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SBO 2017
– Głosowanie zakończone

Rady Osiedli

Prawie 94 tysiące głosów oddano na projekty Szcze- 2017 jest kolejnym rokiem obowiązywania programu
cińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku no- „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli”. W tym
wością była możliwość skorzystania z BUDŻETObusa.
roku jest to kwota 170 tys. zł.
Więcej, str. 3
Więcej, str. 9
		

Szczecin Jazz 2017
To będzie trzynaście szczęśliwych jazzowych dni. Producent muzyczny Jay-Z i Beyonce oraz wiele innych gwiazd
światowego formatu gościć będą w Szczecinie.
Więcej, str. 10
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Aktualności

Praca
w dobrym klimacie
Przez ostatnie lata na szczecińskim
rynku pracy wiele się zmieniło. Bezapelacyjny urok miasta i duży wybór
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
sprawił, że znaczące, światowe marki
postanowiły właśnie w Szczecinie
realizować swoje kolejne inwestycje.
Rok 2017 dla miasta to czas, w którym
o pracowników będą walczyć największe,
rozpoznawalne firmy.
Na terenie szczecińskiej metropolii zaistniały – marki Zalando i Amazon, światowe
firm z branży e-commerce, które szukają
2000 pracowników
– Czasy się zmieniły. Dziś to nie pracownik
szuka pracodawcy tylko pracodawca ma
problem ze znalezieniem pracowników –
mówi prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.
– Dla miasta jest to naturalne, że musimy
wesprzeć nowych inwestorów w tych poszukiwaniach. Kilka tysięcy nowych miejsc
pracy to niebagatelna liczba.
Ruszyła także kampania „Szczecin Rekrutuje” z hasłem przewodnim „Praca w dobrym
klimacie” skierowana do mieszkańców
czterech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Ma na celu zwrócić uwagę na
Szczecin, jako na miasto, o którym warto
pomyśleć poszukując pracy i być może
rozważyć przeprowadzkę.
Wszystko o pracy i kampanii można znaleźć na www.kariera.szczecin.eu. To
właśnie tam są informacje na temat akcji
oraz loga 34 kluczowych firm i instytucji,

Tysiące nowych
miejsc pracy w Szczecinie
czeka właśnie
na Ciebie!
Sprawdź oferty,
znajdź coś dla siebie
i rozwijaj się
z nami w Szczecinie!

otworzą nowe relacje z biznesem lokalnym. Zmieni się formuła Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina, która
pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą
w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta.
Prezydent miasta powoła 5 zespołów
branżowych: ds. budowlanych i rozwoju
przestrzennego, ds. usług nowoczesnych
(BPO, IT, SCC), ds. gospodarki morskiej
i logistyki, ds. biotechnologii, badań i rozwoju oraz ds. handlu i rzemiosła.
Każdy zespół będzie liczył do 15 członków. Ich posiedzenia odbywać się będą
nie rzadziej niż raz na kwartał.
Prezydent miasta będzie także corocznie przyznawał Nagrody Gospodarcze.
Będą one miały charakter honorowy,
laureaci zostaną wybrani przez prezydenta spośród rekomendacji przedstawionych przez Radę Gospodarczą.
Wręczone zostaną przez prezydenta
miasta podczas Szczecińskiego Forum Gospodarczego.

które rekrutują w Szczecinie i które zaangażowały się w kampanię. Są to między
innymi partnerzy strategiczni – Amazon,
Zalando, KK Wind Solutions, Asseco
Data Systems i home.pl. Po kliknięciu na
logo przenosimy się na strony rekrutacyjne
danej firmy.
Akcja „ Szczecin Rekrutuje ” to pierwsze
działanie z wielu planowanych, które

Miasto zamierza w tym roku kontynuować
także takie działania jak Dni Polsko-Niemieckie, Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna, jak również cieszące się dużą
popularnością Dni Skandynawskie, które
odbywają się tradycyjnie w kwietniu.
więcej:
www.kariera.szczecin.eu

Filia po nowemu

Oświata:
pierwsze
zmiany
Od wielu miesięcy w Szczecinie
trwają prace związane
z wprowadzeniem rządowej
reformy oświaty.
Po miesiącach analiz i symulacji,
a także w oparciu o dane demograficzne i urbanistyczne w perspektywie lat, Wydział Oświaty Urzędu
Miasta Szczecin jako najkorzystniejszy dla naszego miasta wariant
uznał przekształcenie gimnazjum
w 8-letnią szkołę podstawową
z dniem 1 września 2017 r.
Pozwoli to w znacznym stopniu
na uniknięcie dwuzmianowości,
przepełnienia szkół oraz znacznego wydłużenia czasu pracy szkół
podstawowych.
Dodatkowo, wynikające z obranego
wariantu tworzenie nowych szkół
podstawowych, pozwala na stworzenie małych kameralnych szkół,
oferujących wyższy standard opieki
dla uczniów.
Proponowane przez Zespół ds. Reformy Oświaty rozwiązania zakładają utworzenie 5-7 nowych szkół
podstawowych, a także zmianę
obwodów już istniejących placówek, wygaszenie funkcjonowania
szczecińskich gimnazjów, stworzenie dwóch nowych liceów ogólnokształcących oraz jednego nowego
wyspecjalizowanego technikum.
Wszystkie budynki, które obecnie
znajdują się w tak zwanej bazie
oświatowej, pozostaną w niej i zostaną wykorzystane na inne cele
związane z edukacją młodych szczecinian. Miasto nie planuje sprzedaży
jakiegokolwiek budynku oświatowego.
Wszelkie zaproponowane przez Miasto rozwiązania nie są rozwiązaniami
ostatecznymi. Zespół ds. Reformy
Oświaty oczekuje dyskusji ze strony
zainteresowanych oraz wszelkich
uwag i sugestii, które pozwolą na
wypracowanie optymalnego i możliwie najlepszego dla wszystkich
uczestników systemu oświaty zmian.

Nowa sala w filii Biura Interesantów przy ul. Rydla

Zakończył się remont sali Biura
Obsługi Interesantów filii Urzędu
Miasta przy ul. Rydla na Prawobrzeżu.
Prace remontowe obejmowały m.in. wyburzenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej,
instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
wykonanie wentylacji i klimatyzacji. Modernizacji poddano system kolejkowy oraz

alarmowy. W ramach remontu zainstalowano także monitoring.
Uruchomiono nowe stanowiska m.in. do
obsługi mieszkańców w sprawach obywatelskich (meldunki, dowody osobiste)
i komunikacyjnych (rejestracja pojazdów,
prawa jazdy), a także Urzędu Stanu Cywilnego.

Stanowiska okienkowe oraz USC objęte
zostały nowym systemem przywoławczym.
W filii nadal udzielana będzie pomoc
prawna. Tak jak dotychczas będzie można
zasięgnąć porady Miejskiego Rzecznika
Konsumentów czy Wydziału Księgowości.
więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu

– Rządowa reforma systemu oświaty to poważne wyzwanie organizacyjne dla miasta. Pomimo tego, że
to nie nasza reforma, dotyczy ona
naszych szkół, za które jesteśmy
odpowiedzialni – mówi Krzysztof
Soska, zastępca prezydenta miasta. – Chcemy, by zmiany, które jesteśmy zobowiązani wprowadzić,
zaszły w sposób najmniej dotkliwy
zarówno dla uczniów, których dobro
stawiamy na pierwszym miejscu, jak
i dla nauczycieli, którzy są dla nas nie
mniej ważni.
Szczegóły dotyczące proponowanych przez Miasto zmian, znajdują
się w prezentacji, którą można znaleźć:
• na Portalu Edukacyjnym
www.pe.szczecin.pl
• na portalu
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Budżet Obywatelski
– głosowanie zakończone

Tegoroczna nowość – Budżetobus

Tylko w głosowaniu internetowym
wzięło udział 33359 osób oddając
92978 głosów na projekty zgłoszone
do Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego.
W tym roku nowością była możliwość
skorzystania z BUDŻETObusa, który
podczas trwania głosowania odwiedzał
różne zakątki Szczecina umożliwiając
mieszkańcom głosowanie.

Z glosowania tradycyjnego w Szczecinie
w tym roku skorzystało 731 osób. Większość z nich, bo aż 433 osoby zagłosowały w BUDŻETObusie, pozostałe glosy
oddano w punktach stacjonarnych (UM
Szczecin, filia UM na Prawobrzeżu, DK
Klub Skolwin i MBP filia nr 25).
Listę projektów, które otrzymały najwięcej
głosów można będzie poznać na stronie
www.konsultuj.szczecin.pl

Czystsze powietrze
Szczecin ze względu na swoje
położenie geograficzne i warunki
atmosferyczne nie ma takich
problemów ze smogiem
jak inne miasta.
Do poprawy jakości powietrza przyczynił się także ogólnopolski program
Kawka, do którego Szczecin
przystąpił w 2014 roku.
Celem Programu jest przede wszystkim zmniejszenie zanieczyszczeń
powietrza (pyłu, CO2), szczególnie
w tych miejscach, w których dochodzi do przekraczania norm. W ramach
programu wymianie podlega źródło
ciepła opalane paliwem stałym na
źródło bardziej efektywne energetycznie.
Z programu mogli skorzystać zarówno mieszkańcy Szczecina jak
i podmioty prywatne zarządzające
wspólnotami mieszkaniowymi, firmy
prywatne, budynki zarządzane przez
miejskich zarządców (ZBILK, STBS
i TBSP) i wspólnoty mieszkaniowe,
a także jednostki gminne.

– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
oraz projektodawcom za zaangażowanie w tworzenie SBO 2017. Cieszymy
się, że mimo rozłożonych w czasie prac
nad złożonymi projektami, udało nam się
zainteresować budżetem obywatelskim
tak wielu mieszkańców naszego miasta
i zachęcić ich do głosowania – mówi Paweł Szczyrski, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta. – Za
nami kilka bardzo intensywnych miesięcy

Najczęściej mieszkańcy wymieniali piece
kaflowe na ogrzewanie gazowe, grzejniki elektryczne, kotły na biomasę, pompy
ciepła, kotły olejowe, kolektory słoneczne.
Dotychczas zlikwidowano ponad 800
pieców opalanych paliwem stałym i zastąpiono je bardziej ekologicznymi źródłami
ciepła. W wyniku realizacji drugiej edycji
Kawki do końca sierpnia 2018 r. ma być
zlikwidowanych jeszcze ok. 1000 pieców,
a prace termomodernizacyjne zostaną
wykonane w ponad 60 budynkach.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
nie przewiduje kolejnych edycji Kawki,
program został zawieszony.
www.wiadomosci.szczecin.eu

Liczba głosujących przez internet: 33359
Liczba głosujących tradycyjnie: 731
Liczba oddanych głosów: 93 718
więcej:
www.konsultuj.szczecin.pl

Podaruj swój 1%
Miasto Szczecin zachęca podatników
do przekazania 1% swojego podatku
na rzecz szczecińskich Organizacji
Pożytku Publicznego.

W przypadku budynków wielorodzinnych
oprócz wymiany źródła ciepła możliwe było
wykonanie termomodernizacji .

i mamy nadzieję, że już niedługo zaowocują nowymi, ciekawymi inwestycjami,
które będą realizowane w naszym mieście
w ramach SBO 2017.

Sezon na rozliczenia podatkowe ruszył
pełna parą. Przypominamy, by razem ze
złożeniem PIT nie zapomnieć o deklaracji
przekazania 1% podatku, na rzecz tych
którzy na co dzień pomagają innym.
Wybór jest bardzo duży. W samym Szczecinie mamy ponad 150 organizacji, którym możemy w ten sposób przekazać
swoje wsparcie.
W tym roku w ramach promocji szczecińskich organizacji pożytku publicznego
trzykrotnie wyświetlona zostanie iluminacja grafiki 1%, która pojawi się w 3 różnych,
często odwiedzanych przez mieszkańców
lokalizacjach Szczecina.
W Urzędach Skarbowych będą niezbędne
informacje dotyczące akcji.
Szczegóły, lista organizacji oraz odpowiedzi na pytania dostępne na stronie:
www.1procent.szczecin.eu
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Opłaty i deklaracje
Stawki opłat za gospodarowanie
odpadami w 2017 r. nie ulegają zmianie.

Proponujemy zatem odszukać składane
deklaracje i pamiętać o złożeniu następnej,
w 2017 roku.

Inna opłata może dotyczyć tylko tych
właścicieli nieruchomości, którzy rozliczają
się na podstawie ilości zużytej wody. Przypominamy, że te osoby muszą w nowym
roku złożyć nową deklarację.

Właściciele nieruchomości, którzy nie
złożą nowej deklaracji zostaną wezwani
do złożenia wyjaśnień w tej sprawie oraz
złożenia deklaracji.

Deklaracja właścicieli nieruchomości
rozliczających się w oparciu o zużycie
wody powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy od złożenia poprzedniej deklaracji. Dla większości właścicieli
będzie to styczeń 2017 roku, ale są też
tacy, którzy składali później, w następnych
miesiącach.

W stosunku do tych właścicieli, którzy
nie zastosują się do wezwania zostanie
wszczęte postępowanie administracyjne,
które określi tym właścicielom wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze decyzji, na podstawie ilości zużytej wody, w okresie wybranym przez gminę.

Dla nich terminem złożenia będzie zatem
ten miesiąc, w którym składali ostatnią
deklarację.

www.ecoszczecin.pl

Odbiór choinek i zielonego zimą
W zimie – wbrew pozorom – nie ma
przerwy w odbiorach odpadów
zielonych.
Do końca lutego odbierane są z naszych
domów świąteczne choinki, bezpłatnie,
w ramach comiesięcznej opłaty. Odbiór
choinek odbywa się jeden raz w tygodniu
w zabudowie jednorodzinnej oraz dwa razy
w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej.
Przygotowane do odbioru choinki trzeba
zgłosić bezpośrednio do firm wywozowych:
Sektor I: mirella.miroslawska@remondis.pl
Sektor II:
suezjantra@suez.com
Sektor III:
malgorzata.krauza@remondis.pl
Sektor IV:
choinki@mpo.szczecin.pl
lub
do Urzędu Miasta, tel. 435 11 99,
e-mail:
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl
Planowane dni odbioru choinek w podziale na rodzaj zabudowy, oraz sektor miasta:
Sektor I		
wtorek
wielorodzinna
czwartek
jednorodzinna/
wielorodzinna
Sektor II		
wtorek
jednorodzinna/
wielorodzinna
piątek
wielorodzinna
Sektor III		
poniedziałek
jednorodzinna/
wielorodzinna
środa
jednorodzinna/
wielorodzinna
Sektor IV		
wtorek
jednorodzinna/
wielorodzinna
piątek
wielorodzinna

Choinki odbierane są także z placówek
oświatowych, które - przypomnijmy zostały włączone do gminnego systemu
gospodarki odpadami – 1 stycznia 2016 r.
W tym przypadku częstotliwość odbioru choinek uzależniona jest od rodzaju
zabudowy:
– placówki oświatowe w zabudowie
wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu
– placówki oświatowe w zabudowie
jednorodzinnej – raz w tygodniu.
Dodatkowo brygady odbierające
odpady mają obowiązek zgłaszać
posesje, przy których zauważą choinki i te adresy znajdą się na listach
przewidzianych dla odbioru drzewek
w najbliższych terminach.
Odbiór choinek z roku na rok cieszy się
coraz większym powodzeniem.
W 2016 roku, od stycznia do końca lutego z posesji odebrano ok 129 ton choinek, a w analogicznym okresie 2015 roku
odebrano ok. 78 ton, natomiast w tym
samym okresie w 2014 roku – niecałe 50
ton, zaś w tym roku do 23 stycznia firma
odebrała już 68 ton.

Niemniejszym powodzeniem
cieszy się usługa odbioru
odpadów zielonych świadczona
od 1 grudnia do 31 marca,
raz w miesiącu, po wcześniejszym
zgłoszeniu właściciela nieruchomości.

Już w 5
Ekoportach

Właściciele nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej (dotyczy 7 lokali), którzy chcą skorzystać z usługi odbioru odpadów zielonych powinni
zgłosić swoją nieruchomość do 20-tego
dnia każdego miesiąca .
Chęć skorzystania z usługi można zgłosić
dzwoniąc pod numer 91 435 1199 lub
wysyłając e-mail na adres:
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Od 1 stycznia 2017 roku
już w pięciu Ekoportach można oddać
bezpłatnie tzw. odpady problemowe,
czyli budowlano-rozbiórkowe.

Właściciele, którzy zgłoszą swoją nieruchomość do odbioru odpadów zielonych
powinni udostępniać swój pojemnik/i,
w terminach:

Są to Ekoporty:
ul. Dworska (plac Słowińców) Gumieńce
– tel. 723 578 441
ul. Gdańska, Międzyodrze – tel. 723 578
401; ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej),
Prawobrzeże/Dąbie – tel. 723 578 430
ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości) Płonia
– tel. 723 578 443
ul. Leszczynowa, Zdroje - tel. 723 578 413
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Zarządy oraz właściciele nieruchomości
w zabudowie wielorodzinnej również
mogą skorzystać, od grudnia do końca
marca, z usługi odbioru odpadów zielonych.

Przypominamy, że w wymienionych
Ekoportach mieszkańcy mogą oddawać odpady budowlano - rozbiórkowe
w limitowanej ilości odpowiadającej
objętości do 240 l lub masie nie większej
niz 125 kg.

Zgłoszenia powinny być kierowane
bezpośrednio do firm, które obsługują
konkretne sektory miasta.

Na miejscu z pomocą pracownika Ekoportu trzeba dokonać wstępnej segregacji
odpadów na 2 grupy: odpady z betonu,
gruzu ceglanego itp; materiały budowlane zawierające gips niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.

Pamiętajmy, że przez cały rok odpady
zielone przyjmują także EKOPORTY.

Więcej na:
www.ecoszczecin.pl
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Najnowocześniejszy
Ekoport w Szczecinie
Najnowocześniejszy Ekoport
w Szczecinie nabiera kształtów.
Możemy już zobaczyć budynki,
w których znajdą się magazyny
czy sala multimedialna.
Ekoport powstaje przy zbiegu ulic Arkońskiej i Harcerzy. W budowie najnowocześniejszego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów nie przeszkadza
pogoda, prace prowadzone są terminowo.
W budynku socjalno-administracyjnym
gotowe są ściany nośne oraz działowe.
Można już montować stalowe ramy. Wykonana jest również konstrukcja dachu
wraz z pokryciem z papy.
Budynek magazynowy ma już konstrukcję dachu, fundamenty zostały
zaizolowane. Do garaży zamontowano
wjazdową bramę.
Kolejny, trzeci budynek – garażowo-warsztatowy ma już gotowe wszystkie
murowane ściany, wieniec oraz przykrytą
konstrukcję dachu. W nim również znajduje się już brama wjazdowa.
Na ukończeniu jest wiata czterostanowiskowa, która zamontowane ma słupy
z głowicami.

Budowa Nowego ECOPORTU
Dobiega końca montaż konstrukcji z klejonego drewna.
W najnowocześniejszym Ekoporcie
znajdzie się także wiata sześciostanowiskowa. Zamontowane zostały
już słupy.

Oprócz prac, które można zobaczyć
„gołym okiem” prowadzonych jest sporo
takich, które trudno dostrzec.

także budowa zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Planowany termin
zakończenia robót to czerwiec 2017.

Wykonana już została m.in. zewnętrzna sieć wodociągowa. Dobiega końca

więcej na:
www.ecoszczecin.pl

Rekordy, rekordy
W 2016 r. z nieruchomości zamieszkałych, szkół i cmentarzy w Szczecinie odebranych zostało blisko 120
tys. ton odpadów komunalnych. To
nie tylko 13,5% więcej niż w roku
ubiegłym, ale także rekordowy wynik
w skali roku od czasu wprowadzenia
nowych zasad, czyli od lipca 2013
roku.
W tej masie ponad 24 tys. ton stanowiły odpady odebrane selektywnie, co
stanowi 20% wszystkich odebranych
odpadów. Rok wcześniej selektywnie
odebranych zostało ponad 19 tys. ton
czyli mieszkańcy Szczecina w ciągu minionego roku o ponad 5000 ton (ponad
26% ) zwiększyli masę odpadów gromadzonych selektywnie.
Na tak dynamiczny wzrost składają się
odpady opakowaniowe - odebrano
10.772 tony, czyli w porównaniu z ubiegłym rokiem 386 ton więcej, odpady
wielkogabarytowe 5.300 ton czyli więcej
aż o 2.445 ton (85% wzrostu) oraz zielone, w tym choinki, których to odpadów
odebrano z nieruchomości wchodzą-

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie
styczeń – grudzień 2016 r. i porównanie do analogicznego okresu w 2015 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)
SZCZECIN

Odpady
zmieszane
(Mg)

Odpady
opakowaniowe

Odpady
wielkogabarytowe

Odpady
zielone

Odpady
opakowaniowe
miniEkoport

Odpady
zmieszane
miniEkoport

Odpady
ogółem

W tym
odebrane
selektywnie

Udział
selektywny

01-12-2016

95 129,0

10 771,7

5 299,3

8 065,8

-

-

119 365,8

24 136,8

20,24%

01-12-2015

85 935,3

9 482,6

2 853,5

5 886,4

903,1

39,5

105 100,5

19 125,6

18,20%

dynamika

110,70

113,59

185,71

137,02

113,48

126,20

111,21

												
cych w obsługę systemu aż 8.065 ton.
To 2.180 ton więcej (wzrost 37%) niż
w roku 2015.
W 2016 roku odebrano ponad 129 ton
elektroodpadów z ponad 2200 gospodarstw domowych, w 2015 roku 35 475,
a ze szkół 7 578,10 ( w 2015 - 5 092,10),
a z punktów ElektroEko 39 915 ( 2015
r -14 382)
O rekordach trzeba także mówić w odniesieniu do Ekoportów. W 2016 roku
Ekoporty przyjęły ponad 4.500 ton odpadów zgromadzonych selektywnie.
To o ponad 400 ton więcej niż przed rokiem. Wzrost o 10% to wynik, na który

największy wpływ miały odpady zielone,
których Ekoporty przyjęły ponad 1.650
ton, odpady budowlano rozbiórkowe
w łącznej masie 1.175 ton oraz odpady
wielkogabarytowe, których mieszkańcy
dostarczyli 777 ton.
Te 3 grupy odpadów stanowią 80%
masy wszystkich odpadów przekazanych przez Ekoporty do dalszego
zagospodarowania.
Do Ekoportów trafia coraz więcej odpadów niebezpiecznych. Ekoporty przyjęły
w 2016 roku 0,8 ton akumulatorów,
blisko 15 tys. szt świetlówek, ponad
1,5 tys. ton baterii, 1,5 tys. ton lekarstw

i opakowań po lekarstwach, 316 ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 39 ton odzieży i tekstyliów.
Ciekawostką jest, że największą masę
odpadów Ekoporty przyjęły w sierpniu.
Tylko w tym miesiącu mieszkańcy dostarczyli ponad 520 ton odpadów, z czego aż
180 ton stanowiły odpady zielone, a 155
ton odpady budowlane. Potwierdza się
zatem, że szczyt porządków w ogrodach
przydomowych i remontów przypada na
sezon wakacji.
W 2016 roku Ekoporty odwiedziło ponad
98 tys osób ! Dla porównania w 2015
83.275 czyli o blisko 17,5 procent wzrosła
liczba odwiedzających.
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Można bez węgla i ropy?
Jak Szwedzi ograniczają odpady?
1. Zapobiegają ich powstawaniu (np. poprzez używanie
toreb z tkanin zamiast foliówek)
2. Wymieniają się używanymi rzeczami
3. Segregują, by odzyskać surowce
4. Spalają, by odzyskać energię
5. Składowanie jest ostatnim, najmniej pożądanym
sposobem postępowania z odpadami

1. Zapobieganie

skł

ad

2. Recykling rzeczy

ow
is

ko

3. Recykling surowcowy
4. Odzysk energii

5. Składowanie
W Szwecji już tylko siedem procent
energii powstaje z paliw kopalnych.
Od roku 2040 nasi północni sąsiedzi
chcą korzystać wyłącznie
ze źródeł odnawialnych.

komunalne, ale także część przemysłowych).
W 2005 roku Szwecji wprowadzono zakaz
składowania odpadów biodegradowalnych. Dzięki odzyskowi energii i recyklingowi procent składowanych odpadów
zmalał z 50 w 2001 roku do 1 w 2012 (w
Polsce to ciągle ponad 70%).

Mowa oczywiście o produkcji energii
elektrycznej i cieplnej.
Szwecja kojarzy nam się z zimnym klimatem, opieką socjalną, dobrymi samochodami, rudą żelaza, innowacyjnością i ekologią.
Ale Szwedzi są także mistrzami alternatywnych źródeł energii. Warto przyjrzeć się
ich doświadczeniom.
Do połowy lat 70. do ogrzewania niemal
wyłącznie używali oleju opałowego. Dziś
produkują energię z atomu, wody, słońca,
wiatru, geoterm a także ścieków, odpadów
i spalin. Paliwa kopalne stanowią jedynie 7
proc. ich kosza energetycznego (w Polsce
95 proc.)
Punktem zwrotnym był kryzys naftowy
w 1973 roku. Gwałtowny, kilkukrotny
wzrost cen ropy uderzył w gospodarkę
krajów zachodnich. Szwedzi uświadomili
sobie, jak bardzo są uzależnieni od państw
arabskich, które w tamtym czasie niemal
zmonopolizowały handel ropą naftową.
I postanowili wyciągnąć z tego radykalny
wniosek: musimy być samowystarczalni
energetycznie.

W latach 70. I 80. zbudowali dziewięć
reaktorów atomowych, które obecnie zapewniają im 40 proc. energii elektrycznej.
Niedawno rząd szwedzki ogłosił program
budowy 10 nowych reaktorów, które zastąpią dotychczasowe. Ale jednocześnie
podtrzymał deklarację, że do roku 2040
energetyka szwedzka w 100 proc. oparta
będzie o źródła odnawialne.

Odpady to jedyne paliwo, za które elektrociepłownia nie płaci. Przeciwnie: dostawca
odpadów płaci elektrociepłowni za przyjęcie odpadów. Energia elektryczna z odpadów jest dziś najtańszą energią w Szwecji.
Ilość energii uzyskana z dwóch ton odpadów jest równa energii, którą można
wytworzyć z tony węgla.

Odpady najtańszym paliwem

Eko-energia, miejsca pracy

W Szwecji smog nie jest problemem, bo ok.
80% bloków mieszkalnych i 220 tys. małych budynków jest ogrzewanych ciepłem
systemowym. Źródłem blisko 50 proc. tego
ciepła jest biomasa, a 20 proc. - spalarnie
odpadów.

Drugim kierunkiem działania w zakresie samowystarczalności energetycznej
Szwecji jest energooszczędność. Dzięki
wdrażaniu innowacyjnych technologii
(m.in. odzysku energii ze skroplonych
spalin) zużycie energii w Szwecji od 25
lat jest na tym samym poziomie, chociaż
szwedzki PKB wzrósł o 80 proc. Równolegle z siecią komunalnego ciepła
buduje się sieć komunalnego chłodu, co
powoduje, że w Szwecji nie występuje
ryzyko przeciążenia sieci energetycznych
w okresie upałów.

Pierwsze zakłady termicznej przeróbki
odpadów Szwedzi zaczęli budować już
w latach 70-tych ubiegłego wieku. Dziś
33 instalacje tego typu przekształcają
w energię 5,7 mln ton odpadów (Szwedzi
przekształcają w energię nie tylko odpady

Uniezależnienie od paliw kopalnych przekłada się na ekologię. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE),
przeciętny Szwed rocznie emituje do atmosfery 4,25 tony dwutlenku węgla (CO2),
średnia dla UE wynosi 6,91 tony, a dla USA
16,15 tony.
Mimo dużego udziału paliw niekonwencjonalnych w energetyce szwedzkiej w 2016
roku cena hurtowa 1 MWhe w Szwecji była
mniejsza (131 zł) niż w Polsce (162 zł).
W ubiegłym roku polscy odbiorcy kupili
w Szwecji ok. 3,5 TWh energii – najwięcej
od początku istnienia podmorskiego kabla
łączącego oba kraje o mocy 600 MW.
Szwedzki sektor energii odnawialnej to
300 tys. miejsc pracy (trzy razy więcej niż
górnictwo w Polsce).
Źródła:
„Energia z odpadów – doświadczenia
szwedzkie i realia polskie”, Wydawnictwo
Naukowe PIMOT, Warszawa 2015.
„Szwedzkie doświadczenia w zakresie
zbiórki odpadów”, Konferencja Ekorum
2016 w Szczecinie, prezentacja Józefa
Neterowicza, eksperta ds. ochrony środowiska i energii odnawialnej Związku
Powiatów Polskich.

EcoGenerator – nasza planeta, nasza przyszłość
EcoGenerator, Zakład Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
powstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie Grabowskim.
Będzie zamieniać w energię 150 tys. ton
odpadów komunalnych rocznie zapewniając energię elektryczną i ciepło ok.
30 tys. mieszkań. Za realizację projektu odpowiada miejska spółka Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów.

Koszt (łącznie z wydatkami na inżyniera
kontraktu, pomoc techniczną, edukację
i promocję): 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 279 mln zł – dotacja
z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
327 mln – obligacje Banku Pekao SA. 42
mln zł – środki własne ZUO.
Termin oddania zakładu do użytku:
listopad 2017 rok.
ecogenerator.eu

Turbina EcoGeneratora. Zapewni ciepło i prąd ok. 30 tys. mieszkań.
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W każdym przedsiębiorstwie wodociągowym jedną z największych
pozycji po stronie kosztów jest zakup
energii elektrycznej.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Szczecinie poczynił kolejne kroki,
aby racjonalizować i zmniejszać wydatki na prąd.
Prąd ze słońca w Pilchowie
Dążąc do optymalizacji kosztów energii,
ZWiK korzysta z odnawialnych źródeł energii. W tym celu w naszych oczyszczalniach
ścieków powstały instalacja do spalania
biogazu i farmy fotowoltaiczne w Zakładzie
Produkcji Wody „Miedwie”.
W tym roku Spółka przystąpi do budowy
kolejnej. Tym razem powstanie ona na terenie Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie.
Zakończenie inwestycji przewidziano na
drugą połowę 2017 r.
Budowa farmy będzie wsparta środkami
pochodzącymi z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z Funduszy Europejskich. W celu ich
pozyskania ZWiK przystąpił do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska Gospodarki i Wodnej
w Szczecnie. Wniosek spółki został oceniony pozytywnie. Umowę o dofinansowaniu
podpisano w grudniu ub. roku.

Farma fotowoltaiczna w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”
Całkowity koszt inwestycji oszacowano na
nieco ponad 3,1 mln zł. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniesie 2,1 mln zł.
Na terenie ujęcia wody w Pilchowie powstanie farma o mocy 0,5 MW, która zajmie
powierzchnię ok. 1 ha. Wytworzona energia elektryczna przeznaczona będzie w całości na potrzeby zakładu produkcji wody.

Zadanie realizowane będzie w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Spółka zakłada,
że proces projektowania i realizacji farmy
powinien zakończyć się jesienią 2017 r.
Budowa kolejnej, trzeciej już farmy fotowoltaicznej pozwoli Spółce uzyskać oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną.
ZWiK od wielu lat stara się ograniczać koszty z tego tytułu. W latach 2014-2015 firma

zrealizowała dwie inwestycje z zakresu
fotowoltaiki o łącznej mocy 1,95 MW.
Oprócz urządzeń fotowoltaicznych prąd
produkowany jest także z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków.
Obecnie ok. 17 proc. zużywanej przez Spółkę energii pochodzi z własnych źródeł.
www. zwik.szczecin.pl

„Czysta Odra w Szczecinie”
W wyniku realizacji projektu
„Czysta Odra w Szczecinie” nastąpi:
» budowa 23,91km sieci kanalizacji sanitarnej,
» modernizacja 6,81 km kanalizacji
sanitarnej,
» wymiana 0,98km magistral wodociągowych,
» rozbudowa oczyszczalni ścieków
„Zdroje”,
» likwidacja oczyszczalni ścieków
„Płonia”,
W 2016 roku w ramach projektu „Czysta Odra w Szczecinie”
wybudowano sieć kanalizacyjną na fragmencie ul. Okrzei.
W najbliższych latach Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
realizować będzie projekt inwestycyjny „Czysta Odra w Szczecinie”,
który otrzymał dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej.

Projekt obejmie realizację 16 kontraktów.
Będą to zarówno prace budowlane jak
i dostawy sprzętu lub specjalistycznego
oprogramowania. Zgodnie z harmonogramem realizacja całości programu trwać
będzie do roku 2021.

Na program o wartości ponad 148 mln zł
ZWiK pozyskał dofinansowanie w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” – Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Warunkiem otrzymania dofinansowania
było takie skonstruowanie projektu, aby 75
proc. całości kosztów pochłonęły inwestycje
dotyczące gospodarki ściekowej. Wniosek
przygotowany przez ZWiK te proporcje zachował. W przypadku gospodarki sanitarnej
najpoważniejsze zadania to budowa kanalizacji na osiedlach Wielgowo-Sławociesze,
Płonia, Żelechowa.
Dużymi zadaniami będą także modernizacja
oczyszczalni w Zdrojach i pompowni ścieków „Górny Brzeg” i „Białowieska”. Wśród

Spółka zawarła w ub. roku umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację projektu w kwocie 76,8 mln zł.

» modernizacja pompowni „Górny
Brzeg” i „Białowieska”,
inwestycji wodociągowych wyróżniają się
modernizacja magistralnej „Miedwianki”
i budowa systemu zarządzania siecią wodociągową. Szczególnie interesującym
zadaniem stanie się montaż turbiny prądotwórczej w komorze zasuw w Zakładzie
Produkcji Wody „Pomorzany”.
ZWiK planuje realizację II etapu projektu.
W ubiegłym roku spółka złożyła do NFOŚiGW wniosek o przyznanie wsparcia z funduszy UE na kontynuowanie programu.
„Czysta Odra w Szczecinie” będzie drugim
tak kompleksowym przedsięwzięciem inwestycyjnym w zakresie ochrony środowiska

» zakup 2 samochodów z wyposażeniem do hydrodynamicznego
czyszczenia sieci kanalizacyjnych,
» zakup 2 samochodów z wyposażeniem warsztatowym do obsługi
sieci,
» wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
» wprowadzenie kolejnych nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych.
i infrastruktury komunalnej w naszym mieście wspieranym środkami UE. Poprzedni
– „Poprawa jakości wody w Szczecinie”
wart był 282 mln euro. Poprzez budowę
m.in.: oczyszczalni ścieków „Pomorzany”
i rozbudowę o część biologiczną i modernizację części mechanicznej oczyszczalni
ścieków „Zdroje” przyczynił się do wzrostu
ochrony wód powierzchniowych bezpośrednio w zlewni Odry, jeziora Dąbie, a w
dalszej konsekwencji poprawy jakości wód
Morza Bałtyckiego oraz skreślenia Szczecina
z listy największych trucicieli tego akwenu.
www. zwik.szczecin.pl
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Budownictwo

„Nad Płonią” – II etap
Zakończono II etap budowy osiedla
„Nad Płonią”, które na zlecenie Gminy
Miasto Szczecin realizuje Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„Prawobrzeże”.
Pierwsze prace rozpoczęły się w połowie 2014 r. W ramach pierwszego etapu
powstały 24 mieszkania, które znajdują się w dwóch trzykondygnacyjnych
budynkach wielorodzinnych (wokół są
zagospodarowane tereny zielone miejsca
parkingowe i mała architektura).
Realizacja drugiego etapu budowy osiedla
rozpoczęła się w listopadzie 2015 r. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 651,95
m2. przeznaczonych na wynajem.
Mieszkania wykończone zostały w standardzie „pod klucz”, tj. posiadają kuchenki elektryczne, zlewozmywaki, wanny,
umywalki, armaturę sanitarną, w pokojach
- wykładziny PCV w łazienkach – terakotę
oraz płytki ceramiczne, stolarkę okienną
i drzwiową oraz mieszkaniowe stacje
ciepła zapewniające możliwość całorocznego przygotowania ciepłej wody
użytkowej i ogrzewanie mieszkań poprzez
zasilanie z miejskiej sieci cieplnej. Każde
mieszkanie posiada indywidualny system
rozliczania energii cieplnej, elektrycznej
i wody.

Kolejny budynek osiedla „Nad Płonią” w Dąbiu
stawkom czynszu komunalnego. Jest
to jeden z warunków umowy zawartej
pomiędzy Gminą Miastem Szczecin i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która
zapewnia finansowe wsparcie inwestycji,
równe 40% jej kosztów.

lokal o wyższym standardzie technicznym
i funkcjonalnym. Zwolnione przez najemców mieszkania o obniżonym standardzie
Gmina przeznaczy na lokale socjalne.
Część dużego projektu
W 2016 r. rozpoczęła się budowa kolejnych dwóch budynków na osiedlu.
Powstaną następne 24 mieszkania.
Plany budowlane TBS „Prawobrzeże”
zakładają, że do 2020 r. powstanie 120
mieszkań w dziesięciu budynkach.

Dla kogo mieszkania?
Lokale będą oddane do dyspozycji Gminy. TBS „Prawobrzeże” wynajmie je osobom wskazanym przez Zarząd Budynków
i Lokali Komunalnych za czynsz równy

Najemcami lokali będą gospodarstwa domowe chcące poprawić aktualne warunki
mieszkaniowe poprzez zamianę obecnie
zajmowanego lokalu komunalnego na

Milion
więcej

20 lat Szczecińskiego
TBS

Kompleksowa zabudowa mieszkaniowa
przy ul. Koszarowej jest kolejnym etapem rewitalizacji centrum Starego Dąbia,
mającym znaczący wpływ na poprawę
warunków zamieszkiwania, estetykę zabudowy oraz zwiększenie atrakcyjności
turystycznej tego rejonu miasta.
więcej:
www.tbs.szczecin.pl

Od 1997 roku STBS wybudowało
2590 mieszkań w różnych częściach
Szczecina, a w trakcie realizacji są
kolejne inwestycje. W tym samym czasie
zmodernizowało i przebudowało 515
mieszkań położonych w śródmiejskich
kamienicach.

Aż 3 miliony złotych przeznaczy
ZBiLK w 2017 r. na program Zielone
Podwórka i Zielone Przedogródki
Szczecina. To milion złotych więcej
niż w roku ubiegłym.
Nabór wniosków potrwa do 1 marca.
Program Zielone Podwórka skierowany
jest do wspólnot mieszkaniowych w budynkach, gdzie są lokale stanowiące własność gminy, spółki komunalnej lub mają
zawarte porozumienie/umowę z gminą lub
spółką komunalną na korzystanie z terenu
stanowiącego własność gminy.
W przypadku programu Zielone Przedogródki nie obowiązuje kryterium mówiące
o lokalach komunalnych znajdujących się
we wspólnocie.
Do 1 marca (włącznie) br. trzeba złożyć
w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 – Dział
Nadzoru Właścicielskiego, pok. nr 27;
tel. 91 48 86 311). kompletny wniosek
wraz z projektem i kosztorysem.
Listę wspólnot zakwalifikowanych do obu
programów poznamy w kwietniu.
więcej:
www.zbilk.szczecin.pl

Mieszkania i rewitalizacja
Ostatnią, a zarazem największą inwestycją Szczecińskiego TBS jest zakończone
w roku 2016 Osiedle Sienno – 297 mieszkań w 15 budynkach.
Szczecińskie TBS zajmuje się również rewitalizacją. Jednym z pierwszych zadań
przed jakim stanęło Szczecińskie TBS było
zapewnienie mieszkańcom centrum miasta
godnych warunków do życia. W rewitalizowanych kamienicach jest bezpieczniej,
ładniej i przestronniej. Efekty rewitalizacji
widać najlepiej w tzw. kwartałach turzyńskich czyli obszarze położonym w obrębie
ul. Chodkiewicza, Pocztowej, Ściegiennego
i Bolesława Śmiałego lub zespole zabudowanym między ulicami Wojska Polskiego,
Boh. Getta Warszawskiego i Kr. Jadwigi.
Programy Społeczne
Spółka we współpracy z Gminą Miasto
Szczecin realizuje także szereg programów społecznych skierowanych do
różnych grup – m.in. do dzieci z pieczy
zastępczej, usamodzielniających się jej
wychowanków, studentów, absolwentów,
młodych rodzin, rodzin wielodzietnych
wymagających wsparcia oraz seniorów.

Budowa Osiedla Sienno to jedno z ostatnich osiągnięć Szczecińskiego TBS
Od 2014 r. funkcjonuje program „Dom
dla studenta”, dzięki któremu w prosty
i szybki sposób o mieszkania może ubiegać się rocznie kilkadziesięcioro żaków.
Absolwenci mogą skorzystać z programu
– „Dom dla Absolwenta”, który zapewnia
mieszkania młodym ludziom posiadającym
wykształcanie lub wykonujących zawody
oczekiwane przez pracodawców.
Dla Seniora
Oferta Szczecińskiego TBS jest również
skierowana do osób starszych. W ramach
programu mieszkaniowego „Dom dla seniora” spółka zapewniła 23 mieszkania dla
osób po 65 roku życia. Znajdują się one
w budynku zaprojektowanym zgodnie
z potrzebami przyszłych lokatorów, w tym

szczególnie ze stworzeniem miejsca do
wspólnych spotkań sąsiedzkich. Ponadto
mieszkańcy mogą korzystać z oferty rekreacyjno-kulturalnej oferowanej w klubie
Senior-Wigor. Przygotowywane są kolejne mieszkania, które będą proponowane
osobom starszym.
20 lat to okres wielu osiągnięć, ale i czas,
który zobowiązuje do podjęcia kolejnych
działań. Wierzymy, że przez następne lata
będziemy mogli realizować naszą misję
z myślą o przyszłych mieszkańcach. Budując budynki, w którym wiele rodzin znajduje
swój dom, uczestniczymy w tworzeniu
ludzkich historii.
więcej:
www.stbs.pl
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Rady Osiedla

Inwestycje Rad Osiedli
2017 jest kolejnym rokiem
obowiązywania programu
„Współfinansowanie inwestycji Rad
Osiedli”. Wzorem lat ubiegłych,
Radom zostały przyznane środki
na realizację inwestycji na terenie
Osiedli.
W tym roku kwota dofinansowania wynosi
170 tys. zł. Uwzględniając potrzeby i wnioski
mieszkańców w tym roku ze środków Rad
Osiedli zostaną zrealizowane inwestycje
drogowe, nowe chodniki, place zabaw
i siłownie pod chmurką.
Decyzja o tym, jaka inwestycja będzie realizowana (także wieloetapowa) należy
do Rady Osiedla. W tym przypadku opracowywana jest dokumentacja projektowa
i zbierane są niezbędne środki finansowe,
a realizacja inwestycji rozłożona jest na
kilka lat.

Park Nadratowskiego po remoncie

Oddano w 2016 roku
W ubiegłym roku zakończono
kilka ważnych dla osiedli inwestycji.
Ukończono również kolejne już etapy
z kilku wieloletnich inwestycji.
Do takich niewątpliwie należy remont Parku Nadratowskiego współfinansowany
przez Radę Osiedla Drzetowo-Grabowo.
2016 był rokiem zakończenia czwartego
etapu remontu parku. Obecnie mieszkańcy
mogą już m.in. pograć w tenisa stołowego,
w szachy czy posłuchać koncertu.
Plac zabaw przy SP nr 35

W parku powstały utwardzone alejki, przy
nich stoją ławki, kosze na śmieci i stojaki
rowerowe. W parku znajduje się nietypowa,
klinkierowa gigantyczna ławka z drewnianymi siedziskami. Okala ona scenę, czyli
zrobione na wyniesieniu specjalne miejsce
z podłożem mineralnym, przy którym znalazła się skrzynka z dostępem do prądu.
Podczas trzech pierwszych etapów inwestycji w parku powstały nowe alejki,
wyremontowano schody, przygotowano
wejście od strony pobliskich budynków,
zamontowano oświetlenie, uporządkowano zieleń i ustawiono też siłownię pod
chmurką.

Nowy plac zabaw – osiedle Bukowo
2017 z budżetu Rady Osiedla Zdroje kontynuowane będą prace przy utwardzaniu
alejek cmentarza.

Park Nadratowskiego
W roku 2017 pozostał do zrealizowania
remont schodów, plac zabaw, nasadzenia
zieleni oraz parking.
Kolejną inwestycją zrealizowaną ze środków Rady Osiedla, tym razem Zdroje, było
utwardzenie alei cmentarza w Zdrojach.
Stara i zniszczona nawierzchnia została
zdarta z 700 m2 jednego z głównych
szlaków.

Nowa alejka cmentarzu w Zdrojach

W jej miejscu powstała utwardzona kostką
brukową alejka, która tym samym materiałem została połączona z przebudowaną
w roku ubiegłym.
Prace remontowe objęły również swym
zakresem fragment ogrodzenia. W roku

Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców
40. Estetyczny plac zabaw to inwestycja
dla dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych.
W dzielnicy jest ogromna liczba dzieci, dla
których wciąż jest zbyt mało publicznych
miejsc rekreacji, a istniejące często bywają
zniszczone.
Rada Osiedla Niebuszewo widząc potrzeby
uczniów postanowiła przeznaczyć środki
z własnego budżetu na doposażenie placu
zabaw.
Dzięki tej inwestycji SP nr 35 jak i Osiedle
Niebuszewo zyskało dodatkowe, bezpieczne i atrakcyjne miejsce zabaw dla
dzieci.

Z inicjatywy Rady Osiedla Bukowo najmłodsi mają nowy plac zabaw z wozem
strażackim i miniboiskiem do gry w piłkę.
Powstał on przy ul. Kolonistów, na terenie,
który do tej pory był zaniedbany, porośnięty
krzakami. W ramach inwestycji ustawiony
został duży wóz strażacki, do którego można wejść. Ma zamontowaną zjeżdżalnię
i rurki wspinaczkowe. Tuż obok jest huśtawka „gniazdo”.
Dzieci mogą skorzystać też z lin wspinaczkowych. Nowością jest znajdujące się na
terenie placu niewielkie boisko z bramkami
i zieloną, bezpieczną nawierzchnią.
Od strony ulicy zamontowany został piłkochwyt, czyli wysoka siatka zapobiegająca
wyrzuceniu piłki na ulicę.
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Aktualności

Zbliża się Szczecin Jazz 2017

To będzie trzynaście szczęśliwych jazzowych dni. Podczas festiwalu Szczecin
Jazz 2017 będziemy gościć producenta
muzycznego Jay-Z i Beyonce i wiele
innych gwiazd światowego formatu.
Festiwal zainauguruje wschodząca
gwiazda amerykańskiego jazzu Keyon
Harrold, trębacz i producent muzyczny
Jay-Z, Common, Gregory Porter, film
Miles Ahead, a zakończy Gala Polskiego Jazzu szczecinianki Agnieszki Wilczyńskiej wraz z Arturem Andrusem
oraz Henrykiem Miśkiewiczem i Andrzejem Jagodzińskim. Ponadto swoje

najnowsze płyty przedstawią pianiści
Jan Lundgren (Szwecja) – Potsdamer
Platz i Matthew Shipp (USA) – Piano
Song, a młodą polską scenę zaprezentuje wrocławski duet Magda Zawartko/
Krzysztof Piasecki wspierany przez
trębacza Piotra Damasiewicza i saksofonistę Tomasza Wendta.
Warto dodać, że Szczecin Jazz to nie
tylko koncerty festiwalowe. To również
szereg imprez towarzyszących oraz promujących muzykę jazzową. Wśród nich
np. “Domówka z Gwiazdą”, podczas której
Kevin Mahogany zaśpiewał w prywat-

nym mieszkaniu szczecińskiego fana jazzu.
Dla dzieci i młodzieży szkolnej Grzegorz
Turnau dwukrotnie poprowadzi Lekcję
Muzyki.
Festiwal odbędzie się w dniach 28.0212.03.2017.
To nie jedyna atrakcja tegorocznego
Szczecin Jazz. Jako specjalny hit, organizatorzy zaplanowali w czerwcu koncert
Wyntona Marsalisa wraz z Jazz at Lincoln Center Orchestra i NFM Filharmonią
Wrocławską. Koncert poprzedzą mistrzowskie warsztaty muzyczne z Wyntonem Mar-

salisem a wydarzeniu partnerować będzie
Narodowe Forum Muzyki z Wrocławia.
Koncert specjalny: Wynton Marsalis,
JLCO, NFM Filharmonia Wrocławska
odbędzie się 15.06.2017.
Producentem Szczecin Jazz jest Szczecińska Agencja Artystyczna. Opiekę artystyczną sprawuje szczeciński saksofonista
Sylwester Ostrowski.
Szczegółowy program:
www.szczecinjazz.eu
Bilety dostępne na:
www.bilety.fm

Drogowe podsumowanie = 33 boiska
W 2016 roku wyremontowano w Szczecinie, prawie 240 tysięcy metrów
kwadratowych dróg i chodników. Jest
to powierzchnia zbliżona do 33 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
przeznaczył tylko na ten cel blisko 20
milionów złotych. Nawierzchnia zmieniła
się na 30 różnych ulicach, m.in Chopina,
Gdańskiej, Bolesława Śmiałego, Pułaskiego, Floriana Krygiera, Zegadłowicza,
Mazurska, Goleniowskiej.
Zmiany pojawiły się także w innych
miejscach. Przebudowana została ulica
Wiosenna. Wykonano dwie jezdnie,
chodniki, ścieżki rowerowe oraz oświetlenie uliczne. Prace nie ominęły także
skrzyżowań i zjazdów na tym odcinku
drogi. Po otwarciu ulicy poprawiło
się skomunikowanie prawobrzeżnych
dzielnic, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
Swój urok odzyskało wyjątkowe miejsce
na podzamczu. Na ulicy Kuśnierskiej
wykonana została jezdnia z kostki kamiennej, pojawiły się także wyjątkowe
schody, odtworzona została historyczna
geometria i stylistyka tego miejsca.
Reprezentacyjne ulice w okolicy Wałów
Chrobrego także odzyskały swój blask,
wygodniej jest dla pieszych i kierowców.
Prace obywały się etapowo w ramach
rewitalizacji terenu Starego Miasta. Zadanie podzielone zostało na 3 elementy,

Ulice: Kuśnierska i Wiosenna po przebudowie
a łączna długość remontowanych ulic to
około 1000 m.
Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Żołnierskiej pojawiło się rondo o średnicy
22 m, z jezdnią dwupasmową o szerokości 10 m. Natomiast u zbiegu ulic Mickiewicza i Czorsztyńskiej powstała

sygnalizacja świetlna. Poprawił się także
komfort i bezpieczeństwo pasażerów
i pieszych. Przebudowane zostały chodniki oraz perony przystankowe (w tym
przystanki autobusowo- tramwajowe), pojawiła się mała architektura i oświetlenie.
Po zmianach jest to duży, ale jednocześnie przejrzysty i dobrze opracowany

węzeł komunikacyjny. Projekt objął także
przebudowę torowiska tramwajowego
wzdłuż ulic Żołnierskiej i Mickiewicza, na
odcinku od ul. Somosierry do przejścia
dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul.
Brzozowskiego.
www.wiadomości.szczecin.eu
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Rozmaitości /TTSR

... i Regaty TSR 2017
Do największego wydarzenia
żeglarskiego pozostało już tylko
kilka miesięcy. Szczecin po raz trzeci
będzie finałową przystanią
The Tall Ships Races.
Klimat morskich przygód, sportowe zmagania, marynarskie gry i zabawy, biesiady
w pubach i na ulicach na stałe zagościły
w sercu Pomorza Zachodniego.
Czekają na nie z utęsknieniem mieszkańcy, brać żeglarska i turyści, którzy tłumnie
odwiedzają zloty żaglowców.
To wyjątkowa okazja do poznania tradycji
i klimatu życia na dawnych i współcześnie budowanych żaglowcach, które
przeżywają swój renesans. Żeglarstwo
to przyjaźń, zabawa i tradycja.

Z patronatem Prezydenta
Sierpniowy finał regat The Tall Ships
Races 2017 w Szczecinie objęty
został Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy.
Kancelaria Prezydenta Polski w piśmie
informującym o decyzji Prezydenta pisze:
„To międzynarodowe żeglarskie święto
z różnorodnym i atrakcyjnym programem
imprez, skierowane zarówno do mieszkańców regionu jak i turystów, stanowić będzie
wspaniałą okazję do spędzenia wolnego
czasu z rodziną oraz z pewnością przyczyni
się do promocji Szczecina i Polski”.
Od wielu miesięcy w Szczecinie trwają
przygotowania do tego wydarzenia. Był
już regatowy tramwaj, który zapraszał na
sierpniowy finał regat, o tym wydarzeniu
przypomina także seria biletów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Na blankietach
znalazły się grafiki z wizerunkami wielkich
żaglowców z całego świata.
Wiadomo, że gwiazdą muzyczną szczecińskiego finału będzie Andrea Boccelli – włoski tenor, od lat uznawany
za jednego z najpopularniejszych artystów w historii muzyki rozrywkowej, na
Wałach Chrobrego wystąpi 5 sierpnia.

Trwa nabór na … łajzę
Są łącznikiem pomiędzy załogą
żaglowca a organizatorami imprezy.
Dbają o komfort żeglarzy
i starają się, by ci zapamiętali
Szczecin jak najlepiej.
Bez oficerów łącznikowych
– bo o nich mowa –
regaty nie mogłyby się udać.
A łajza to oryginalna „ksywka”, która po
raz pierwszy pojawiła się podczas finału
regat TSR 2007 w Szczecinie.
Została utworzona z połączenia terminu
„oficer łącznikowy” i jego angielskiego
odpowiednika „liaison oficer”.
Oficer łącznikowy jest pierwszą osobą,
którą spotyka załoga po zacumowaniu.
Sprawuje kompleksową opiekę nad jednostką podczas jej pobytu w Szczecinie.
Wolontariusze, towarzysząc załodze,
nadzorują m.in. logistyczną obsługę pobytu, na bieżąco dostarczają informacje
dotyczące programu wydarzenia, koordynują terminy zleconych przez kapitana
dostaw oraz umiejętnie i szybko reagują
na sytuacje, których nikt wcześniej nie
przewidział.
Wszystko po to, by żeglarze czuli się w naszym mieście dobrze, miło nas wspominali
i chcieli do nas wracać.
Oficerem łącznikowym może zostać każdy, kto ma ukończony 20. rok życia, posługuje się językiem angielskim w stopniu co
najmniej komunikatywnym, a znajomość
drugiego języka (szczególnie niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub skandynawskiego) będzie
dodatkowym atutem, jest dyspozycyjny,
otwarty na ludzi i świat.
Wszelkie informacje można uzyskać
wysyłając zapytanie na adres e-mail:
wolontariusze@centrumzeglarskie.pl
telefonicznie pod numerem telefonu
91 46 00 844 w.22, kom. 605 31 37 67.
Szczegóły na stronie:
www.ttsr.eu

PARTNER TECHNOLOGICZNY

Nabór trwa do 28 lutego.

Nagrody Żeglarskie – pierwszy raz!
Podkreśleniem charakteru miasta
związanego z wodą i żeglarstwem
są ustanowione w tym roku
Międzynarodowe Nagrody
Żeglarskie Szczecina.
Zwycięzców poznamy 25 marca podczas uroczystej Gali Żeglarskiej.
– Nagrody to odpowiedź na inicjatywę
środowiska żeglarskiego naszego miasta.
Chcemy wyróżniać szczególne osoby oraz
instytucje, które wykazały się w żeglarstwie
w sposób wyjątkowy – mówi Piotr Krzystek,
prezydent Szczecina.
Kandydatów do Nagród mogą zgłaszaćmieszkańcy Szczecina, województwa
i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki
także mieszkańcy całej Polski.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa
15 lutego.

Kategorie nagród
1. Nagroda imienia kapitana Ludomira
Mączki dla żeglarza za nieprzeciętne
osiągnięcie żeglarskie.
2. Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka, przyznawana jest kapitanowi
(sternikowi) wybitnego rejsu.
3. Żeglarz Roku – dla żeglarza za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem.
4. Regatowiec Roku – Nagroda imienia
kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego przyznawana jest żeglarzowi
regatowemu lub trenerowi regatowemu.
5. Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda
imienia kapitana Kazimierza Haski
dla osobiy popularyzujej żeglarstwo
w czasie nie krótszym niż 10 lat.

6. Nagroda Kota Umbriagi za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa
lub jego popularyzację wśród dzieci
w wieku od 6 do 12 lat.
7. Nagroda Kulturalna Żeglarskiego
Szczecina za działalność artystyczną
lub kulturalną o tematyce morskiej
o szczególnym znaczeniu dla Szczecina lub Pomorza Zachodniego.
8. Wydarzenie Żeglarskie, które wyróżnia organizatora
9. Młody Żeglarz Roku dla żeglarza
w wieku od 13 do 18 lat .
10. Żeglarska Nagroda Specjalna. Nagroda przyznawana osobie, organizacji lub instytucji, za działalność
związaną z żeglarstwem, wodą lub
marynistyką.

Lista nominowanych zostanie podana
do publicznej wiadomości do 10 marca
każdego roku i opublikowana na stronie
internetowej Nagród Żeglarskich Szczecina.
Spośród zgłoszeń kapituła wyłoni kandydatów na laureatów nagród i swoją
rekomendację przekaże Prezydentowi
Miasta, który zdecyduje o przyznaniu
wyróżnień.
Więcej informacji o nagrodach także formularze zgłoszeniowe znajdują się na
stronie:
www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

12wsz

SZCZECIN

styczeń/luty 2017

www.wiadomosci.szczecin.eu

Wydarzenia

Luty zaprasza
Preludium do drugiej edycji festiwalu
Szczecin Jazz to Jazz dla dzieciaków
i „Lekcja muzyki z Panem Turnauem”
(28 lutego, godz. 17.00) w Sali Kameralnej
Filharmonii. W poprzedniej edycji festiwalu
było śpiewanie z Mietkiem Szcześniakiem,
w tym roku w rolę nauczyciela muzyki
wcieli się Grzegorz Turnau, a uczniami
będą dzieci szkół podstawowych. Im mniej
masz do czynienia z muzyką tym lepiej.
Będziemy się uczyć, poznawać i bawić
się muzyką. Celem akcji jest zachęcenie
dzieci do muzykowania dzieci.
Nietypowo zaczęliśmy od końca lutego,
a co jeszcze wydarzy się tym miesiącu?
Wystąpią u nas znakomici wirtuozi. Dang
Thai Son, laureat – X Międzynarodowego Konkursu Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (Filharmonia, 15 lutego,
godz.19.00) Zdobycie przez młodego
Wietnamczyka pierwszej nagrody oraz
trzech nagród specjalnych w Konkursie
Chopinowskim w 1980 r. było wielkim zaskoczeniem. Dziś gra na scenach Europy,
Azji i Ameryki ze znakomitymi orkiestrami
i muzykami.
Tabea Zimmermann, najlepsza altowiolistka na świecie zagra w Filharmonii 17 lutego, godz.19.00. W programie koncertu
utwory Strawińskiego, Bartoka i Szczedrina.
Banaszak, B. Rybotycka, E. Towarnicka,
M. Lipina, Z. Wodecki i J. Wójcicki! Dwa
chóry – Chór Akademicki im. Prof. Jana
Szyrockiego ZUT i Chór Akademii Sztuki
oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im.
Mieczysława Karłowicza to NIESZPORY
LUDŹMIERSKIE po raz pierwszy po 20
latach w Szczecinie!
To oratorium Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego, a naturalną przestrzenią dla
wykonania tego dzieła są obiekty sakralne.
Twórcy zrobili wyjątek wyrażając zgodę na
przedstawienie Nieszporów w Filharmonii
w Szczecinie (11 lutego, godz.19.00).
To ewenement usłyszeć oratorium Pawluśkiewicza poza kościołem, czy katedrą.
Luty to Walentynki, święto zakochanych,
a dla nich m.in. specjalny koncert Thomasa
Andersa i Modern Talking Band (Azoty
Arena 11 lutego, godz. 19.00). Artysta
zaśpiewa wszystkie największe przeboje
grupy Modern Talking: “You’re My Heart,
You’re My Soul”, “Cheri Cheri Lady”, “Brother
Louie”, “Atlantis Is Calling” i wiele innych.

Dzień później, 12 lutego (Filharmonia, godz.19.00) pierwsze w Polsce
widowisko multimedialne z muzyką
zespołów m.in. Metallica, Nirvana,
Pearl Jam, Deep Purple, z gościnnym
udziałem Małgorzaty Ostrowskiej
(ex Lombard). Jest to podróż po niezwykłym świecie artystycznych doznań, w którym potęga elektrycznych
gitar współgra z subtelnym i pełnym
klasy śpiewem operowym, a wszystko
wypełnia brzmienie orkiestry symfonicznej.

Walentynkową niespodzianką jest także muzyczny powrót Agnieszki Chylińskiej z płytą
„Forever Child” i trasą koncertową „Forever
Child Tour”. W Szczecinie artystka wystąpi
11 lutego w Hali MTS, godz.19.00.
Kolejna edycja Jacht Film Festiwal (1112 lutego) odbędzie się w Starej Rzeźni
oraz Centrum Żeglarskim. W programie
m.in. film o czeskim żeglarzu Richardzie
Konkolskim, który w latach 70. i 80. był
mocno związany ze Szczecinem i polskimi
żeglarzami. Film „Na lądzie” pokazuje etap

budowy jachtu „NIKE II” w szczecińskiej
stoczni jachtowej i związane z tym problemy. Inne filmy nawiązujące do Szczecina to
„Magnolia” – historia szczecińskiego jachtu,
który niedawno obchodził swe 50-lecie,
oraz film o zmarłej niedawno pisarce i autorce tekstów Monice Szwai.
Na wszystkie pokazy wstęp wolny!
Szczegóły:
www.jachtfilm.pl
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