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Szczecin potęgą logistyczną!
W III kwartale 2017 roku najwięcej nowej 
powierzchni magazynowej dostarczono 
w Szczecinie – czytamy w raporcie Col-
liers International Polska. Stało się tak 
dzięki oddaniu do użytku magazynów 
dla Amazon i Zalando. 

W III kwartale tego roku zasoby nowocze-
snej powierzchni magazynowej w Polsce 
przekroczyły 13 mln m2. W ramach 32 
nowych projektów na rynek dostarczono 
łącznie ponad 940 tys. m2  powierzchni 
magazynowej klasy A. 

Największa nowa powierzchnia znajduje 
się w metropolii szczecińskiej - magazyn 
Zalando ma 130 tys. m2 a Amazon aż 161 
m m2. Obie inwestycje działają od tego 
roku i są największymi tego typu w Polsce. 

Zalando to gigantyczna platforma modo-
wa, specjalizująca się w sprzedaży zna-
nych światowych marek odzieży i obuwia. 
Działa w 15 krajach Europy. Ma trzy cen-
tra logistyczne w Niemczech i magazyn 
w północnych Włoszech. Swoją główną 
siedzibę ma w Berlinie. W sierpniu ubie-
głego roku potentat e-handlu rozpoczął 
budowę nowego centrum logistycznego 
na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, a dokładniej 
w Gardnie koło Gryfina. 

W październiku ruszyło także centrum 
logistyczne Amazon, które wybudowano 
w Kołbaskowie pod Szczecinem. To z kolei 

Zwycięską wizję w konkursie archi-
tektonicznym na zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych w obszarze alei 
Wojska Polskiego przedstawiła Pracow-
nia Projektowa ARCHAID.

Zdaniem Sądu Konkursowego nagro-
dzona praca daje szansę najlepszego 
rozwiązania problemów funkcjonalnych, 
przestrzennych, programowych i spo-
łecznych. Nagrodzono m.in. propozycję 
urządzenia ulicy - z jednolitym pasem 
zieleni, pozwalającym na wygodne i efek-
tywne skośne parkowanie, naprzemiennie 
dostępne z dwóch jezdni, rozwiązania 
sprzyjające komfortowi i bezpieczeństwu 
pieszych, prostotę i elegancję oszczędnie 
i celowo użytych środków kompozycyj-

Wojska Polskiego  
– konkurs rozstrzygnięty

Bank
Mleka 
Kobiecego

amerykański gigant handlu interneto-
wego. Inwestycja ta jest czwartym oraz 
najnowocześniejszym w Polsce centrum 
logistyki e-commerce Amazon. Jego pra-
cownicy będą odbierać, pakować i wysy-
łać do klientów niewielkie przedmioty, 
takie jak książki, sprzęt elektroniczny czy 
towary konsumpcyjne. 
Centrum jest wyposażone w najnowsze 
technologie – pracę ludzi wspomaga tu 
3 tys. robotów. To właśnie one dowozić 
będą półki z towarami do pracowników, 
którzy kompletują zamówienie. 
Obie firmy zatrudniły w Szczecinie 
pracowników magazynowych, ale 

też specjalistów, managerów, team 
leaderów i brygadzistów. Docelowo 
obie inwestycje dadzą pracę 2000. 
pracowników.

Polski rynek e-commerce jest jednym 
z najszybciej rozwijających się w całej 
Europie. Cieszymy się, że Szczecin w tej 
branży przoduje. Od zawsze mieliśmy 
ambicję, by stać się ważnym punktem na 
logistycznej mapie Polski. Położenie miasta 
na skrzyżowaniu szlaków transportu daje 
nam ogromny potencjał, który staramy 
się wykorzystać jak najlepiej – mówi Piotr 
Krzystek, prezydent Szczecina.

nych, tj. drzew, żywopłotów, estetycznie 
i funkcjonalnie zaprojektowanych mebli 
miejskich, sposób zagospodarowania 
przestrzeni publicznych, w tym dawnej 
„ściany Płaczu”, propozycję zadaszenia 
- loggi miejskiej – w miejscu utraconego 
narożnika Placu Zgody, właściwe rozwią-
zanie wjazdu w Aleję Wojska Polskiego 
z Placu Zwycięstwa.

Laureaci:
I nagroda – PRACOWNIA PROJEKTOWA 
ARCHAID JACEK SZEWCZYK

II nagroda – DOMINO GRUPA ARCHITEK-
TONICZNA WOJCIECH DUNAJ

I wyróżnienie – INARKO SP. Z O.O.

II wyróżnienie – JAKUB GOŁĘBIEWSKI, 
WIKTOR KUCHNIAK, MICHAŁ JAROSZE-
WICZ

III wyróżnienie  – ALEKSANDRA ŻÓŁ-
TOWSKA, KLAUDIA BABSKA, GRZEGORZ 
FERBER, PIOTR ZANIEWSKI

Zwycięzca, oprócz nagrody – 35 tys. zł 
brutto, zostanie zaproszony do udziału 
i negocjacji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki. 
Zdobywca drugiej nagrody otrzymał 20 
tys. zł brutto, a trzech zdobywców wyróż-
nień po 5 tys. zł brutto.

www.wojskapolskiego.szczecin.eu

Szczecin sfinansuje zakup nie-
zbędnego sprzętu do nowo two-
rzonego Banku Mleka Kobiecego. 
Placówka zostanie otwarta w Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym Nr 2 PUM w Szcze-
cinie.

Zadaniem Banku Mleka Kobiece-
go będzie umożliwienie karmienia 
naturalnym pokarmem dzieci, które 
z przyczyn losowych nie mogą być 
karmione mlekiem własnej mamy. 

Przedsięwzięcie powstało z inicjaty-
wy dr hab. n. med. Beaty Łonewskiej 
- Kierownika Kliniki Patologii Nowo-
rodka Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM 
w Szczecinie  oraz prof. dr hab. n. 
med. Bogusława Machalińskiego 
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie.

Tworzony w Samodzielnym Pu-
blicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 
w Szczecinie Bank Mleka Kobiecego 
to zadanie między innymi z zakresu 
ochrony zdrowia w ramach prioryte-
towych celów Wydziału Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Szczecin. 

Działanie to wpisuje się również 
w Program Szczecin Przyjazny Ro-
dzinie.

Brak właściwej ilości pokarmu kobie-
cego w pierwszych dniach po poro-
dzie przedwczesnym jest zjawiskiem 
bardzo powszechnym (organizm 
kobiety po porodzie wcześniaka nie 
jest gotowy na tak szybką  produkcję 
pokarmu). Z drugiej strony wcześnia-
ki, szczególnie te ze skrajnie małą 
urodzeniową masą ciała nie tolerują 
sztucznych mieszanek mlecznych 
w tych najważniejszych, pierwszych, 
krytycznych dniach swojego życia. 

Potencjalne dawczynie mleka kobie-
cego przechodzą dokładną weryfi-
kację stanu zdrowia oraz trybu życia, 
są badane pod katem wystąpienia 
zakażeń typu kiła, HIV, HBV, HCV. 
Przekazane mleko kobiece jest pod-
dane analizie składu (oceniana jest 
zawartość białka i tłuszczu), po czym 
jest pasteryzowane i zamrażane. 

Tak przygotowany pokarm może 
służyć nie tylko pacjentom oddziału 
przy którym istnieje Bank Mleka Ko-
biecego, ale również wcześniakom 
urodzonym w całym regionie. 

Zazwyczaj po kilku dniach podawa-
nia pokarmu z Banku Mleka Kobie-
cego, biologiczne matki są w stanie 
wyprodukować odpowiednią ilość 
pokarmu dla własnego dziecka. Je-
śli nie to przez cały krytyczny  okres 
hospitalizacji, do czasu osiągnięcia 
dojrzałości, wcześniak karmiony jest 
pokarmem pozyskanym z Banku 
Mleka Kobiecego.

wiadomosci.szczecin.eu

I nagroda – pracownia projektowa ARCHAID Jacek Szewczyk
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Dziennikarz, publicysta i laureat lite-
rackiej nagrody Nike jest kolejnym bo-
haterem szczecińskiego cyklu „Myśli 
niepodległe”. Cezary Łazarewicz opo-
wiada o swoich związkach ze Szczeci-
nem i odpowiada na pytanie, czym dla 
niego jest niepodległość. 

„Myśli niepodległe” to jeden z elementów 
akcji „Codziennie Polskę tworzyMy”, 
która ma na celu całoroczne, obywatelskie 
świętowanie setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości nie tylko w Szczecinie, ale 
i w całym kraju. „Myślami” nazywamy 
cykl filmów-wywiadów nagrywanych 
w szczecińskiej filharmonii i publi-
kowanych zawsze 11. dnia każdego 
kolejnego miesiąca. 

Ich bohaterami są osoby znane i związane 
ze stolicą Pomorza Zachodniego. Oso-
by, które chcą podzielić się refleksjami 
o niepodległości i opowiedzieć swoje 
historie ze Szczecinem w tle. Pierwszym, 

listopadowym gościem był lekkoatleta, 
tyczkarz, medalista mistrzostw świata 
i Europy – Piotr Lisek. 

W grudniu bohaterem „Myśli niepodle-
głych” jest Cezary Łazarewicz.

Film można zobaczyć na stronie inter-
netowej: www.mojaniepodleglosc.pl/
mysli-niepodlegle.

mojaniepodleglosc.pl

Cezary Łazarewicz to urodzony 
w 1966 roku w Darłowie dzien-
nikarz prasowy i reportażysta. 
W latach 80. redagował prasę 
podziemną i dystrybuował pi-
sma tzw. drugiego obiegu. Od 
początku lat 90. związany z „Ga-
zetą Wyborczą”. Był także dyrek-
torem szczecińskiego Radia na 
Fali. Później związany również 
z „Przekrojem”, „Polityką”, „New-
sweekiem”, „Wprost” i Wirtualną 
Polską. Laureat Literackiej Nagro-
dy Nike z roku 2017 za książkę 
„Żeby nie było śladów. Sprawa 
Grzegorza Przemyka” o jednej 
z najgłośniejszych zbrodni lat 
osiemdziesiątych w PRL. Za tę 
publikację otrzymał także Na-
grodę im. Haleckiego, nagrodę 
MediaTory w kategorii obserwator 
oraz nominację do Nagrody im. 
Kapuścińskiego.

 „Codziennie Polskę two-
rzymy” to nazwa rocznego 
programu obchodów 100-lecia 
niepodległości naszego kraju. 
Inicjatywa składa się z wielu 
elementów o zasięgu lokalnym, 
regionalnym i ogólnopolskim. 
Ich celem jest ukazanie Święta 
Niepodległości nie tylko w kon-
tekście historycznym, lecz także 
w świetle codziennego życia 
i pracy każdego z nas na rzecz 
Ojczyzny, dziś i w przyszłości. 
Polska to przecież ludzie, ich hi-
storie i plany.

W tramwaju nr 1 rozbrzmiewa muzyka, 
słychać tu  utwór „Filharmonia gra” czy 
zapowiedzi koncertów i wydarzeń.  
Muzyczny świat, rodem z produkcji Wal-
ta Disneya, który stworzył Mateusz Czar-
nowski komponując swoje szczecińskie 
melodie, wychodzi do mieszkańców za 
sprawą muzycznego przystanku. Utwór, 
który słychać w tramwaju to „Filharmonia 
gra!”. Śpiewa go szczecińska młoda woka-
listka Martyna Maciąg. Piosenka pochodzi 
z rodzinnej płyty Filharmonii w Szczecinie. 

„I żyli długo i w Szczecinie”.

Teledysk do piosenki, którą słychać w tram-
waju znajduje się na filharmonicznym kana-
le YouTube. Mamy nadzieję, że muzyczny 
akcent umili podróżowanie tramwajem 
i wywoła uśmiech na twarzach szczeci-
nian. Na każdym kroku przypominamy, że 
w stolicy Pomorza Zachodniego prężnie 
działa Filharmonia, która prezentuje me-
lomanom twórczość najlepszych artystów 
całego świata. 

Myśli niepodległe 
Cezarego Łazarewicza

Rzeźba do remontu 

 „Labirynt” , którego twórcą jest prof. 
Ryszard Wilk, usytuowany na placu 
Zwycięstwa przejdzie gruntowny re-
mont. 
– Labirynt jest częścią historii Szczecina, wpi-
sał się w jego krajobraz i powinien pozostać 
w przestrzeni miejskiej – mówi Daniel Wacin-
kiewicz, zastępca prezydenta miasta. 
Wykorzystana zostanie dokumentacja projek-
towa odtworzenia „Labiryntu”, która była kon-
sultowana już w 2016 roku z prof. Ryszardem 
Wilkiem. Nawiązany został również kontakt 

z cegielnią w Gozdnicy, która jest spadkobier-
cą dawnej firmy, gdzie produkowano kształtki 
ceramiczne do rzeźb profesora. 
Pierwszy etap prac, który planowany jest 
na 2018 rok, obejmuje rozbiórkę Labiryntu. 
– Cieszę się, że rzeźba zostanie. Nie była robio-
na na zamówienie, a jest to efekt mojej pracy 
rozwijania świadomości rzeźbiarsko ceramicz-
nej – przyznaje profesor Ryszard Wilk. – Od 
samego początku chciałem, by była zraszana 
wodą i stała w tym miejscu. Szkliwo w wodzie 
prezentuje się wyjątkowo pięknie.

Przystanek 
„Filharmonia” 
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Odbiór choinek Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Deklaracje  – tylko od wody

Tradycyjnie już, od stycznia do końca lu-
tego 2018 r , odbierane będą z naszych 
domów świąteczne choinki.

Odbiór choinek odbywać się będzie raz 
w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej 
oraz dwa razy w tygodniu w zabudowie 
wielorodzinnej, po wcześniejszym zgło-
szeniu telefonicznym do Urzędu Miasta 
(91 435 1199), lub mailowo na adres: go-
spodarka_odpadami@um.szczecin.pl.

Choinki trzeba wystawić w miejsce, gdzie 
odbierane są odpady komunalne  z nieru-
chomości. Przypominamy, że  choinka to   
odpad biodegradowalny, a zatem musi 
być pozbawiony wszelkich lampek i ozdób, 
w tym wykonanych z tworzyw sztucznych, 
papieru, metalu i szkła.

Terminy odbiorów choinek:
Sektor I rodzaj zabudowy:
poniedziałek jednorodzinna/wielorodzinna
wtorek   wielorodzinna
Sektor II  
wtorek jednorodzinna/wielorodzinna
piątek wielorodzinna
Sektor III  
wtorek wielorodzinna
środa  jednorodzinna/wielorodzinna
Sektor IV  
wtorek jednorodzinna/wielorodzinna
piątek wielorodzinna

Choinki odbierane będą także z placówek 
oświatowych, a częstotliwość odbioru uza-
leżniona jest od rodzaju zabudowy:

– placówki oświatowe w zabudowie wie-
lorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

– placówki oświatowe w zabudowie jed-
norodzinnej – raz w tygodniu.

Przygotowane do odbioru choinki można 
też zgłaszać bezpośrednio do firm wy-
wozowych.

Zielone odpady przez cały rok można oddać 
do Ekoportów.  

Ta usługa cieszy się niesłabnącym powo-
dzeniem i co roku notuje wzrost wyników, 
co obrazuje tabela obok.  

W 2018 roku nową deklarację składają 
tylko właściciele nieruchomości, którzy 
rozliczali się z Gminą za wywóz odpadów 
w oparciu o zużycie wody.

UWAGA! 
Właściciele nieruchomości, którzy wnosili 
do Gminy opłatę ryczałtową (50 lub 80 
zł) za wywóz odpadów, nie muszą skła-
dać deklaracji!

Nowa deklaracja dla właścicieli nieru-
chomości rozliczających się w oparciu 
o zużycie wody powinna zostać złożona 
po upływie 12 miesięcy od  daty obowią-
zywania poprzedniej deklaracji. 

Dla większości właścicieli będzie to styczeń 
2018 roku, ale są też tacy, którzy deklara-
cję powinni złożyć w następnych mie-
siącach 2018 r., bo dla nich w styczniu 

2018 r. jeszcze nie upłynie 12 miesięcy 
obowiązywania poprzedniej deklaracji. 
Dla nich terminem złożenia będzie ten 
miesiąc 2018 r., który nazwą odpowiada 
miesiącowi obowiązywania deklaracji 
z 2017 r. 

Proponujemy zatem odszukać składane 
deklaracje i pamiętać o złożeniu następnej, 
w 2018 roku.

Ul. Ceramiczna – odpady  komunalne 
przy pojemnikach na surowce wtórne

Garażowisko przy ul. Szafera – dzikie 
wysypisko śmieci.

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

Wystarczy mieć wgraną aplikację 
oraz dostęp do Internetu. Można 
również wykorzystać do tego kom-
puter stacjonarny. 

Później już wszystko jest bardzo pro-
ste. Wchodzimy do aplikacji lub na 
stronę, wypełniamy podstawowe 
informacje, opisujemy problem i wy-
syłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl

Miesiące Sektor  
I

Sektor  
II

Sektor  
III

Sektor  
IV

Grudzień 19 19 20 19

Styczeń 23 23 24 23

Luty 20 20 21 20

Marzec 20 20 21 19 i 20

Przypominamy też, że w zimie (od 1 grudnia 
do 31 marca) raz w miesiącu odbierane są 
odpady zielone.  

Do 15-tego dnia każdego miesiąca  
(1 grudnia - 31 marca) można zgłosić wywóz 
zielonego: 
– dzwoniąc pod numer 91 435 1199, 
–  wysyłając maila na adres: gospodarka_ 

odpadami@um.szczecin.pl ,
– za pomocą formularza na  

www.ecoszczecin.pl.
Uwaga: chęć skorzystania z wywozu zie-
lonego zimą trzeba zgłaszać w każdym 

 

Terminy

Masa odebranych odpadów zielonych - Mg  (ton)

zabudowa  
jednorodzinna

zabudowa  
wielorodzinna Ekoporty suma 

IV-XI 2016 4 210 3 240 1 500 8 950

IV-XI 2017 4 680 3 907 1 660 8 950

miesiącu, nie można jednorazowo na cały 
okres od grudnia do marca.   
Właściciele, którzy zgłoszą swoją nieru-
chomość do odbioru odpadów zielonych 
powinni udostępniać swój pojemnik/i, w po-
niższych terminach:

Odbiór choinek odbywać się będzie jeden raz w tygodniu w zabudowie  
jednorodzinnej oraz dwa razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej
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Nowe schronisko 
dla zwierząt 

Biblioteka rozrasta się ! Świąteczne odbiory

Kolejny  
wybieg dla 
psów

Ma pomieścić 150 psów oraz 50 
kotów, ale podczas prac projek-
towych zostanie zweryfikowane 
dokładne zapotrzebowanie na 
liczbę miejsc. 

Schronisko powstanie przy ul. Południowej 
na działce o powierzchni 50 tys. m2, która 
ze względu na swoją lokalizację w możliwe 

najbardziej optymalny sposób rozwiąże 
kwestie związane z dojazdem do schro-
niska z każdej części Szczecina. 

Schronisko będzie w odległości 600 metrów 
od sąsiadujących z działką osiedli mieszka-
niowych, 400 metrów od zabudowy jed-
norodzinnej oraz 200 metrów od ogrodów 
działkowych. W ramach inwestycji planuje 

się budowę parterowego budynku, w któ-
rym znajdą się pawilony i dwa wybiegi dla 
zwierząt, sale zabiegowe i edukacyjne. 

Wokół obiektu zaplanowano posadzenie 
roślinności, której zadaniem będzie wytłu-
mienie hałasu.
Prace budowlane planowane są  w 2018 
roku. Zakończą się w 2019 roku. 

W Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej jest 
już ponad 3000 książek! 

Przynieśli je mieszkańcy Szczecina. Tyle 
samo zabrali do domu, zupełnie za dar-
mo. Dotychczasowym rekordzistą jest 
osoba, która przyniosła ponad… 600 róż-
nych książek!

 „Książka na wynos”, czyli biblioteka 
w Ekoporcie przy ul. Arkońskiej działa od 
miesiąca.  W wydzielonym pomieszczeniu 
znajdują się książki, które przynoszą do 
wszystkich ośmiu punktów zbiórki odpa-
dów mieszkańcy. Lektury jednak trafiają 
docelowo w to jedno miejsce. Tutaj każdy 
może przyjść przez sześć dni w tygodniu, 
w godzinach funkcjonowania Ekoportu 
(od poniedziałku do piątku w godz. 9-19 
oraz w soboty w godz. 9-15) i za darmo 
wybrać coś dla siebie. Bez konieczno-
ści oddawania.

A już wkrótce w tym samym Ekoporcie przy 
ul. Arkońskiej otwarta zostanie „Galeria 
Szpargałek”,  gdzie wciąż przybywają 

Nowy Rok i  święto Trzech Króli powodują  
zmiany w harmonogramach odbioru odpadów.  Oto one:

Sektor I i III
Odbiory zmieszanych odpadów komunalnych i segregowanych (pojemniki i dzwony) 

 Dzień wywozu pierwotny Dzień wywozu po zmianie
 poniedziałek - 01 stycznia wtorek - 02 stycznia
 wtorek - 02 stycznia środa - 03 stycznia
 środa - 03 stycznia czwartek - 04 stycznia
 czwartek - 04 stycznia piątek- 05 stycznia
 piątek - 05 stycznia niedziela - 07 stycznia

Sektor II
 Dzień wywozu pierwotny Dzień wywozu po zmianie
 poniedziałek - 01 stycznia wtorek - 02 stycznia
 wtorek - 02 stycznia środa - 03 stycznia
 środa - 03 stycznia czwartek - 04 stycznia
 czwartek - 04 stycznia piątek- 05 stycznia
 piątek - 05 stycznia niedziela - 07 stycznia

Sektor IV
 Dzień wywozu pierwotny Dzień wywozu po zmianie
 poniedziałek - 01 stycznia wtorek - 02 stycznia
 wtorek - 02 stycznia  wtorek i środa - 02 i 03 stycznia
 środa - 03 stycznia środa - 03 stycznia
 czwartek - 04 stycznia czwartek - 04 stycznia
 piątek - 05 stycznia piątek - 05 stycznia

Szczegółowe harmonogramy na stronie ecoszczecin.pl

Powstał przy ulicy Kopalnianej, w oko-
licach Jeziora Szmaragdowego. 

Pomysł pracowników Wydziału Lasów 
Miejskich Zakładu Usług Komunalnych 
spotkał się z ogromną aprobatą mieszkań-
ców, którzy wspólnie z leśnikami ustalali, jak 
ma wyglądać nowy wybieg dla czworono-
gów. Są tam m.in. kładki, talerzyki, słupki 
czy regulowane płotki dla przeskoków oraz 
urządzenia do agility, czyli szkolenia psów. 

Na tym samym terenie powstał drugi, 
niewielki, również ogrodzony  wybieg 
dla szczeniaczków. Na razie jest tu  jedno 
urządzenie do zabawy, ale w przyszłości 
będą  kolejne.

wszystkie nadające się do użytku produkty 
lub części produktów (np. elementy wy-
posażenia lodówek, tj. szklane półki czy 
do odkurzaczy m.in. końcówki, rury ssące 
itd.)  Już teraz można tam znaleźć mnóstwo 
zabawek czy filmów DVD.  

Aby stać się posiadaczem wybranego 
„skarbu” z „Galerii Szpargałek” trzeba 
będzie przekazać  symboliczną kwotę na 
cele charytatywne.

www.wiadomosci.szczecin.eu

Miejsce przetestował Stuart  
i jego właściciel 

prezydent Piotr Krzystek

Wstępna koncepcja schroniska
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EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szcze-
cińskiego Obszaru Metropolitalnego 
znajduje się na Ostrowie Grabowskim. 
Będzie przetwarzać w energię 150 tys. 

ton odpadów komunalnych rocznie za-
pewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys. 
mieszkań.  Koszt inwestycji 711 mln zł. 
Najważniejsze źródła finansowania: 279 
mln zł – dotacja z Funduszu Spójności 

Unii Europejskiej. 327 mln – obligacje 
Banku Pekao SA. 42 mln zł – środki wła-
sne ZUO.  Termin oddania zakładu do 
użytku: koniec 2017 roku.

ecogenerator.eu

EcoGenerator pali odpady  
i produkuje energię

Grudzień to ostatni miesiąc prac zwią-
zanych z uruchomieniem EcoGenera-
tora. Dwie niezależne linie przetwarzają 
odpady, a turbina produkuje energię. 
Na ostatnie dni roku zaplanowano od-
biory końcowe.

Imponująca instalacja została zbudo-
wana na Ostrowie Grabowskim. Eco-
Generator stoi przy ul. Logistycznej 22 
na działce o pow. 12 hektarów – obok 
oczyszczalni ścieków „Międzyodrze”.

Podstawowym zadaniem zakładu jest 
termiczne przekształcanie odpadów 
komunalnych wraz z odzyskiem energii. 
Inwestycja dopełnia system gospodarki 
odpadami w Szczecinie i służy poprawie 
jakości życia mieszkańców.

Dzięki EcoGeneratorowi Szczecin speł-
nienia obowiązujące oraz przewidywane 
w przyszłości wymagania ekologiczne 
i prawne z zakresu gospodarki odpa-
dami.
Instalacja powstała zgodnie z zasadą 
BAT (ang. Best available technology  
– Najlepsze dostępne techniki).

Pierwszy ogień
Główny budynek procesowy EcoGene-
ratora ma blisko 200 metrów długości, 35 
metrów wysokości i prawie 70 metrów 
szerokości. Mieszczą się w nim m.in.: hala 
wyładunkowa, bunkier odpadów, dwa 
kotły zintegrowane z rusztami, instalacje 
oczyszczania spalin i oczyszczania ście-
ków, węzeł waloryzacji żużla, maszynow-
nia a także biura i sale konferencyjne.

Pierwsze ciężarówki z odpadami przyje-
chały na Ostrów Grabowski już w listo-
padzie. Zapełnianie bunkra odpadów 
do poziomu dwóch tysięcy ton trwało 
kilkanaście dni. Wydajność dwóch rusz-
tów EcoGeneratora wynosi 20 ton na 
godzinę. 
Tyle mniej więcej dostarcza jedna cię-
żarówka typu walking floor. 

Suwnicowy Marian Piątek ze spółki Ter-
mall (firmy, która odpowiada za rozruch), 
pierwszą porcję odpadów, dokładnie 
2,4 tony, przerzucił z bunkra do leja za-
sypowego 5 grudnia o 18.50. Po jeszcze 
jednej porcji, pięć minut później odpa-
dy spadły na ruszt. Ok. 19.25 zajęły się 
ogniem. W tym czasie kilkudziesięciu 
inżynierów firm wykonawczych obser-

EcoGenerator – nasza planeta, nasza przyszłość

 

  

EcoGenerator tuż przed próbami końcowymi

Nastawnia EcoGeneratora. Inżynierowie śledzą  
na monitorach parametry kotła

Pierwszy ogień na ruszcie

wowało parametry kotła i rusztu na mo-
nitorach w nastawni. 

Za nami jest już także synchronizacja 
turbozespołu EcoGeneratora z siecią 
energetyczną - wielogodzinny skom-
plikowany proces, którego celem jest 
wyrównanie częstotliwości  napięcia 
do poziomu 50 Hz (taka częstotliwość 
jest w sieci elektroenergetycznej w Euro-
pie). Turbina osiągnęła zakładaną moc 
w kondensacji (czyli bez produkcji cie-
pła) 13 MW.

W zależności od potrzeb zakład może 
produkować  ciepło  i energię elektrycz-
ną. Maksymalna moc cieplna EcoGene-
ratora to 32 MW.

EcoGenerator przetwarza w energię 
śmieci niezdatne do recyklingu ze 
Szczecina i innych gmin województwa 
zachodniopomorskiego. 

Za jego uruchomienie odpowiada miej-
ska spółka Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów. 
Generalnym wykonawcą inwestycji jest 
włoska firma Termomeccanica Ecologia.
W momencie oddawania tego wydania 
Wiadomości Szczecin do druku trwały 
odbiory końcowe.

Program zero odpadów
W trosce o stan środowiska naturalnego 
Unia Europejska zmierza do całkowitego 
wyeliminowania składowisk odpadów 
nieprzetworzonych. Gospodarka od-
padami ma polegać przede wszystkim 
na odzysku surowcowym, w drugiej 
kolejności – na odzysku energetycznym. 
Kilka krajów europejskich  już przestało 
składować odpady komunalne bądź 
jest bardzo blisko tego celu – Niemcy 
(35% spalanie odpadów, 65% recykling), 
Belgia (42%, 57%), Szwecja (52%, 47%), 
podobnie Holandia, Austria oraz Dania. 

Cześć odpadów, ok. 30-40 proc., nie 
kwalifikuje się do odzysku surowco-
wego. Najlepszym rozwiązaniem jest 
ich przekształcenie w energię. Dlatego 
dopełnieniem nowoczesnego systemu 
recyklingu są zakłady termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych. 
 
W Europie działa ok. 450 spalarni odpa-
dów komunalnych.
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Nowoczesne wodomierze  
na prawobrzeżu

EcoGenerator pali odpady  
i produkuje energię

W prawobrzeżnej części Szczecina ZWiK 
rozpoczął wymianę wodomierzy  głów-
nych. Zastąpią je nowocześniejsze urzą-
dzenia pomiarowe, które zdalnie będą 
przesyłać odczyty. 

Wymiana wodomierzy odbędzie się 
w ramach zadania pn. „Bezprzewodo-
wy monitoring sieci wodociągowej na 
Prawobrzeżu Szczecina”. Jest ono częścią 
programu inwestycyjnego „Czysta Odra 
w Szczecinie”. Wymiana wodomierzy na 
prawobrzeżu potrwa dwa lata i prowadzo-
na będzie do końca 2019 r. W tym czasie 

zamontowanych zostanie 8,6 tys. nowych 
zestawów pomiarowych o różnych śred-
nicach. Mieszkańców prawobrzeża pro-
simy o wyrozumiałość i ułatwienie pracy 
osobom, które dokonają wymiany (szcze-
gółowe informacje na ten temat znajdują 
się na dole strony.  

Co będziemy instalować? 

Inwestycja polega na wymianie dotych-
czasowych liczników na zestawy po-
miarowe składające się z wodomierzy 
i nakładki odczytowej, która działa w sieci 
telefonii komórkowej (GSM). 

Montowane urządzenia będą bardzo no-
woczesne. Po pierwsze umożliwią zdalne 
odczytywanie danych, po drugie – i jest 
to absolutna nowość – będą automa-
tycznie przesyłać zebrane informacje do 
systemu Spółki. Dzięki realizacji zadania 
powstanie zatem system zdalnego, auto-
matycznego monitoringu i zarządzania 
przepływem wody w trybie on-line. 

Z a s t o s o -
wane roz-
wiązanie 
p o z w o l i 
m.in. na 
redukcję 

strat wody, 
sprawniejsze 

z a r z ą d z a n i e 
jej dystrybucją 

i dokładniejszy mo-
nitoring sieci wodocią-

gowej. Da też możliwość 
zdalnego, automatycznego 

odczytu danych bez udziału inka-
senta, szybkiego diagnozowania 
niekontrolowanych wycieków 
z sieci oraz rzeczywistego plano-
wania wielkości zasilania. Inte-
gralną częścią nowych urządzeń 
będą specjalne nakładki tele-
metryczne. Ich rolą jest odczyt 
danych z liczników i transmisja 
zebranych informacji do ser-
wera za pomocą sieci GSM. 
Przesyłane raz dziennie 
dane zawierać będą stany 
wodomierzy z alarmami 
czyli sygnalizować np. 
fakt zdjęcia nadajnika, 

ingerencji magnetycz-

Wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 

Nowym Roku 
życzy 

Wymiana przez dwa lata

nej na moduł czy wycieku wody na insta-
lacji wewnętrznej.

Szczecin najnowocześniejszy

Obecnie ZWiK odczytuje i rozlicza 
w Szczecinie ok. 48 tys. wodomierzy. 
Instalacja nowoczesnych urządzeń po-
miarowych z odczytem radiowym trwa 
w naszej Spółce od blisko 10 lat. Do tej 
pory montowane były w lewobrzeżnej 
części miasta i obecnie stanowią w sumie 
ok. 55 proc. wszystkich odczytywanych 
przez nas urządzeń pomiarowych. Po 
zakończeniu inwestycji na prawobrzeżu 
wskaźnik ten wzrośnie.

Warto dodać, że Szczecin stanie się pierw-
szym dużym miastem, które na taką skalę 
wprowadzi najnowocześniejsze urządze-
nia pomiarowe. Wcześniej wodomierze 

umożliwiające odczyt radiowy i jedno-
czesny bezprzewodowy monitoring sieci 
instalowały firmy wodociągowe w mniej-
szych miastach w skali kilkuset sztuk. 

Wprowadzenie systemu odczytu radio-
wego stało się koniecznością spowodo-
waną kilkoma przyczynami. Jedna z nich 
to wyraźna tendencja do oszczędzania 
wody, która pociągnęła za sobą wymóg 
dokładniejszego rozliczania za jej pobór 
i odprowadzanie ścieków. Kolejną był 
gwałtowny wzrost liczby urządzeń po-
miarowych. 

W roku 2002 ZWiK miał zarejestrowanych 
około 26 000 wodomierzy. 

Bardzo ważnym powodem była też zmia-
na systemu rozliczeń. Jeszcze kilkanaście 
lat temu indywidualni odbiorcy wody  

Wymiana obejmie całe prawobrzeże. 
Nie oznacza to jednak, że osoby do-
konujące wymian wodomierzy dotrą 
do wszystkich mieszkańców tej części 
Szczecina i odwiedzą każde mieszkanie. 

Wymiana dotyczyć będzie tylko 
klientów ZWiK, a więc osób, firm 
lub innych podmiotów, które mają 
podpisane umowy ze Spółką i z tego 
tytułu posiadają wodomierz główny. 
W pierwszej kolejności monterzy poja-
wią się w dzielnicach Płonia, Śmierd-
nica, Sosnówko, Jezierzyce, Kołbacz. 
Wymianę, w ramach podpisanej ze 
ZWiK umowy, przeprowadzą pracow-

nicy dwóch firm: „Pronal” Sp. z o.o. oraz 
„Arturs Constructions”. 

Przedstawiciele wymienionych firm 
otrzymają specjalne upoważnienia 
uprawniające do kontaktu z klientem 
i przeprowadzenia wymiany wodomie-
rza, wydane przez firmę zatrudniającą 
tj. „Pronal” Sp. z o.o. lub „Arturs Con-
structions”. 

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek 
pytań prosimy o kontakt z Działem Go-
spodarki Wodomierzowej ZWiK pod nr. 
telefonu 91-46-03-381.   

Ważne dla klientów ZWiK

rozliczani byli na podstawie odczytu wo-
domierza raz w roku. Teraz odczyty odby-
wają się 6 razy w roku. W starym systemie 
pracownicy Spółki dokonywali rocznie 50 
tys. sprawdzeń, obecnie takich operacji 
jest blisko ćwierć miliona! 

Aby sprostać zmieniającej się sytuacji, 
ZWiK sięgnął po nowoczesne techno-
logie i instaluje wodomierze z odczytem 
radiowym a teraz zacznie z modułami 
przesyłającymi odczyty GSM.

Zalety systemu

System zdalnego odczytu umożliwia 
zdobycie informacji o ilości dostarczonej 
wody, a także o tym czy nie występowały 
jakieś zakłócenia w pracy wodomierza 
lub czy ktoś nie ingerował w jego mecha-
nizmy. Jest wiele innych zalet systemu. 
Wszystkie informacje można uzyskać bez 
konieczności wchodzenia na teren posesji. 

Dane zdobywa się w każdej sytuacji, 
nawet podczas nieobecności odbiorcy 
wody, a także w razie potrzeby w dowol-
nych terminach i godzinach. Odczyt stanu 
wszystkich wodomierzy w budynku wie-
lorodzinnym w jednym czasie przyczynia 
się do zminimalizowania różnic pomiędzy 
sumą odczytów liczników mieszkanio-
wych a odczytem wodomierza głównego. 

Zdalny system odczytów poprawia kom-
fort naszych klientów. Nie muszą już 6 razy 
w roku wpuszczać do siebie pracowni-
ków Spółki. Bezpieczniejsi są również 
kontrolerzy. 

Nie wchodzą już do niebezpiecznych 
czy trudno dostępnych miejsc, np. do 
studni umieszczonych pod jezdniami, 
chodnikami, parkingami, które często 
są zalane wodami gruntowymi lub opa-
dowymi, a także do niskich lub ciasnych 
pomieszczeń. 
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Szczecińskie TBS  
dla Jadłodzielni 

Miasto Szczecin pozytywnie odpowia-
da na apel Jadłodzielni i przekazuje jej 
lokal użytkowy przy ul. Żółkiewskiego 
4, stanowiący własność Szczecińskiego 
TBS, w którym może być prowadzona 
dalsza działalność. 

We wrześniu wolontariusze prosili 
o pomoc w znalezieniu nowego po-
mieszczenia, ponieważ wygasała im 
dotychczasowa umowa najmu. Od 
tego momentu rozpoczęły się rozmo-
wy z miastem. Z pośród kilku pomiesz-
czeń własnych zaproponowanych przez 
Szczecińskie TBS, wolontariusze wskazali 
to, które im najbardziej odpowiadało. Jest 
to lokal użytkowy przy ul. Żółkiewskiego 
4 o pow. 21 m2. 

Znajdują się w nim dwa pomieszczenia, 
w tym sanitariat. Wejście do lokalu jest 
bezpośrednio z ulicy. – Pomieszczenie 
wymaga jedynie odświeżania – mówi 

Grażyna Szotkowska, prezes zarządu 
Szczecińskiego TBS. – Cieszę się, że 
mogliśmy pomóc. Osoby prowadzące 
Jadłodzielnię to klasyczny wolontariat 
obywatelski z dobrego serca dla ludzi 
potrzebujących wsparcia.

– Nasza radość jest duża, dziękujemy za 
chęć współpracy. Szczecin jest w czołów-
ce tych którzy rozwijają tę ideę dzielenia 
się jedzeniem – mówiła Elżebieta Abra-
mowicz, wolontariuszka Jadłodzielni. – 
Zapraszamy do współpracy, tych którzy 
chcą pomagać. 

Foodsharing, czyli rozdawanie żywności 
rozpoczął się w Niemczech w ubiegłym 
roku. Idea popularyzuje się także w Pol-
sce. Szczecińska Jadłodzielnia działa 
od lutego 2017 r. Dziennie odwiedza ją 
kilkadziesiąt osób. Jej działalność polega 
na rozdawaniu potrzebującym żywności 
i ubrań.

Ponad 100 podwórek za 10 mln złotych 
– to wymierny efekt 10 lat realizacji pro-
gramu  „Zielone Podwórka Szczecina ”. 
Program przypadł do gustu mieszkańcom, 
którzy coraz chętniej sięgają po pieniądze 
na metamorfozę swojego otoczenia. Koń-
czy się kolejna edycja programu.

Zielone Podwórka Szczecina to program, 
który pozwala na zmianę często szarych, 
brzydkich podwórek w miejsca przyja-
zne mieszkańcom. Dzięki niemu powstają 
zielone oazy spokoju, place zabaw, miej-
sca sąsiedzkich spotkań i odpoczynku. 
Pierwsze Zielone Podwórka pojawiły się 

na mapie Szczecina w 2008 roku, przez 10 
lat trwania programu odebranych zostało 
już 113 projektów. W ramach programu 
wspólnoty otrzymały dofinansowania 
ponad 10 mln zł.

– Zielone Podwórka Szczecina to program, 
który bardzo konkretnie zmienia nasze mia-
sto, to najbliższe nam. Te miejsca, na których 
najbardziej nam zależy, nasze otoczenie – 
mówi Lila Królikowska , dyrektor Zarządu 
i budynków Komunalnych – Cieszymy się 
ze możemy wspierać wspólnoty mieszka-
niowe w realizacji ich projektów.

W tym roku do puli zrealizowanych in-
westycji dołączy kolejne 12 podwórek:  
Boguchwały 13-16, Asnyka 20; Bogumiły 
10-14, Wojska Polskiego 130,132; E.Plater 
90; Garncarska 4-6,  Boh. Warszawy 107-
111, Jagiellońska 31; Jagiellońska 39a; 
Montwiłła 2-11; Wąska 5a - 8; Wielkopolska 
32; Zakopiańska 11-12; Zakopiańska 13-
14; Drzymały 3,4; Szymanowskiego 6 -9; 
Bazarowa 2-8.
W sumie tegoroczny koszt realizacji in-
westycji wyniósł blisko 3 mln zł, z czego 
80 proc. kosztów dofinansowanych było 
z budżetu miasta. Program w imieniu mia-
sta realizuje ZBiLK.

Efekty już można podziwiać m. in. przy ul. 
Zakopiańskiej 11-12 i 13-14 , gdzie w tym 
roku powstały obok siebie dwa podwór-
ka . Remont obejmował tam wykonanie 
alejek, placów zabaw, nasadzenie nowej 
zieleni. 

Program Zielone Podwórka Szczecina 
jest doceniany nie tylko przez samych 
mieszkańców, ale także przez różne in-
stytucje. W roku 2013 znalazł się w finale 
Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Polski. 
Dostrzeżony został za „wybitne, nowator-
skie i efektywne działania obywatelskie na 
rzecz dobra wspólnego”.

TBS Prawobrzeże wykonuje komplek-
sowe remonty szczecińskich kamienic 
w ramach programu Kawka. Likwiduje 
stare piece, przyłącza budynki do miejskiej 
sieci cieplnej i przeprowadza termomo-
dernizację. 

Remont obejmuje 29 budynków i 116  
lokali i jest możliwy  dzięki wsparciu finan-
sowemu z programu Kawka. Zadania są 
realizowane w budynkach należących do 
spółki, do Gminy oraz wspólnot mieszka-
niowych, w których TBS Prawobrzeże ma 
swoje lokale.
Zakres remontu obejmuje m. in: likwidację 
starych pieców węglowych, podłączenie 
mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej 
lub montaż pieca gazowego, termomo-
dernizację budynku, w tym także remonty 
werand , schodów wejściowych i wenty-
lacji itp.
W tym roku zakończono już remonty w 4 
budynkach w centrum miasta: przy Ks. 

Zielone podwórka Szczecina

Poprawiają jakość 
powietrza

Efekty Programu   już można podziwiać m. in. przy ul. Zakopiańskiej

Bogusława X 52, przy ul. Więckowskiego 
nr 6 oficyna i nr 3 oficyna prawa i lewa. Wy-
mieniono tam źródła ciepła w  37 lokalach. 
Wykonano również termomodernizację 
czyli m. in. docieplenia ścian piwnic, ścian 
zewnętrznych, stropów nad piwnicą, stro-
pów poddasza, wymieniono okna i drzwi 
w częściach wspólnych budynków oraz 
w lokalach stanowiących własność TBSP.
Już niebawem zostaną ogłoszone  przetar-
gi na prace w pozostałych budynkach przy 
Batalionów Chłopskich 89, Jaracza 1B, 6, 
9, 10, 11, 12, 16, 17, Kaszubska 65 oficyna, 
R. Dmowskiego 16 i 55, Biała 3, Gryfińska 
142, Kruszcowa 22, Rydla 74, Słupska 6, 
Jagiellońska 7, 8 i 9 oficyny, Monte Cassino 
4 front, Rayskiego 28 oficyna prawa i lewa, 
Oficerska 15.
Wszystkie remonty mają się zakończyć 
w 2018 r. Łączny koszt  prac to ok 12 mln 
zł, z czego blisko połowa pochodzi z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska.

Lokal użytkowy przy ul. Żółkiewskiego 4, przekazany JadłodzielniKompleksowe remonty szczecińskich kamienic w ramach programu Kawka
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Park nie do poznania 
Rady Osiedla

Nietypowy plac zabaw

Piąty, ostatni etap zagospodarowania 
parku im. Stanisława Nadratowskie-
go przy ulicy Malczewskiego dobiegł 
końca. 

Dzięki doskonałej współpracy z Radą 
Osiedla Drzetowo – Grabowo udało się 
zakończyć już piąty, ostatni etap przebudo-
wy parku im. Stanisława Nadratowskiego. 
Można śmiało stwierdzić, że dzisiaj park nie 
przypomina zupełnie tego sprzed kilku lat. 
W piątym etapie ustawione zostały place 
zabaw. Znajdują się na nich urządzenia dla 
większych dzieci, jak i całkiem maleńkich. 
Są zjeżdżalnie, ślizgi rurowe, most, kładka 
czy tunel linowy. 
Najmłodsi skorzystają z huśtawek sprę-
żynowych czy zabawki w kształcie sa-
mochodu. Urządzenia ustawione są na 
bezpiecznej nawierzchni. Tuż obok rodzice 
mogą poczekać na pociechy na ławkach, 
które ustawione zostały przy nowych, bru-
kowanych alejkach.
Po drugiej stronie parku wyremontowane 
zostały schody, prace objęły także odwod-
nienie przylegającej drogi. Przygotowano 
również miejsca parkingowe.

W całym, zapuszczonym dotąd parku, 
przez ostatnie lata ułożono utwardzone 
alejki, teren został oświetlony. Są tam 
nowe ławki i kosze na śmieci, jest także 
oryginalny mini amfiteatr otoczony klin-
kierowym siedziskiem. W centrum tego 
miejsca ustawiono skrzynkę z dostępem 
do prądu. Przebudowane zostały wejścia 
do zieleńca. Zbudowane zostały nowe 
schody wejściowe. 

Mieszkańcy mogą korzystać z rozbudo-
wanej siłowni pod chmurką, stołów do 
gry w szachy. Uporządkowana jest zieleń. 
Zasiano trawniki, posadzono nowe drzewa 
oraz krzewy.

W nowym Parku Majowe znajdującym 
się na Prawobrzeżu, u zbiegu ulic An-
drzejewskiego oraz Iwaszkiewicza, 
powstał plac zabaw dla osób niepeł-
nosprawnych.

Park Majowe, najnowszy w Szczecinie, 
a zarazem jeden z najpiękniejszych wzbo-
gaca się o kolejne urządzenia. Zgodnie 
z wcześniejszą obietnicą ustawiono plac 
zabaw przeznaczony dla osób niepełno-
sprawnych. Na bezpiecznej nawierzchni 
jest  zestaw zabawek zawierający m.in. 
podjazdy dla wózków, huśtawka typu 
„bocianie gwiazdo”. Wszystkie zabawki 
posiadają atest bezpieczeństwa.

Park Majowe otwarty został we wrześniu 
tego roku. Kosztował 2,5 miliona złotych. 
Położono na nim utwardzone alejki. Usta-
wione zostały stoły do szachów i tenisa 
stołowego. Jest siłownia pod chmurką, 
nowoczesny plac zabaw z trzema zesta-
wami urządzeń. Wszystko w otoczeniu 
mnóstwa zieleni, a dokładniej 150 drzew, 
blisko 2000 krzewów ozdobnych, pnączy, 
traw ozdobnych i krokusów. Na całym, 
porośniętym dotąd chaszczami terenie, 
znalazły się ławki i kosze na śmieci. W cen-
tralnym punkcie jest drewniana wiata, a od 
niej w inne rejony prowadzi rzeka żwirowa 
- również obsadzona roślinnością. Wszyst-
ko jest  oświetlone. Oprócz lamp punkty 
świetlne znalazły się nawet w nawierzchni.

Kolejny 
park

Przy ulicy Litewskiej, w pobliżu stadionu 
lekkoatletycznego, zakończył się pierw-
szy etap przebudowy parku.

Nie ma już krzaków, hałd śmieci, pielę-
gnacji poddane zostały istniejące drzewa. 
Kolejny szczeciński park rozpoczął swoją 
metamorfozę. O inwestycję zabiegała rada 
osiedla Zawadzkiego - Klonowica , która 
przeznaczyła na nią swoje środki. 
Oprócz wspomnianej pielęgnacji zieleni, 
poprowadzona została instalacje elek-
tryczna. Pozwoliło to na ustawienie lamp 
i podłączenie oświetlenia. Mieszkańcy 
zabiegali również o wybieg dla psów. I te 
prośby zostały spełnione. Powstało takie 
miejsce, ogrodzone, z czterema urządze-
nia agility.
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Szczecin nagrodzi żeglarzy
Aktualności

Przylądek Czterech Szkieletów – Zespół 
przyrodniczo-rekreacyjny, czyli pięć 
zakątków kajakowych, powstanie na 
terenie Sadlińskich Łęgów w Dąbiu. 

Zakątek Jeziorna – zlokalizowany w rejonie 
ul. Jeziornej, ok. 200 m od ujścia strugi Chełsz-
cząca do jeziora Dąbie. Przeznaczony będzie 
zarówno dla kajakarzy jak i użytkowników 
ścieżek rowerowo - rolkowych. Zakątek zosta-
nie zaprojektowany w charakterze „leśnego 
parkingu” – jako miejsce otwarte z zadaszo-
nymi ławami do siedzenia, usytuowanymi 
przy placu manewrowym przeznaczonym 
na potrzeby rozładunku sprzętu wodnego 
– kajaków, a także jako punkt krótkiego wy-
poczynku dla użytkowników tras rowerowo 
– rolkowych. 

Zakątek Płońska Kępa  –  zlokalizowany 
będzie w części wodnej, przybrzeżnej cypla 
Płońska Kępa. Niedostępny od strony lądo-
wej. Przeznaczony będzie dla użytkowników 

Pięć  nowych zakątków kajakowych

Zbliża się druga edycja Międzynarodo-
wych Nagród Żeglarskich Szczecina. 
Kolejny raz wyróżnione zostaną oso-
by, osiągnięcia i inicjatywy związane 
z żeglarstwem. W marcu 2018 roku, 
podczas uroczystej gali, poznamy zwy-
cięzców w aż dziesięciu kategoriach!

Wybór zwycięzców poprzedzi zgłaszanie 
kandydatów i wyłonienie nominowanych. 
Nad całością czuwać będzie kapituła na-
gród i prezydent Szczecina, który w roku 
2016 zdecydował o ustanowieniu nagród.
– Nagrody są odpowiedzią na inicjatywę 
środowiska żeglarskiego naszego miasta, 
które ma bogate tradycje i doświadcze-
nie – zapowiada Prezydent Piotr Krzystek.  
– Chcemy wyróżniać szczególne osoby 
oraz instytucje, które wykazały się w że-
glarstwie w sposób wyjątkowy. Myślę że 
poprzez godne wykorzystanie potencjału, 
który drzemie w tej nagrodzie, utrwalamy 
w świadomości społecznej, jak ważną rolę 
żeglarstwo odgrywa w życiu naszego mia-
sta.

Celem nagród jest popularyzacja żeglar-
stwa i jego tradycji, uhonorowanie waż-
nych osiągnięć żeglarskich, kształtowanie 
i rozwijanie świadomości morskiej i wyróż-
nienie dokonań w dziedzinie wychowania 
morskiego dzieci i młodzieży. Kategorii, 
w których Prezydent Miasta Szczecin (na 
rekomendację członków Kapituły) będzie 
mógł przyznać nagrody jest aż dziesięć.
– Główną nagrodą jest nagroda im. kapitana 
Ludomira Mączki – zapowiedział żeglarz 

Piotr Owczarski, członek kapituły. – Tym 
samym jej patronem został znany żeglarz, 
podróżnik, postać, która zrosła się ze Szcze-
cinem. Cechą szczególną tej nagrody jest 
jej międzynarodowy wymiar.
Pozostałe kategorie to:
• Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka;
• Żeglarz Roku;
• Regatowiec Roku – Nagroda imienia 

kapitana Kazimierza Kuby Jaworskie-
go;

• Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda 
imienia kapitana Kazimierza Haski;

• Nagroda Kota Umbriagi;
• Nagroda Kulturalna Żeglarskie-

go Szczecina;
• Wydarzenie Żeglarskie;
• Młody Żeglarz Roku;
• Żeglarska Nagroda Specjalna.

Kandydatury do poszczególnych nagród 
od 10 stycznia do 15 lutego 2018 będą 
mogli zgłaszać mieszkańcy Szczecina, 
województwa zachodniopomorskiego 
i Pomorza Przedniego, a w przypadku Na-
grody imienia kapitana Ludomira Mącz-
ki, także mieszkańcy całej Polski. Prócz 
tego kandydatów zgłaszać mogą także: 
członkowie kapituły oraz instytucje pu-
bliczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, 
organizacje i kluby żeglarskie. Spośród 
nadesłanych kandydatur wyłonieni zo-
staną nominowani do poszczególnych 
wyróżnień. Laureatów poznamy podczas 
uroczystej Gali Żeglarskiej zaplanowanej 
na 24 marca 2018 roku.

www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

lądowej. Przeznaczony dla użytkowników 
bardzo małych jednostek pływających – kaja-
karzy. Zostanie zaprojektowany o charakterze 
„leśnego parkingu” – jako miejsce krótkiego 
wypoczynku na szlaku wodnym, w formie 
pomostu cumowniczego. 

Zakątek Trzebuskie Łęgi – zlokalizowany  
nieopodal granicy administracyjnej Szczeci-
na z gminą Goleniów. Przeznaczony będzie 

małych jednostek pływających – głównie dla 
kajakarzy. Zaprojektowany zostanie w cha-
rakterze „leśnego parkingu” – jako miejsce 
krótkiego wypoczynku na szlaku wodnym, 
w formie pomostu cumowniczego. 

Zakątek Sadlińskie Łęgi - zlokalizowany 
będzie w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, 
najdalej na północ wysuniętego cypla Sa-
dlińskie Łęgi. Będzie niedostępny od strony 

zarówno dla kajakarzy jak i użytkowników 
ścieżek rowerowo - rolkowych. W części 
lądowej zostanie zaprojektowany w cha-
rakterze leśnego parkingu – jako miejsce 
krótkiego wypoczynku z wydzieloną 
częścią rekreacyjną. Dostępny będzie 
od strony wodnej i lądowej; usytuowany 
z uwzględnieniem uwarunkowań natural-
nych, w miejscu istniejącej „dzikiej plaży” 
wykorzystywanej przez okolicznych miesz-
kańców od wielu lat. 

Zakątek Chełszcząca - zlokalizowany w re-
jonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200m 
ma północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi 
Chełszcząca. Przeznaczony będzie zarówno 
dla kajakarzy jak i użytkowników ścieżek 
rowerowych. Zaprojektowany zostanie 
w charakterze „leśnego parkingu” – jako 
miejsce krótkiego wypoczynku z wydzielo-
nym miejscem na ognisko.

wiadomosci.szczecin.eu
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To, co przed nami  w 2018 r.
Rozmaitości

Pięć  nowych zakątków kajakowych

Zacznijmy jednak od tego, co już za nami. 
Mijający rok obfitował w wiele ciekawych 
i różnorodnych wydarzeń, trudno byłoby 
wymienić wszystkie.

Zatem tylko kilka z nich jak m.in. jubileuszo-
wa, 10. edycja Różanego Ogrodu Sztu-
ki, Szczecin Jazz już po raz drugi gościł 
w Szczecinie znakomitych artystów z całego 
świata, odbyła się także jubileuszowa, 10. 
edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Ogni Sztucznych Pyromagic , do konkursu  
Festiwalu Młodych Talentów – Nowa Ener-
gia znów zgłosiło się mnóstwo chętnych 
(ponad 1000 osób).

Nie zabrakło także atrakcji dla miłośników 
sportu. We wrześniu odbyła się 25. edycja 
turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open 
oraz pierwszy  raz w Szczecinie – Mistrzostwa 
Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn. 

Jednak bezapelacyjnie kulminacyjnym 
punktem wydarzeń 2017 był sierpniowy finał 
The Tall Ships Races 2017. Do Szczecina po 
raz trzeci przypłynęły największe i najpiękniej-
sze żaglowce świata, miasto rozbrzmiewało 
wieloma językami międzynarodowych za-
łóg, a na scenach wystąpiło wielu artystów. 
Muzyczną gwiazdą tegorocznego finału był 
włoski tenor Andrea Bocelli. 

Raport opracowany przez firmę badawczą 
Zarzecki, Lasota i Wspólnicy podsumowują-
cy TSR 2017 wskazał m.in., że każda kolejna 
edycja finału Regat jest coraz lepiej oceniana 
przez każdą z ankietowanych grup; TSR 
2017 stanowił kolejną udaną imprezę, do 
której organizatorzy przygotowali się jeszcze 
lepiej niż w poprzednich edycjach (tj. w latach 
2007 i 2013); docenione zostały wpływ finału 
regat na rozwój Miasta i jego wizerunek (za-
równo w skali kraju, jak i Europy); dostrzeżo-
no ogólną zasadność organizowania tego 
typu wydarzeń.

Wydarzenie spotkało się także z szerokim 
echem w świecie żeglarskim. Potwierdziła 
to m.in. ostatnia doroczna konferencja Sail 
Training International w Bordeaux we Francji. 
Szczecin był na niej chwalony przez organi-
zatora samego wyścigu i inne porty.

– Szczecin otrzymał nagrodę za największą 
liczbę młodzieży na jednostkach uczestniczą-
cych w regatach. Rokrocznie wysyłamy liczną 
żeglarską reprezentację – mówi Zastępca 
Prezydenta Miasta, Krzysztof Soska. – Prócz 
tego podczas konferencji, szef STI jedno-
znacznie stwierdził, że szczeciński finał regat 
był drugą co do wielkości imprezą tego typu 
na świecie, zaraz po Bostonie.

A w roku 2018?

W nowy rok wkroczymy tanecznym krokiem 
nie tylko podczas tradycyjnego już sylwestra 
na Jasnych Błoniach. Pierwsza potańców-
ka, na którą zaprasza Szczecin Jazz, od-
będzie się już 1 stycznia, o godzinie 13.00 
w Teatrze Letnim.  Zatańczyć swing krokiem 
kujawiaka. To niemożliwe? Z ekipą Szczecin 
Jazz wszystko jest możliwe! Zespół Pieśni 
i Tańca „Szczecinianie” i swing dancerzy 
„Lindy Hop Szczecin” tanecznym krokiem 
do muzyki jazzmana Sylwka Ostrowskiego 
powitają nowy rok. Zaproszeni są wszyscy.

Zacznij nowy rok zdrowo i swingowo – za-
chęca Sylwester Ostrowski. Szczecin Jazz 
przyzwyczaił nas już do nietypowych, hap-
peningów promujących dobrą muzykę i fe-
stiwal. W ramach hasła „Jazz comes to you” 
odbyły się już „Jazz na łyżwach”, „Jazzowa 
domówka” czy „Baby Jazz”.

Tegoroczna, trzecia już edycja festiwalu 
Szczecin Jazz 2018 (26 lutego – 9 kwietnia 
2018) odbędzie się pod hasłem AMERYKA 
– tradycja i nowoczesność. 

Wystąpią m.in.: król swingu z Kansas City, 
saksofonista Bobby Watson, saksofonista 
Vincent Herring, czy gwiazda pop-jazzu, 
kanadyjski wokalista Gino Vannelli. Jego 
występ (9 kwietnia) uświetni  Galę wręczenia 
Nagród Artystycznych i Mecenasa Kultury 
Miasta Szczecin przyznawana twórcom i ar-
tystom związanym ze Szczecinem za wybitne 
osiągnięcia artystyczne. 

Dotychczasowymi laureatami tej nagrody 
są m.in. Krzysztof Meisinger, , Adam Zieliński 
(Łona) i Andrzej Mikosz (Webber) czy Sylwe-
ster Ostrowski.

www.szczecinjazz.eu
www.saa.pl

5 stycznia o godz.19.00 w Filharmonii 
tradycyjny już Koncert Prezydencki 
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii w Szczecinie pod batutą 
Rune Bergmanna z solistą Ole Edvar-
da Antonsena – trąbka. Zabrzmi muzyka 
norweska, przebój muzyki filmowej Woj-
ciecha Kilara, Bachowski hit „Badinerie”, 
a nade wszystko trąbka obdarzonego 
nieziemskimi zdolnościami artysty Ole 
Edvarda Antonsena. Właściwie układ 
przypominający nieco koncert w typie 

greatest hits, jakich w karnawale nie bra-
kuje.

www.filharmonia.szczecin.pl

14 stycznia 26. Finał WOŚP. Skupimy się 
na pozyskaniu wsparcia dla podstawowych 
oddziałów neonatologicznych – powiedział 
Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP - Wybór 
celu Finału to każdego roku najtrudniejsza 
decyzja, jaką musi podjąć Zarząd naszej Fun-
dacji. Przez cały czas napływają do nas sygnały 
i informacje o tym, jakie są braki w szpitalach, 
jakie dziedziny medycyny wymagają pilnej 
interwencji. Potrzeby są ogromne, a my, wy-
bierając temat każdej zbiórki, musimy być 
pewni, że przy pomyślnym wyniku Finału 
uda nam się postawione cele zrealizować. 
Neonatologia była celem Finałów WOŚP 
już siedmiokrotnie. 

www.wosp.org.pl

53 Przegląd Teatrów Małych Form KON-
TRAPUNKT w 2018 roku zmienia miesiąc, 
którym prezentowane są spektakle, widowi-
ska plenerowe, wystawy, projekcje filmowe, 
słuchowiska czy debaty. Wszystko to odby-
wać się będzie od 25 maja do 1 czerwca 
2018 r.

www.kontrapunkt.pl

23 czerwca nowy festiwal – Wooded City 
2018. Festiwal odbędzie się w Szczecinie 
– mieście, z którego pochodzą jego pomy-
słodawcy. Grzegorz Demiańczuk i Wojciech 

Tarańczuk już po raz trzeci wcielą się w rolę 
kuratorów projektu związanego z szeroko ro-
zumianą muzyką elektroniczną – od house’u, 
przez techno, po projekty o bardziej songwri-
terskim charakterze! Miejscem, które przyjmie 
uczestników Wooded City 2018 będzie 
szczecińska Łasztownia. W jej industrialnych 
przestrzeniach pojawią się dwie sceny, a także 
specjalne strefy poświęcone takim dziedzinom 
jak design, moda czy gastronomia.

www.wooded.pl

W czerwcu (1-3) także nowość: Zjazd Du-
żych Rodzin – ogólnopolskie, trzydniowe 
spotkanie, na które zaproszone są rodziny 
z trójką i więcej dziećmi, a celem jest integracja 
rodzin wielodzietnych, wspieranie działań 
w obszarze polityki rodzinnej i tworzenie po-
zytywnego obrazu dużej rodziny. W ramach 
wydarzenia planowany jest festyn „Szczecin 
Przyjazny Rodzinie”. 

www.zjazd.3plus.pl

Z bogatej oferty wakacyjnej tylko kilka propo-
zycji. Plener literacki ODKRYJ  KSIĄŻKĘ  NA 
NOWO na Jasnych Błoniach towarzyszący 
Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej dla 
Autorki GRYFIA. 11. edycja Różany Ogród 
Sztuk (czerwiec- sierpień) cykl letnich propo-
zycji artystycznych dla mieszkańców Szcze-
cina i turystów w Różance oraz sierpniowy 
PYROMAGIC – Międzynarodowy Festiwal 
Ogni Sztucznych.

www.saa.pl
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