-
miast oświetlenie obrazu wodnego realizowane jest za 
pomocą czterech reflektorów ze światłem ledowym. 
Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony 
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jest poprzez 24 dysze strumieniowe, bijące wodą na 
wysokość do 1,5 m, umieszczone na planie koła. Tą 
cześć oświetlona jest 24 reflektorami LED. Na prze-
budowywanym odcinku pojawiło się już także sporo 
wysokich ozdobnych drzew. 

Jednak to jeszcze nie wszystko. Trwa również remont 
ulicy Bogusława X na odcinku od pl. Zgody do ul. Krzy-
woustego oraz odcinka ulicy Małkowskiego, od ul. Bo-
gusława X aż do dawnego Kina Kosmos. Utrudnienia 
potrwają do pierwszych miesięcy 2018 roku. 

– Tutaj, podobnie jak na odcinku ulicy Jagiellońskiej, 
przebudowane zostaną jezdnie. Zamiast asfaltu bę-
dzie kostka granitowa. Pojawi się zakaz parkowania na 
chodnikach. Ulica Bogusława X mimo wszystko pozo-
stanie dwukierunkowa. Wytyczone będą równoległe 
miejsca parkingowe. Nie zabraknie oczywiście zieleni 
oraz małej architektury. Pojawią się w  tym miejscu 
drzewa – informują pracownicy ZDiTM. 

Przebudowa ul. Bogusława X i  fragmentu Małkow-
skiego jest pierwszym etapem zaplanowanego zada-
nia na najbliższe lata „Kompleksowa modernizacja 
chodników, miejsc parkingowych i  nawierzchni dróg 
w kwartale ulic: Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Bo-
gusława, Bohaterów Getta Warszawskiego, Ściegien-
nego”. W przyszłym roku prace mają rozpocząć się na 
pozostałej części ulicy Małkowskiego (od Bogusława X 
do al. Piastów) oraz Królowej Jadwigi - od skrzyżowania 
z ulicą Małkowskiego do ulicy Krzywoustego.

Sczanieckiej jest jak nowa

Ten remont bez wątpienia spowodował największe 
korki w mieście. Przeprowadzony jednak został w bły-
skawiczny sposób i chyba każdy przyzna, że był bardzo 
potrzebny. 
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– Ulicą Sczanieckiej dojeżdżają do pracy, czy szkół 
mieszkańcy Polic oraz północnych dzielnic Szczecina. 
Odcinek od wiaduktu na ulicy Wilczej do skrzyżowanie 
z ulicą Cyryla i Metodego wymagał już generalnego re-
montu. Jezdnia i chodniki były w opłakanym stanie. Te-
raz sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Pojawiła się już 
nowa i bezpieczna nawierzchnia. Po obu stronach ulicy 
ułożone są chodniki, jest też nowa droga rowerowa. 
Wyremontowany przy okazji został wiadukt położony 
w  ciągu ulicy Sczanieckiej. Wszędzie jest nowe ozna-
kowanie poziome i  pionowe, uporządkowana została 
także zieleń – wymienia Hanna Pieczyńska. 

Prace te kosztowały około 3,6 miliona złotych. 

Na Hożej zamknięty wiadukt

Te prace również najbardziej dotykają mieszkańców 
północnych dzielnic Szczecina. Wyłączony jest z użyt-
kowania wiadukt na ulicy Hożej i  wciąż trzeba korzy-
stać z objazdów. 

– Wiadukt wymagał generalnego remontu i  mógł już 
zagrażać bezpieczeństwu użytkowników – mówi Pie-
czyńska. – Zakres prac obejmuje więc jego general-
ny remont i  rozbudowę. Będzie na nim nowa jezdnia, 
chodniki, pojawią się nowe elementy konstrukcyjne 
dodatkowo wzmocnione. Dzięki temu zwiększymy 
jego nośność do 40 ton. Nie zapominamy też o  rowe-
rzystach, pojawi się nowa droga rowerowa. Całość po 
przebudowie będzie w związku z tym szersza – dodaje. 
Prace powinny zakończyć się w styczniu. Kosztują 5,3 
miliona złotych. 

Utrudnienia również na Gumieńcach

Powody do radości mogą mieć z pewnością mieszkańcy 
Gumieniec. Od lat narzekali na stan kompletnie zdeze-
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lowanej ulicy Kwiatowej, szczególnie odcinka ulicy Ku 
Słońcu i  Okulickiego. Doczekali się generalnego re-
montu, który ma zakończyć się na początku przyszłego 
roku. 

– Tutaj znowu remontujemy wszystko. Będzie nowa 
nawierzchnia, chodniki, oświetlenie, zatoczki autobu-
sowe – mówi Pieczyńska. – Przebudowane zostanie 
uzbrojenie drogi. Zaprojektowane są nowe nasadzenia, 
mała architektura w postaci wiat przystankowych, ba-
rierek, ławek, koszy czy stojaków rowerowych. Nie ru-
szamy jednak torowiska. Śmiało możemy powiedzieć, 
że niebawem pojedziemy zupełnie nową ulicą. 

Czekamy na remont Arkońskiej

Przed paroma dniami pojawiła się kolejna informa-
cja, która może zaniepokoić kierowców. Na początku 
przyszłego roku rozpocznie się remont najbardziej 
zniszczonego odcinka ulicy Arkońskiej, od pętli tram-
wajowej aż do al. Wojska Polskiego. Zmiany będą sta-
nowcze. Przedłużone zostanie torowisko, zajezdnia 
tramwajowa dostosowana do przyjmowania autobu-
sów. Sama ulica ma wyglądać identycznie jak zmoder-
nizowany przed paroma laty wcześniejszy odcinek. 
Zostanie poszerzona, będą po dwa pasy ruchu w każdą 
stronę.

– W  rejonie stadionu „Arkonii” powstanie parking na 
174 stanowiska parkingowe dla samochodów osobo-
wych. Przy okazji przebudowane zostaną fragmenty 
ulic dochodzących do ronda: al. Wojska Polskiego od 
strony Głębokiego ok. 110 m, al. Wojska Polskiego od 
strony centrum ok. 100 m, ul. Szafera ok. 170 m. W ra-
mach planowanej inwestycji na skrzyżowaniu Alei 

Wojska Polskiego-Szafera-Arkońskiej zaprojektowano 
nowe rondo – opowiadają drogowcy. 

Prace potrwają półtora roku i kosztują aż 88 milionów 
złotych. 

Wystartowało 10 remontów mniejszych ulic

Łączna wartość tych prac to prawie 9 milionów złotych. 
Firma Strabag prowadzi właśnie remont nawierzchni 
10 kolejnych ulic w naszym mieście.  

– Prace potrwają do końca listopada i  na wskazanych 
ulicach powinna w  tym czasie być wymieniona na-
wierzchnia oraz krawężniki – informują urzędnicy. 

Utrudnień można się spodziewać na ulicach: Kwia-
tów Polskich (odcinek od ul. Chorzowskiej do ul. Mo-
czarowej), na ul. Kluka (od ul. Kwiatów Polskich do ul. 
Mokrej), Kościelnej (od ul. Nehringa do ul. Nad Odrą). 
Kolejne miejsca to ul. Policka (od Szosy Polskiej do 
Nehringa), ul. Bogumińska (od stacji Orlen do ul. Poko-
ju). Roboty prowadzone są także na ulicach Kablowej 
(od ul. Lubczyńskiej do granic miasta), Witkiewicza 
i  Derdowskiego (odcinek od ul. Grota Roweckiego do 
ul. Derdowskiego), Niedziałkowskiego (al. Jana Pawła 
II-Unisławy) i Piotra Skargi (al. Wojska Polskiego-Waw-
rzyniaka). Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Niedział-
kowskiego i Wąskiej powstanie niewielkie rondo. 
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To było zupełnie 
inne miasto
Podczas  wojny  większość  przepięknych  obiektów  w  Szczecinie  zostało  zrównanych  z  ziemią.  Bombardowania  przyniosły  

opłakany  skutek.  Również  przez  ostatnie  lata  obserwowaliśmy  mnóstwo  przemian.  Wiecie,  że  Bar  Extra  w  latach  60.  był  

najnowocześniejszym  barem  w  Polsce?  Zobaczcie,  jakie  przygotowaliśmy  dla  Was  ciekawostki. 

Ulica  Kurkowa
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Ulica Kurkowa (nm. Schweizerhof) powstała w XVIII 
w. jako dojście do pałacu Loitzów. W  1709 roku 

znana była pod nazwą Loytzenhofe. W  tym samym 
czasie nazywana była również jako - Rosenhandshof, 
od nazwiska tajnego radcy Rosenhand (1613-1668), 
szwedzkiego rezydenta na westfalskim kongresie 
pokojowym, oraz  Schweizerhof  - od pochodzącej ze 
Szwajcarii rodziny Dubendorf.

W  XV wieku parcela przy ul. Kurkowej 1 należała do 
kupca Albrechta Hohenholza, od drugiej połowy XV 
wieku była w  posiadaniu rodziny Loitzów. Dzisiejszą 
formę kamienica otrzymała w  1540 roku. Budynek 
wzniesiono na miejscu wcześniejszej średniowiecznej 
budowli. Przebudową kierowała seniorka rodu Anna 
Loitz - wdowa po zmarłym w 1539 roku Hansie Loitz, 
oraz synowie Michał, Szymon, Stafan i  Hans. Fasada 
ozdobiona była dekoracją z  późnogotyckich maswer-
ków. Po wschodniej stronie budynku zbudowano 
w formie dostawionej wieży - klatkę schodową z okna-
mi, ustawionymi ukośnie zgodnie z  biegiem schodów, 
ozdobioną ornamentami renesansowymi. Wzniesiona 
budowla stylistycznie nawiązywała do skrzydła zam-
kowego w Ueckermünde, dekoracja górnej części wie-
ży schodowej nawiązywała do dekoracji ruin zamku 
w Dobrej Nowogardzkiej (nm. Daber).

Bar Extra: W 1958 roku powstał projekt baru szybkiej 
obsługi „Extra” z  zespołem pawilonów handlowych 
przy ul. Niepodległości 23-27. Wykonali go architekci 
Zbigniew Grudziński, Ludwik Kołodziejczyk i  Boh-
dan Skłodowski. Konstrukcję budynku opracował inż. 

Zdzisław Staude. Budowę rozpoczęto w  1959 roku 
a  zakończono w  1961 roku. Powstały wówczas prze-
szklone pawilony handlowe z wspornikowym daszkiem 
akcentującym wejście od ul. Niepodległości. Przed ba-
rem wykonano patio z  owalnym basenem oczka wod-
nego i  betonową czaszą fontanny. Oficjalne otwarcie 
miało miejsce 21 lipca 1961 roku. W latach 60-tych XX 
w. był to najnowocześniejszy bar mleczny w  Polsce, 
utrzymany w  prostych minimalistycznych formach. 
W  kuchni baru prowadzono technologię tzw. „taśmy 
produkcyjnej”, która gwarantowała niezmienną recep-
turę dań i szybkość obsługi. Budynek został całkowicie 
przebudowany w  latach 1999-2000, pełnił wówczas 
funkcję supermarketu oraz centrum rozrywki elektro-
nicznej.  W  2012 roku budynek dawnego baru Extra 
całkowicie wyburzono. 

Ulica Krzywoustego: W 1963 roku na teren dawnego 
folwarku w Turzynie przy skrzyżowaniu al. Bohaterów 
Warszawy i ul. Bolesława Krzywoustego przeniesiono 
z  pl. Tobruckiego targowisko Turzyn, gdzie odbywał 
się handel praktycznie wszystkimi dostępnymi to-
warami. Targowiskiem zarządzało przedsiębiorstwo 
Miejski Handel Detaliczny, następnie Zieleń Miejska 
a  później PSS Społem. Od lipca 1991 roku targowi-
skiem zarządza prywatna spółka. Po południowej 
stronie targowiska zbudowano biurowiec i  halę pro-
dukcyjną  Zjednoczonych Zakładów Elektronicznych 
Aparatury Pomiarowej,   przemianowaną w 1994 roku 
na Przedsiębiorstwo Automatyki i Aparatury Pomiaro-
wej „Meratronik”. Zakład ten funkcjonował aż do czasu 
rozbiórki w 1998 roku.

Ulica  Krzywoustego
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wymieniany jest pastor Christoph ze Śmierdnicy. Ko-
ściół odnotowano w 1492 roku jako filię kościoła w Pło-
ni. Murowany powstał na przełomie XV i  XVI wieku. 
Była to budowla bez wieży oraz wyodrębnionego pre-
zbiterium. Ściany wykonano z  kamienia granitowego 
i  cegły. Prawdopodobnie w  XVII wieku kościół został 
zniszczony i ponownie odbudowany. Z tego okresu mo-
gły pochodzić nowe szczyty wzniesione w konstrukcji 
ryglowej. W XVIII wieku do zachodniej elewacji dosta-
wiono drewnianą wieżę.

Sala kościoła przykryta została nagim stropem belko-
wym, we wschodniej ścianie znajdowała się wnęka na 
sakramentarium, zamykana drzwiczkami z  ozdobnym 
okuciem z  krzyżem i  gotycką rozetą. Wnętrze niszy 
było pomalowane czerwoną farbą. Ponadto w kościele 
znajdował się ołtarz z  1599 roku, empora organowa, 
stalle z 1574 roku, chrzcielnica z misą z 1665 roku (z na-
pisem “Peter Vilter AO. 1665”), dwie gotyckie rzeźby 
przedstawiające Matkę Boską z dzieciątkiem oraz XIX
-wieczny świecznik korpusowy. W 1851 ołtarz główny 
poddano remontowi.

Na wieży zawieszone były dwa dzwony. Większy 
o średnicy 82 cm i wadze 301 kg odlany został w 1851 
roku przez Carla Vossa ze Szczecina. Drugi, mały dzwon 
o średnicy 51 cm ważył 85 kg. Dzwony nie przetrwały 
II wojny światowej, prawdopodobnie zostały zdjęte 
i przetopione na potrzeby wojska w latach 1942/1943.
Kościół uległ uszkodzeniu w trakcie działań wojennych. 
Zostały tylko ściany oraz częściowo zachowany dach 

Al. Wojska Polskiego: W trakcie rozplanowania ulic za-
stosowano dwa układy urbanizacyjne: układ szachow-
nicowy - wzorowany na układzie miast amerykańskich 
oraz układ promienisty. W  układzie szachownicowym 
zaprojektowano przebieg ulic pomiędzy obecnymi: al. 
Piastów i  ul. Bogusława. Układ promienisty zastoso-
wano wokół obecnego placu Grunwaldzkiego, Odro-
dzenia, Lotników, Zgody, Sprzymierzonych, Żołnierza 
Polskiego oraz Zwycięstwa. Układ promienisty był 
krytykowany ze względu na skomplikowane i mało in-
tuicyjne połączenia komunikacyjne pomiędzy główny-
mi arteriami al. Wyzwolenia i Wojska Polskiego, które 
powodowały łukowo ułożone ulice wokół pl. Grun-
waldzkiego.

Spichlerze na Łasztowni: W  drugiej połowie XIV w. 
na zachodnim brzegu Łasztowni powstały pierwsze 
spichlerze zbożowe należące do szczecińskich kup-
ców. W XV i XVI wieku spichlerze połączyły się w ciąg 
budynków tworząc dzisiejszą ulicę Zbożową (nm. Spe-
icherstraße). Na rysunku Szczecina z  1570 roku ciąg 
zabudowy ulicy określany jest jako:  Schiffheuser. Na 
planie Szczecina Brauna i Hogenberga z 1592 roku ulica 
nosi nazwę Spiker. W 1679 roku pojawiła się nazwa die 
Speicher, będąca niemieckojęzyczną modyfikacją na-
zwy z roku 1592. W spisie Petera Brodthagena i Larsa 
Balcka z 1707 roku odnotowano 24 spichlerze wzdłuż 
ul. Zbożowej, w  tym 4 jako pozostające w  ruinie lub 
wyburzane. Wszystkie spichlerze przy ul. Zbożowej zo-
stały zniszczone podczas nalotów w latach 1943-1945.
Kościół w  Śmierdnicy: W  dokumentach z  1300 roku 

Palac  Heningsholm  1941  r. Spichlerze  na  łasztowni

Bar  Extra  2008  r. Kościół  w  Smierdnicy
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kryty dachówką. Do dziś zachowały się mocno znisz-
czona ściana południowa oraz fragment północno-za-
chodniego narożnika. 

Pałac Heningsholm: W  1791 roku majątek Oleszna 
(nm.  Henningsholm) zamieszkiwało 11 osób. W  1868 
roku opisywany był jeszcze jako zagroda chłopska. 
W 1868 roku odnotowany jest folwark z 34 mieszkań-
cami, zasiedlającymi kilka domów.  Był to dawny po-
sterunek służby leśnej. Folwark wraz ze 126 morgami 
ziemi należał do inspektora budowlanego Rottenberga, 
a następnie do Schreibera. W 1884 roku wraz z ziemią 
odkupił go Victor von Dewitz Sr. Po zburzeniu dawnych 
zabudowań w latach 1884-1888 powstał tu neoklasy-
cystyczny pałac. Przy pałacu, po wschodniej stronie 
rzeki Płoni, urządzono park dworski, a  po zachodniej 
stronie powstał zwierzyniec (nm. Wildpark), w którym 
hodowano zwierzęta leśne  m.in. jelenie i  sarny. Połą-
czone były drewnianym mostkiem na poziomie pałacu.

Pałac był dwukondygnacyjną budowlą, w  stylu neo-
klasycystycznym ze schodami prowadzącymi do dol-
nej części parkowej położonej przy rzece. W  1920 
roku majątek liczył 188 ha gruntów. Hodowano tu: 10 
koni, 15 świń i  65 kur. Park dworski Henningsholmu 
graniczył na południu z  parkiem posesji rodziny von 
Bodenhausen. W pałacu zamieszkał Victor von Dewitz 
Jr wraz z  żoną Urszulą z  d. von Diepow. 27 kwietnia 
1922 roku w pałacu urodziła się ich córka Victoria von 
Dewitz. 14 czerwca 1923 roku przyszedł na świat syn 
Günther, a 3 listopada 1926 roku kolejna córka: Brigit-
te. W  1934 roku Victor von Dewitz wynajął pomiesz-

Aleja  Wojska  Polskiego  1910  r.

czenia gospodarcze oraz stajnie dla szkoły sportowej 
oddziałów zmotoryzowanych Motor SA. 1 kwietnia 
szkoła została przeniesiona z Krzekowa (nm. Kreckow), 
gdyż tamta siedziba spaliła się w  1932 roku. Podczas 
prac, w  których uczestniczyło 50 osób, przebudowa-
no dawne stajnie na garaże i halę sportową. 8 kwietnia 
odbyło się uroczyste otwarcie, w którym uczestniczył 
dowódca brygady Klemm oraz oficerowie jednostek 
zmechanizowanych transportu ciężkiego - oddział nr 2. 
Nowym kierownikiem szkoły Motor SA został dowód-
ca kolumny Schnuell.

W  1938 roku majątek Henningsholm został kupiony 
przez Hansa von Bodenhausen’a. Wówczas zamieszki-
wało tu 70 osób. Tuż przed rozpoczęciem II wojny świa-
towej wojska niemieckie zajęły pałac Henningsholm. 
W  pałacu od sierpnia do października rezydowało 
najpierw dowództwo I  Floty Powietrznej Luftwaffe. 
Od przełomu lat 1942-1943 ulokowano  III Zapasowy 
Batalion Sił Lotniczych (nm. Luftwaffen Bau-Ersatz-Ba-
talion III). Po wojnie w pałacu stacjonowało wojsko so-
wieckie, które wywiozło ocalałe wyposażenie pałacu. 
Następnie sam pałac został rozebrany dla pozyskania 
materiałów budowlanych.



Unia Europejska stawia na rozwój konkurencyjnej 
gospodarki. Na Pomorzu Zachodnim narzędziem 

wspierającym rozwój jest Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Zachodniopomorskiego. 

– W latach 2007-2013, przyznaliśmy dofinansowania 
m.in. uczelniom wyższym. Otrzymały środki na rozwój 
bazy badawczo-rozwojowej (B+R) dla energetyki 
wiatrowej, biologii molekularnej, biotechnologii czy 
eksploatacji statków – mówi Barbara Opar z Urzędu 

Marszałkowskiego. – Również w latach 2014-2020 
samorząd wspiera konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarki. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 340 mln 
euro. 

Kluczowe inwestycje znalazły się również w Kontr-
akcie Terytorialnym. Jest to umowa pomiędzy 
stroną rządową a samorządem województwa, która 
obejmuje istotne dla rozwoju Pomorza Zachodniego 
przedsięwzięcia. Narzędziem wyboru projektów z za-
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Inwestują setki 
milionów euro
Ponad  340 milionów  euro.  Tyle  przeznaczył  Zarząd  Województwa  Zachodniopomorskiego  na  rozwój  naszej  gospodarki.  

–  Pieniądze  przyczynią  się  także  do  pogłębienia  współpracy  biznesu  ze  światem  nauki  –  mówią  urzędnicy. 



wytwarzania. Rozszerzą też zakres badań i wytwa-
rzania innowacyjnych materiałów, w tym z surowców 
odnawialnych, w branżach, w których specjalizuje się 
region zachodniopomorski. Umożliwią tym samym 
wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, a na to stawia 
Unia Europejska. 

– Projekt jest ukierunkowany na potrzeby lokalnego 
przemysłu. W naszym regionie jedną ze specjalizacji  
jest przemysł metalowy i maszynowy. Mamy wiele 
firm, które zajmują się wytwarzaniem konstrukcji 
wielkogabarytowych, obejmuje to branżę maszyn 
przeładunkowych, stoczniową, konstrukcji offshore, 
energetykę wiatrową. W regionie działają również 
firmy, które projektują i wytwarzają zaawansowane 
maszyny wytwórcze dla branży farmaceutycznej czy 
obróbki drewna. To są beneficjenci tego projektu. Do 
grupy tej włączyć należy potrzeby wszystkich tych ga-
łęzi przemysłu, które w swojej działalności potrzebują 
zastosowania innowacyjnych materiałów kompozy-
towych, nanokompozytowych i biokompozytowych 
– podkreśla prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor,  Dziekan 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki  Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Wydział ma też liczne kontakty z partnerami prze-
mysłowymi spoza regionu zachodniopomorskiego. 
Szczególnie silna jest współpraca z firmami branży 
obrabiarkowej. Zatem projekt będzie miał też wymiar 
ogólnokrajowy, bo z doposażonych laboratoriów 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 
będą korzystali partnerzy przemysłowi z całej Polski – 
dodaje profesor Mirosław Pajor. 

Badania na rzecz przemysłu

Zachodniopomorskie uczelnie coraz chętniej otwierają 
się na współpracę z praktykami i ludźmi biznesu. 
Dowodem na to jest również duże zainteresowanie 
naborem na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury 
Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw. Zarząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego ogłosił kolejną turę 
naboru, która potrwa do 17 listopada. Na listę mogą 
zostać wpisane projekty przewidziane do realizacji na 
Pomorzu Zachodnim, polegające na tworzeniu lub roz-
wijaniu publicznej infrastruktury B+R w jednostkach 
naukowych i służące rozwojowi regionu.
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kresu B+R jest Zachodniopomorska Lista Infrastruk-
tury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw. Za nami już 
pierwszy nabór.

Inwestycje w bazę badawczą

Jednym z pięciu projektów na liście kluczowych 
inwestycji badawczo-rozwojowych jest „Doposażenie 
Środowiskowego Laboratorium Miernictwa” Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Szcze-
cińscy naukowcy, dzięki zakupionej aparaturze będą 
badać własności materiałów, m.in.: wytrzymałość 
materiałów konstrukcyjnych, własności dynamiczne 
konstrukcji i maszyn wielkogabarytowych. Uzyskają 
możliwość projektowania maszyn i technologii ich 

Autor: Monika Wierżyńska/Smart link , 
Natasza Wolska /UMWZP / Foto: archiwum ZUT



Piotr Droński: 
Sala Koncertowa nie 
jest moją porażką
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– Odstąpiłem  od   prowadzenia  Sali  Koncertowej,  by  mogły  przenieść  się  do  niej  na  czas  remontu  szczecińskie  teatry:  

Polski,  a  następnie  Współczesny  –  przyznaje  biznesmen  Piotr  Droński.  –  Dwa  lata  działalności  to  wspaniały  etap  

mojego  życia.  Choć  finansowo  nie  opłacało  się,  to  jednak  było  warto.  Teraz  skupię  się  na  czymś  zupełnie  innym. 



Sala Koncertowa przy ulicy Energetyków po dwóch 
latach kończy swoją działalność. Pozostało jednak 

do zorganizowania sporo wydarzeń. 
Tak. Przed nami jeszcze 40 różnych imprez. Na sam ko-
niec przygotowujemy Sylwestra z dwoma koncertami: 
hitami Abby i  Operoteką – największymi światowymi 
przebojami. 1 stycznia 2018 roku o  godzinie 6 rano 
przestajemy funkcjonować. 

Dlaczego nie kontynuuje pan działalności? Złośliwi 
mówią o tym, że wszystko nie spięło się finansowo i na 
tej przestrzeni poniósł pan całkowitą porażkę. 
Cóż to za odkrycie skoro sam o  tym wielokrotnie pu-
blicznie mówiłem? Salę Koncertową nie traktowałem 
biznesowo. Stać mnie było na to, a  wynik finansowy 
nie był najważniejszy. Tak naprawdę prowadziłem 
to społecznie. Nie wiem nawet czy wychodziłem na 
zero, nie liczyłem tego i  patrzyłem na tą działalność 
w  zupełnie inny sposób. Po pierwsze sprawiało mi to 
ogromną przyjemność. Poświęciłem temu sporo serca. 
Rocznie urządzałem ponad 100 imprez na najwyższym 
poziomie. Były imprezy dla dzieci, koncerty, spektakle 
teatralne, występy baletowe, mnóstwo gwiazd, uśmie-
chu i  radości. Byłem niemal na każdej z  tych imprez. 
Zawsze osobiście witaliśmy gości. W sposób szczegól-
ny traktowaliśmy osoby niepełnosprawne, dostawa-
ły od nas nieodpłatnie najlepsze miejsca, najczęściej 
przy najdroższym stoliku. Goście Sali Koncertowej 
w  trakcie wydarzenia mogli wypić lampkę ulubione-
go trunku, skosztować domowego wypieku i  w  takich 
okolicznościach oglądać to, na co specjalnie przyszli.  
A  odpowiadając na pytanie – zdecydowałem, że nie 
będę kontynuował tego tematu ustępując miejsce 
dla Teatru Polskiego, który planuje w  swojej siedzibie 
remont. Po nim ma wejść Teatr Współczesny. Jest to 
najlepsze zakończenie mojej działalności, gdzie górę 
biorą wyższe cele niż chęć generowania zysków. To mój 
ukłon dla kultury, mieszkańców Szczecina i  instytucji 
powołanych do realizowania swego rodzaju misji. 

Co dalej z obiektem? Dwa lata temu, przy dostosowa-
niu sali do swoich potrzeb włożył pan w remont sporo 
pieniędzy.
Dużo, ale nie wiem dokładnie ile. Pewne jest, że zosta-
wię go w lepszym stanie niż przyjąłem. Teatr przejmie 
obiekt z  optymalnie wypracowanymi kosztami bieżą-
cymi. Obniżyłem je o  ponad 45 procent. To w  dużym 
stopniu zasługa mojego taty. Poza tym jest tam wpro-
wadzone wiele udogodnień, z których nowy użytkow-
nik będzie chętnie korzystał. 

Mówi pan o  ponad 100 imprezach rocznie. Które 
z nich były najlepsze, a które nie należały do udanych?
Wszystkie były udane. Trudne sytuacje pozostawa-
ły za kulisami. Czasami byliśmy tylko niezadowoleni 
ze współpracy z  tak zwanymi „gwiazdami”, których 
zachowanie poza sceną było skandaliczne. Z  reguły 
współpraca była bardzo udana zarówno z artystami jak 

i organizatorami jak choćby z Północną Izbą Gospodar-
czą przy wielkim wydarzeniu „Pracodawca Roku”. 

Czego nowego podejmie się teraz Piotr Droński?
Na koniec tego roku w Międzyzdrojach otwieram Pia-
no Cafe, połączenie biura z  ekskluzywnym lokalem. 
Będzie to jedno z  najbardziej spektakularnych miejsc 
z muzyką na żywo nie tylko w województwie czy Pol-
sce ale i w Europie. Sala z fortepianem i profesjonalnym 
nagłośnieniem firmy BOSE, koncerty fortepianowe dla 
słuchaczy w parku niczym w Żelazowej Woli, spektakle 
teatralne i  osobna restauracja dla dzieci, aby dorośli 
mogli w czasie spotkań skupić się na przyjemnościach 
i  biznesie. Takie samo miejsce otworzę na Zanzibarze 
oraz w Hawanie na Kubie, gdzie często jestem w inte-
resach. Zawsze idzie to w połączeniu z naszym biurem 
zajmującym się ekskluzywnymi nieruchomościami. 
Wiem jak poprowadzić lokal, aby uczynić go wyjątko-
wym. Zawsze to co robię, robię z pasją. Przyzna Pan, że 
prosty sposób na sukces i satysfakcję?  

Czyli Szczecin póki co pan odpuszcza. 
W  żadnym razie. Takie samo miejsce – bliźniacze do 
Międzyzdrojów – otworzę  przy naszej Baszcie na Sta-
rówce. Tradycyjnie będzie plac zabaw dla dzieci, for-
tepian, muzyka na żywo, ekskluzywny wystrój i sporo 
zieleni. 

Mimo wszystko czuję nutkę żalu, że nie będę kontynu-
ować działalności w Sali Koncertowej. 
Tak jak wspomniałem, włożyliśmy w Salę Koncertową 
mnóstwo serca i pracy. To dzieło mojej rodziny i bliskich 
współpracowników. Z pewnością ten etap zapamiętam 
do końca życia. Nauczyłem się kompletnie nowego 
zawodu. Choć finansowo było słabo i tak czuję się naj-
bogatszym człowiekiem na świecie. Nie chodzi oczywi-
ście o pieniądze, a o relacje z ludźmi, o to co przeżyłem, 
zobaczyłem i  doświadczyłem podczas tych dwóch lat 
pracy na Sali. Rocznie odwiedzało nas 50 tysięcy osób. 
Spotykały się one nie tylko z gwiazdami, ale z całą opra-
wą organizowaną na najwyższym poziomie. No ale 
cóż… zdaję sobie sprawę z  rzeczy ważnych i  ważniej-
szych. Z pewnością obiekt ten znacznie bardziej przyda 
się teraz naszym lokalnym teatrom. Dlatego też zdecy-
dowałem odstąpić od kupna obiektu czy też ubiegania 
się o przedłużenie umowy najmu. Czuję, że taki jest mój 
obowiązek jako szczecinianina i  człowieka żywiącego 
wielki szacunek dla kultury i sztuki. Korzystając z oka-
zji dziękuję wszystkim za współpracę i  każdorazową 
obecność na Sali Koncertowej. Do zobaczenia 
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Rozmawia ł : Andrzej Kus / Foto: Jaros ł aw Gaszyński



Spacerując po mieście można zauważyć sporą liczbę 
inwestycji. Żurawie na pustym placu są zwiastunem, 

że niebawem w  tym miejscu stanie nowy budynek – 
najczęściej mieszkalny. Nie ma znaczenia dzielnica, ani 
część miasta. Inwestycje mieszkaniowe widoczne są 
w każdym zakątku. 

Nasycony, czy przesycony?

Na rynku szczecińskim jest ponad 30 developerów. 
Z naszych analiz wynika, że ubiegły rok był dla nich bar-
dzo owocny. Dlatego i w tym roku w Szczecinie pojawia 
się coraz więcej lokali, a ceny za metr kwadratowy wca-
le nie maleją. 

– Zainteresowanie klientów kupnem mieszkań jest 
i będzie. Rynek szczeciński jest chłonnym rynkiem, ale 
zależnym również od banków. Szacuje się, że około 90 
procent kupujących mieszkania posiłkuje się właśnie 
kredytem – tłumaczy Grażyna Szmidt-Zdawska z Legra 
Nieruchomości.

Polacy zdecydowanie bardziej wolą kupować własne 
mieszkania niż wynajmować. Zadłużamy się na kil-
kadziesiąt lat, żeby mieć swoje M. Aktualnie silnym 
bodźcem do zakupu może być obawa przed widmem 
wzrostu wkładu własnego na zakup nieruchomości. 
Już dzisiaj trzeba mieć około 10-15 procent wartości 
w gotówce. W przyszłym roku pułap ten wzrośnie o ko-
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„M” jak marzenie 
o własnym mieszkaniu
Każdy  z  nas  szuka  swojego  miejsca  na  ziemi,  chce  mieć  własny  kawałek  podłogi.  Wybór  mieszkań  w  Szczecinie  jest  

coraz  większy,  z  dnia  na  dzień  developerzy  prezentują  coraz  to  nowsze  oferty.  Na  którą  jednak  z  nich  się  zdecydować?  

I  tutaj  pojawia  się  poważny  problem. 

W  kompleksie  Siemaszko  Kazimierza  Królewicza,  przy  zbiegu  ulic  

Królewicza  Kazimierza  oraz  1  Maja  powstaje  kolejnych  107  mieszkań. 



baw. W trosce o bezpieczeństwo w każdym mieszkaniu 
przewidzieliśmy wideo-domofony, a całe osiedle które 
budujemy będzie ogrodzone – opowiada Małgorzata 
Nagórska, kierownik biura sprzedaży Ornament.

Nie bez znaczenia jest także renoma o firmie realizują-
cej inwestycję. Wprawdzie w  Szczecina nie słyszy się 
o  bankrutujących deweloperach, ani problemach ze 
skończeniem budowy, to jednak ważna jest pozytywna 
opinia osób, które już zakupiły mieszkanie. Większość 
informacji o samych inwestycjach można znaleźć w In-
ternecie. Warto jednak przejść się także do biur sprze-
daży i  porozmawiać ze znajomymi lub rodziną o  opi-
niach, jakie słyszeli o danym wykonawcy.

– Dla SGI nie liczy się sam fakt sprzedaży mieszkań. 
Istotą naszego działania jest satysfakcja naszych klien-
tów oraz nasza własna z  dobrze wykonanej pracy. 
Aktualnie w  samym Szczecinie realizujemy cztery in-
westycje i  zakończą się one w  różnych terminach. Co 
oferujemy? Niezmiennie wysoką jakość, interesującą 
architekturę, dobrą lokalizację – wymienia Robert Sta-
chowiak z SGI.

Co i gdzie można kupić?

Na popularnych portalach pokazujących mieszkania 
na sprzedaż na rynku pierwotnym, widocznych jest od 
kilkunastu do kilkudziesięciu nawet ofert. By zawęzić 
wyniki wyszukiwania można określić lokalizację, me-
traż, cenę i inne dodatkowe opcje. Strony deweloperów 
przedstawiają nie tylko podstawowe informacje, ale 
także wizualizacje, a nawet wirtualne spacery po miesz-
kaniach i osiedlach. W gąszczu możliwości klient może 
czuć się zagubiony.

– Znalezienie mieszkania zajęło mi więcej czasu niż 
myślałam. Przeglądałam oferty deweloperów i  uma-
wiałam się do biur sprzedaży. Chociaż nie było to 
łatwe, ostateczną decyzję podjęłam uwzględniając 
cenę, lokalizację i  układ osiedla. Ważna była także 
wielkość i  układ samego wnętrza – mówi Justyna 
Tokarek, właścicielka nowego mieszkania na Osiedlu 
Pionierów.
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lejne 5 procent. Zakup mieszkania jest też coraz bar-
dziej atrakcyjną alternatywą dla trzymania pieniędzy 
w banku. 

Jak podaje Bankier.pl w  czerwcu 2017 r. średnia cena 
za metr kwadratowy mieszkań w  Szczecinie na rynku 
pierwotnym wynosiła – 4918 złotych, natomiast na 
wtórnym – 4484 zł. Analogicznie dla Warszawy są to 
kwoty 8025 zł i 9191 zł. Oprócz stolicy wyprzedza nas 
Kraków, Gdańsk czy Wrocław. W analizach widać tak-
że zróżnicowanie cen na obu rynkach. 

W  Szczecinie najdroższe mieszkania znajdują się na 
Warszewie, Osowie, Pogodnie oraz w  Śródmieściu. 
Tam za metr kwadratowy nowego trzeba zapłacić na-
wet 5,5 tys. zł. 

Małe znaczy lepsze

Kupujący są świadomi, że mieszkanie mogą wyremon-
tować, zmodernizować, doposażyć, ale lokalizacji nie 
zmienią. Dlatego tak ważny jest teren w pobliżu kupo-
wanego lokalu. Zwracają uwagę na to, czy w  okolicy 
jest miejsce gdzie można wyjść na spacer, uprawiać 
sport, zrobić zakupy,  odprowadzić dziecko do szkoły 
lub przedszkola. Dzisiaj liczy się czas. Jak tłumaczą po-
średnicy nieruchomości przestaliśmy się już zachwycać 
terenami na dalekich obrzeżach. Widać wyraźny trend 
powrotu do miasta, ale do mieszkań stosunkowo ma-
łych. W  Szczecinie zauważalny jest popyt na jedno-, 
dwupokojowe mieszkania, pomimo że małe powierzch-
nie mają z  reguły wyższą cenę za metr kwadratowy. 
Dodatkowo duże mieszkania są nie tylko droższe w za-
kupie, ale również w utrzymaniu. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie w tym co oferują deweloperzy. 

– Wśród klientów przede wszystkim wyróżnia się gru-
pa, od której otrzymujemy zapytania dotyczące małych 
mieszkań takich jak kawalerki lub lokale dwupokojowe 
do 40 metrów kwadratowych. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się także mieszkania z  tarasami na ostat-
nich piętrach – mówi Małgorzata Nagórska, kierownik 
biura sprzedaży Ornament.

Klienci poza metrażem mają szereg innych wymagań. 
Są coraz bardziej świadomi i wymagający. Dlatego de-
weloperzy dbają o komfort przyszłych właścicieli ofe-
rując im wykończenie klatek w  podwyższonym stan-
dardzie, instalację światłowodową, cichobieżne windy 
docierające na każdą kondygnację, miejsca postojowe 
w budynkach, a także na terenie osiedla, komórki loka-
torskie i ciekawą architekturę. 

– Nasi klienci to przede wszystkim osoby dynamiczne, 
ceniące funkcjonalną przestrzeń, szybką komunikację 
z centrum miasta oraz standard wykończenia. Właśnie 
takim oczekiwaniom chcemy sprostać. Pomyśleliśmy 
również o  najmłodszych i  zaplanowaliśmy place za-

Według  danych  Głównego  Urzędu  Statystycznego  

w  2016  roku  w  Szczecinie  do  użytku  oddanych  

zostało  łącznie  2955  mieszkań.



Autor: Hanna Promień / Foto: materia ł y prasowe

4 2   /   b I Z N E S   /   S z c z e c i n  s i ę  z m i e n i a

Dlaczego Szczecin?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
w  2016 roku w  mieście do użytku oddanych zostało 
łącznie 2955 mieszkań. To prawie dwa razy więcej niż 
w  roku poprzednim. Analitycy nie przewidują, aby ry-
nek miał się zmienić, a sytuacja miaZła diametralnie się 
odwrócić.

– Popyt na nowe mieszkania ciągle jest wysoki. Ceny 
mieszkań utrzymują się od wielu lat na podobnym po-
ziomie, co świadczy o zdrowym, zrównoważonym ryn-
ku, na którym nie ma bańki spekulacyjnej – wyjaśnia 
Robert Stachowiak z SGI.

* Na Osiedlu Pionierów – Potulicka powstanie 
łącznie sześć nowych, wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Na samopoczucie właścicieli 
będzie miała wpływ spora ilość zieleni; trawni-
ków, krzewów i drzew ponieważ budynki zajmują 
jedynie 30 procent terenu. Na pozostałym ob-
szarze projekt przewiduje m.in. ogrodzony plac 
zabaw, ławki, stojaki na rowery, chodniki oraz 
obowiązkowe parkingi dla aut osobowych – w tym 
także przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
Osiedle będzie ogrodzone, a drogi dojazdowej od 
ul. Potulickiej strzec mają: furtka dla pieszych, 
szlaban dla samochodów oraz garby hamujące 
zapędy piratów drogowych. Znakomita większość 
mieszkań została zaprojektowane jako lokale 
dwupokojowe.

* Księcia Warcisława  to pięć kameralnych, ni-
skich budynków położonych na Wzgórzach 
Warszewskich, niedaleko Parku Kasprowicza. 
Osiedle  otoczone jest zielenią, na jego terenie 
znajduje się między innymi prywatny staw oraz 
plac zabaw.  Nowoczesne osiedle, składać się bę-
dzie z 88 mieszkań. Każde z nich będzie dyspono-
wało tarasem lub balkonem wykończonym deską 
kompozytową. Do dyspozycji mieszkańców będą 
również miejsca postojowe oraz boksy rowerowe. 

* Ciekawą inwestycją jest Nowa Cukrownia, któ-
rej najważniejszym celem jest rewitalizacja terenu 
po byłej fabryce cukru i tchnienie w niego nowego 
życia. Realizowana koncepcja została wyłoniona 
na podstawie konkursu architektonicznego dla-
tego przyszli mieszańcy oprócz dobrej lokalizacji 
i  wysokiego standardu wykończenia będą mieli 
ciekawą architektonicznie bryłę. Dodatkowo bu-
dynki lokalizowano ze szczególnym uwzględnie-
niem stron świata w celu zapewnienia odpowied-
niego doświetlenia mieszkań. Ważnym aspektem 
są również proporcje wysokości do odległości 
między samymi budynkami – wynoszą one od 25 

do 50 metrów odległości przy wysokości budyn-
ków sięgającej jedynie 12 metrów. Powierzchnia 
będzie zróżnicowana, od 26 do 90 metrów kwa-
dratowych, a  każde z  mieszkań mieszczących się 
w  trzypiętrowych budynkach będzie posiadało 
balkon lub ogródek. 

* Inwestycja Ornament realizowana jest przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich. Jest ona doskonale 
skomunikowana z  całym miastem i  pozwala na 
szybki dojazd do centrum. Dodatkową zaletą jest 
także bogata infrastruktura najbliższego otocze-
nia, bliskość przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, 
placówek medycznych, aptek, placówek kultu-
ralno-rozrywkowych, punktów usługowych, ale 
także parków. Budowa podzielona jest na kilka 
etapów. W  tej chwili prowadzona jest sprzedaż 
trzech budynków, w  których wczesną jesienią 
tego roku rozpocznie się przekazywanie kluczy 
do mieszkań. W  ofercie znajdują się lokale 1-, 2-, 
3- i  4-pokojowe o  powierzchniach od 24 m2 do 
110 m2.

* Calbud realizuje inwestycję „Podgórna” na Sta-
rym Mieście. To nowoczesny budynek mieszkalno
-usługowy nawiązujący formą do historycznego 
kontekstu miejsca. Priorytetem projektowym 
było utrzymanie ciągłości kamienic w  okolicy. 
Nowa zabudowa nawiązuje do zasad historycz-
nej kompozycji oraz charakteru istniejącej w tym 
miejscu w  przeszłości zabudowy staromiejskiej. 
Pod budynkiem zaprojektowano garaż podziem-
ny oferujący 42 miejsca postojowe dla samocho-
dów. Łącznie w budynku powstaną 93 mieszkania, 
w tym 27 1-pokojowych o powierzchni ok. 32 me-
trów kwadratowych, 46 mieszkań 2-pokojowych 
o  powierzchni 40-43 metrów kwadratowych, 19 
mieszkań 3-pokojowych o  powierzchni 58-67 
metrów kwadratowych  oraz  jeden apartament 
4-pokojowy o  powierzchni 79,89 metrów kwa-
dratowych.

Cieszy także fakt, że w  Szczecinie rośnie ilość po-
wierzchni biurowych, a co za tym idzie firm przenoszą-
cych swoją siedzibę do stolicy województwa zachod-
niopomorskiego. Coraz więcej studentów decyduje 
się na pozostanie w  mieście, a  kuszeni ofertami pracy 
mieszkańcy regionu decydują się na przeprowadzkę do 
Szczecina. Więcej osób to większe zapotrzebowanie na 
nowe inwestycje mieszkaniowe, już teraz tak widoczne.
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Warzymice
Osiedle Dębowe

Ostatnie wolne mieszkania w ofercie 
20/80. Płacisz 20% i mieszkasz, 

resztę spłacasz przez 15 lat.

Nehringa
Bukowo Park Leśny

ul. Nehringa

Nowa inwestycja 
na Prawobrzeżu 

Nastrojowa Zakątek




