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Optymalny wariant
Wybrano wariant nr 1, z autobusem elektrycznym – takie założenia będą towarzyszyły przygotowywanemu wspólnie
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursowi na zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka alei Wojska
Polskiego.
Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie
maja i czerwca. Po wielu konsultacjach,
debatach, spotkaniach z mieszkańcami
i ekspertami zdecydowana większość
opowiedziała się za wariantem zakładającym przebudowę alei w układzie dwóch
jezdni jednokierunkowych o pasach ruchu po 4,50m bez torowiska tramwajowego, z m.in. strefą ruchu uspokojonego
30 km/h, niskoemisyjną komunikacją
publiczną oraz miejscami postojowymi
w pasie środkowym, w układzie skośnym.
Po trwającym od końca 2014 roku procesie badań, analiz komunikacyjnych
i konsultacji społecznych - kolejno dwunastu, następnie sześciu i ostatecznie czterech różnych wariantów przekształcenia
alei - w efekcie przeprowadzonych badań
socjologicznych zaakceptowany został
przez mieszkańców i w rezultacie przyjęty
przez władze miasta – Wariant nr 1.
Ważną modyfikacją wprowadzoną do projektu jest założenie, że funkcję komunikacji
publicznej w tym miejscu przejmie autobus elektryczny, który będzie kolejnym
już działaniem Miasta Szczecin w zakresie
wdrażania programu elektromobilności
w naszym mieście.
– Autobus elektryczny będzie kompromisowym rozwiązaniem w tym kwartale jako
z jednej strony ekologiczny i nieemisyjny
środek transportu publicznego, odpowiedź na potrzeby mieszkańców dotyczące transportu zbiorowego, z drugiej

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego jest tylko częścią działań
w tym obszarze.
początek większych zmian w komunikacji
miejskiej na terenie naszego miasta – tłumaczy Daniel Wacinkiewicz, zastępca
prezydenta Szczecina.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Prawobrzeże oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Część dużego projektu

Miasto jest również w przededniu zlecenia opracowania modelu ruchu dla
Śródmieścia (w obszarze ulic: Piłsudskiego, Piastów, Krzywoustego, Plac
Zwycięstwa, Niepodległości i al. Jana
Pawła II) uwzględniający zmiany na alei
Wojska Polskiego, analizy parkowania
w Śródmieściu, koncepcji uspokojenia
ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej w obszarze rewitalizacji.

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego jest
tylko częścią działań w tym obszarze.
Priorytety procesu rewitalizacji Szczecina
zostały określone w 2010 roku w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Proces
kompleksowych przekształceń kwartałów
przedwojennej zabudowy zlokalizowanych wzdłuż śródmiejskiego odcinka
alei jest sukcesywnie prowadzony przez

Badanie ma określić optymalne rozwiązania komunikacyjne w tym obszarze
m.in. dokonać analizy możliwości budowy
dodatkowego przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Bogusława/
Krzywoustego.
W drugim kwartale 2017 zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania
przestrzeni publicznych w tym rejonie.
Więcej na:
www.wojskapolskiego.szczecin.eu

Kolejne mieszkania dla absolwentów
solwentom (którzy nie ukończyli 30 roku
życia) najbardziej poszukiwanych specjalności oraz osobom zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez
miasto za kluczowe dla jego rozwoju.
– W naszym mieście mamy coraz więcej
interesujących miejsc pracy. Chcemy, by
młodzież myśląc o swojej karierze zawodowej, rozważała związanie swojej przyszłości właśnie ze Szczecinem. Program „Dom
dla absolwenta” ma im pomóc w decyzji
o pozostaniu w mieście po skończonych
studiach i jednocześnie ułatwić start – mówi
Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.
W ramach programu, absolwent lub osoba
zatrudniona w Szczecinie otrzyma wsparcie
polegające na pokryciu przez Miasto połowy wkładu własnego (czyli ok. 25 tys.
zł) wymaganego do wynajęcia mieszkania
z zasobów Szczecińskiego TBS. Drugą część
wpłaci pracodawca lub sam absolwent.
Umowy najmu Szczecińskie TBS zawrze na
3 lata z możliwością przedłużenia.
Michał Nowakowski i jego partnerka Dorota Korzeniewska
otrzymali klucze od Prezydenta Szczecina.
Nie tylko informatycy, ale także filolodzy, ekonomiści, fizycy, biotechnolodzy
oraz specjaliści związani z branżą morską
mogą w tym roku ubiegać się o mieszkanie w ramach „Domu dla Absolwenta”.
Do wynajęcia są jeszcze 34 lokale.

„Dom dla Absolwenta” to jeden z elementów programu Miasta promującego
Szczecin jako atrakcyjne miejsce do nauki,
pracy i zamieszkania. Zakłada wynajęcie na
preferencyjnych warunkach komfortowych
i wykończonych „pod klucz” mieszkań ab-

– Program daje najemcy pewne zakwaterowanie, wolne od zobowiązań kredytowych
i bez ryzyka nagłego wypowiedzenia umowy.
Najmujący mieszkanie będzie mógł traktować je jak swoje, ale jeśli zdecyduje, że nie
chce dalej przedłużać najmu – zostanie mu
zwrócony jego wkład własny. – wyjaśnia
Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS.

Kilkadziesiąt nowoczesnych lokali,
które zostaną przekazane absolwentom znajdują się w nowych i zmodernizowanych budynkach. Aktualnie
dostępne są 34 mieszkania: 32 na
Osiedlu mieszkaniowym „Sienno” położonym przy ul. Pelikana, Flaminga
i Łącznej oraz 2 w budynkach przy ul.
Chodkiewicza 9.
Klucze do jednego z mieszkań przy ul. Flaminga otrzymał z rąk prezydenta Krzystka
Michał Nowakowski i jego partnerka Dorota
Korzeniewska. Michał Nowakowski ma 25
lat i na swoim koncie ukończone studia II
stopnia na Wydziale Akademii Morskiej na
kierunku mechanika i budowa maszyn.
Pracuje w firmie Net Marine Servis sp. z o.o.
na stanowisku Inżynier serwisu.
Program ruszył rok temu. Do tej chwili Szczecińskie TBS zawarło umowy na 12 lokali,
w których zamieszkało 19 młodych ludzi.
Początkowo beneficjentami byli absolwenci
kierunków informatycznych. W tym roku
grupa odbiorców została rozszerzona o kolejne zawody i specjalności. Nabór trwa do
wyczerpania puli lokali przeznaczonych do
programu. Wnioski należy składać w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 1.
Więcej informacji
www.domabsolwenta.szczecin.pl
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Do połowy maja, architekci mają czas na
zadawanie miastu szczegółowych pytań.
Do 20 września muszą dostarczyć gotowe
projekty.
Jury pod przewodnictwem prof. Magdaleny Staniszkis będzie miało miesiąc na ocenę wszystkich prac i wybranie najlepszych.

Z 251 zgłoszeń do konkursu architektoniczno-urbanistycznego
„Łasztownia. Nowe Serce Miasta”
zakwalifikowano 242 podmioty.
Większość - 231 pracowni to reprezentanci Polski, najwięcej z Warszawy – 55,
ze Szczecina – 33. 20 zgłoszeń pochodzi
z Europy - Wielka Brytania, Dania, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Francja
i Austria. W konkursie bierze udział także
firma z Tokio (Japonia) oraz Evaston (USA).
– To jest wynik niesamowity, przypomnę, że
prac złożonych na konkurs w Filharmonii
było 44, a więc teraz jest 5-krotnie więcej
chętnych do udziału w konkursie. To oznacza, że Szczecin uzyskał swoją markę – Piotr
Krzystek, prezydent Szczecina.

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 października 2017 roku. Zwycięzca otrzyma 150
tysięcy złotych. Laureat drugiej nagrody
75 tysięcy zł, a trzeciej 50 tysięcy zł. Jury
przyzna także do 6 wyróżnień, każde po
25 tysięcy zł.
Głównym celem konkursu, a następnie
realizacja zwycięskiej pracy jest połączenie
rozdzielonej rzeką części Szczecina.
– Teren, który obecnie dzieli miasto na część
lewobrzeżną i prawobrzeżną w przyszłości
będzie integrował miasto. Intencją konkursu jest, by rzeczywiście obszar ten stał się
sercem miasta – mówi Jarosław Bondar,
architekt miasta.

Więcej na:
lasztownia.szczecin.eu

Rekrutacja dla najmłodszych
Trwa rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz klas
pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2017/2018.

urodzonych w 2011 roku (6-latków). Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci
urodzonych w 2011 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko
rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji.

Podobnie jak w poprzednich latach, by
zapisać dziecko do wybranej placówki
rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin

W tym roku na wniosek rodziców naukę
w szkole podstawowej może rozpocząć
dziecko 6-letnie, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2016/2017 (odbyło obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego) lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej wydaną
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Znajdują się tu też informacje dotyczące
poszczególnych placówek oraz ich oferty.
W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli
publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2011-2014 (tj. w wieku 3-6
lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na
terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne,
w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które
dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli
publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie,
które chcą zmienić placówkę.
Trwa także rekrutacja do I klas szczecińskich szkół podstawowych. Dotyczy ona
zarówno dzieci urodzonych w 2010 roku,
czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są
obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci

Szczegółowe harmonogramy
rekrutacji na stronie:
www.szczecin.wiadomosci.eu

Zerówki „nieferyjne”
Od nadchodzącego roku szkolnego
2017/2018 rodzice, którzy zdecydują się
na zapisanie dziecka do „zerówki” nie
będą musieli martwić się o zapewnienie
mu odpowiedniej opieki w trakcie ferii
i wakacji. Szczecińskie oddziały zerowe
staną się placówkami nieferyjnymi.

Wielu rodziców 6-latków zastanawia się
czy wysłać swoje dziecko do oddziału
zerowego w szkole podstawowej czy pozostawić je na kolejny rok w przedszkolu.
Jednym z argumentów za pozostawieniem
dziecka w przedszkolu był ten, że przedszkole funkcjonuje również podczas ferii
zimowych lub wakacji.
Od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie
już tego problemu – szkolne zerówki, podobnie jak przedszkola, stają się placówkami nieferyjnymi.
Oznacza to, że „zerówkowicze” będą mieli
zapewnioną odpowiednią opiekę przez
cały rok – również w trakcie przerw takich
jak ferie zimowe czy wakacje. Nie będą
musieli korzystać z opieki świetlicowej, za
to przez cały dzień będą przebywać w tej
samej grupie rówieśniczej.
Warto również podkreślić, że dzięki zapisaniu dziecka do oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej, będzie
ono miało dostęp do bazy dydaktycznej
szkoły (np. sala gimnastyczna, biblioteka,
boisko szkolne, sala komputerowa, pracownie rozwoju zainteresowań dzieci etc.)
Więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Co zgłaszają
mieszkańcy?
Autobus nr 2061 linii B
– biletomat nie działa.

Dzikie wysypisko
przy Szkole Podstawowej nr 44
na ul. Karpackiej (Skolwin)

Jest już nowa, ulepszona wersja aplikacji Alert Szczecin 2.0. Ma jeszcze więcej
możliwości.
Dostępna jest pod adresem www.alertszczecin.pl bądź do ściągnięcia w sklepach
internetowych – oczywiście, jako bezpłatna aplikacja.
Dzięki pierwszej wersji aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne i stacjonarne
mieszkańcy Szczecina zgłosili 10858
mniejszych i większych interwencji: począwszy od uprzątnięcia dzikich wysypisk
śmieci, poprzez załatanie dziur w jezdni,
uporządkowanie zieleni aż po błyskawiczne odśnieżenie chodników lub ulic. Udało
się z sukcesem rozwiązać 8882 sprawy
czyli 82 procent. Jest już 2879 Aktywnych
użytkowników alertu.
Wersja 1.0 działała od maja 2014 roku.
W tym czasie zbierane były wnioski i sugestie dotyczące usprawnień platformy.
Teraz wszystkie zostały uwzględnione
i powstało ulepszone narzędzie – Alert
Szczecin 2.0.
Aby je wykorzystać wystarczy posiadać
urządzenie mobilne oparte na Androidzie,
systemie iOs czy Windows Phone, mieć
wgraną aplikację oraz dostęp do Internetu.
Można również wykorzystać do tego komputer stacjonarny. Później już wszystko jest
bardzo proste. Wchodzimy do aplikacji
lub na stronę, wypełniamy podstawowe
informacje, opisujemy problem i wysyłamy
natychmiast do Urzędu Miasta.

Tam zgłoszenie odbierane jest przez pracowników i niemal natychmiast przekierowane zostaje do osoby, wydziału bądź
jednostki miejskiej odpowiedzialnej za
dany temat.
Dzięki takiej możliwości interwencje bardzo
często załatwiane są nawet następnego
dnia lub kilka dni później.
Oczywiście zdarzają się sprawy złożone
wymagające poświęcenie większej ilości
czasu. Jest ich jednak znacznie mniej.

Co nowego znajdziemy
w ulepszonej wersji:
• nowy całkowicie zmieniony układ graficzny,
• wyeliminowano błędy poprzedniej
wersji aplikacji zgłaszane przez użytkowników, uwzględniono również ich
opinie i sugestie,
• po ponownym zainstalowaniu aplikacja
w trybie zalogowanego użytkownika posiada funkcję pobrania z serwera historii
alertów, autora oraz historii wiadomości
z nimi związanymi, dzięki czemu konto
użytkownika aplikacji i serwisu www
będzie zawierało te same dane,
• udostępniono możliwość dodania kliku zdjęć,
• dodano funkcję krótkich wiadomości
- jest możliwość przesyłania dodatkowych krótkich informacji odnośnie
zgłoszenia, komunikacja działa obustronnie (użytkownik – jednostka realizująca zgłoszenie i na odwrót) dzięki
czemu będzie można doprecyzować

•
•
•

•
•
•

zgłoszenia pod różnymi względami,
choćby: lokalizacji itp.
użytkownik będzie mógł z różnych przyczyn wycofać swoje zgłoszenie,
zgłoszenia będzie można zapisywać
na swoim urządzeniu mobilnym, a po
połączeniu z siecią zdalnie wysłać,
udostępniono użytkownikom możliwość szybkiego dotarcia do swoich
zgłoszeń na podstawie mapy z zaznaczonymi zgłoszeniami lub 3 rodzajów
wyświetlanych list ze zgłoszeniami,
dodano funkcje przypomnienia hasła,
edycji konta, automatycznego logowania,
uwzględniono tryb obsługi aplikacji
„bez rejestracji” tzw. zgłoszenia anonimowe
nowa platforma została również wdrożona na urządzenia mobilne z systemem
Windows (na wyraźną prośbę użytkowników).

Ciekawostką są także mobilne kioski, do
których dostęp ma każdy mieszkaniec.
Ustawione są w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ulicy Rydla 39/40, dwa
w budynku Urzędu Miasta przy placu Armii Krajowej 1 (w hallu głównym i w Biurze
Obsługi Interesantów) oraz … w gabinecie
prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, który
na bieżąco kontrolował będzie tempo załatwiania spraw przez urzędników.
W „kioskach” przypominających bankomaty zobaczymy i sprawdzimy bieżące
statystyki Alertu Szczecin.
www.ecoszczecin.eu

Bardzo brzydkie i prawdopodobnie grożące zawaleniem balkony na skrzyżowaniu
Łokietka z Królowej Jadwigi

Niepotrzebnie włączone światła przy fontannie na Jasnych Błoniach. Zdjęcie zrobione przed godz. 8.00, a wschód słońca
jest ok. 5.53.
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Najnowocześniejszy
w Szczecinie

Budowa wkroczyła w ostatni etap
Już za kilkanaście tygodni otwarcie
ósmego Ekoportu w Szczecinie,
u zbiegu ulic
Arkońska/ Harcerzy.
Inwestycja wkracza w decydującą fazę. Na
czterech tysiącach metrów kwadratowych
znajdują się już trzy budynki oraz dwie wiaty. Część z nich przygotowana jest w taki
sposób, by docelowo mogły przyozdobić
je pnące rośliny.
Zastosowane będą też inne ekologiczne rozwiązania, między innymi baterie
słoneczne na dachu, które pozwolą na
zasilenie w energię elektryczną całego
Ekoportu.

W nowym Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów nie zmarnuje się nawet deszczówka. Zbierana będzie do podziemnych
pojemników, a następnie wykorzystywana
do obsługi tego miejsca.
Powstaje tu multimedialna sala konferencyjno-edukacyjna, z której będą mogli
korzystać uczniowie szczecińskich szkół.
Odbywały się tu będą lekcje i szkolenia
z ekologii, a w soboty sala ma być udostępniana mieszkańcom osiedla.
Wszystkie prace budowlane przebiegają
zgodnie z harmonogramem. W budynku
socjalno-biurowym położone są już instalacje elektryczne, zamontowane okna i drzwi.

Tak NIE wolno!

W budynku magazynowym także położona jest elektryka, a w budynku garażowo-warsztatowym trwają obróbki dachowe.
Kończy się także budowa dwóch wiat:
czterostanowiskowej oraz sześciostanowiskowej. Pojawiło się także część docelowego ogrodzenia, między ulicą Arkońską
a magazynem i dalej – między magazynem
a garażem z prefabrykowanych elementów betonowych.
Budowa Ekopotu zakończy się w czerwcu 2017 roku.
więcej na:
www.ecoszczecin.eu

Zielone znów
„idzie na rekord”!
3 kwietnia ruszył odbiór odpadów
zielonych i już po pierwszym tygodniu
z zabudowy jednorodzinnej odebrano
181,46 Mg odpadów, a w tym samym
czasie w roku ubiegłym - 125,04 Mg

Firmy wywozowe coraz częściej
zgłaszają te nieruchomości, gdzie
mieszkańcy źle wykorzystują worki do
segregacji odpadów.
Niedopuszczalne jest, aby właściciel nieruchomości gromadził odpady zmieszane
w worku przeznaczonym do odpadów
segregowanych. Wykorzystywanie w taki
sposób worków stanowi naruszenie obowiązujących zapisów prawa miejscowego.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w workach dostarczanych
przez firmy wywozowe gromadzimy
tylko i wyłącznie odpady przeznaczone
do segregacji.
W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania worków do selektywnej zbiórki możliwa będzie odmowa
wydania dodatkowych worków.

A po pierwszym miesiącu z tych nieruchomości odebrano już 456 Mg zatem ta
usługa cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Właścicielom nieruchomości, którzy
chcieliby w tym roku dołączyć do grona
korzystających z odbioru odpadów zielonych, przypominamy, że trzeba zgłosić
zapotrzebowanie do Urzędu Miasta:
• za pośrednictwem strony ecoszczecin.pl – poprzez wypełnienie formularza
znajdującego się na tej stronie
• telefonicznie pod numerem 91 435 11
99
• za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopi-

skiem: „WGKiOŚ ZIELONE” oświadczenie zawierające dane nieruchomości, jej
właściciela oraz potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona w pojemnik
do gromadzenia odpadów zielonych
• osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
Warunkiem odbioru odpadów zielonych
z zabudowy jednorodzinnej jest posiadanie
pojemnika, w kolorze brązowym, o pojemności 120 lub 240 l, przeznaczonego do
gromadzenia tego typu odpadów. Wyposażenie leży w gestii właściciela.
Gmina nie pokrywa kosztów zakupu
pojemnika. Można go kupić w sklepach
ogrodniczych, od firm wywozowych i tj.
MPO Sp. z o.o., Suez Jantra Sp. z o.o. Remondis Szczecin Sp. z o.o. Jumar i Karchem,za pośrednictwem internetu.
więcej na:
www.ecoszczecin.eu
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Ecoszczecin
Automatyczny system sterowania
EcoGeneratora będzie analizował
non-stop 15 tys. zmiennych procesowych. O tym, do czego służy
i jak działa DCS opowiada Paolo Porta,
koordynator branży elektrycznej
z włoskiej firmy TME.
Paolo Porta pracuje dla TME od wielu lat,
brał udział w budowie siedmiu spalarń odpadów komunalnych. Jego hobby, bardzo
praktycznym – jak się okazało w Szczecinie
– jest gotowanie.

Automatyka
alla EcoGeneratora

Proszę wytłumaczyć na konkretnym
przykładzie jak działa DCS (ang. distributed control system)?
Paolo Porta, koordynator branży elektrycznej, TME: – DCS steruje pracą silników, zaworów, kompresorów, kontroluje
temperaturę pary, wody, wysokość ciśnienia itp.– jednocześnie w wielu
urządzeniach. Np. czujniki temperatury
przekazują do DCS informację o temperaturze w komorze spalania i pilnują, aby
ta temperatura była optymalna z punktu
widzenia wydajności termicznej kotła jak
i czystości spalin. Jednym w wymogów
prawidłowego działania instalacji jest
utrzymanie temperatury spalin w komorze spalania wyższej niż 850 °C przez co
najmniej dwie sekundy. (Temperatura
i czas przebywania spalin w komorze
spalania są istotnym elementem tzw. pierwotnych metod ograniczenia emisji dioksan i furanów, które ulegają rozkładowi
w temperaturach ok. 700 °C i wyższych
– ECG). Parametry spalin, m.in.: stężenia
O2, temperatura i ciśnienie – są stale monitorowane przez DCS. Jeśli temperatura
schodzi poniżej zakładanego poziomu
automatycznie włączają się palniki olejowe, które wspomagają pracę rusztu.

Paolo Porta i Alicja Borecka, koordynator i tłumacz na budowie.
Specjalne podziękowania dla Pani Alicji za pomoc w przygotowaniu artykułu. :)

DCS w języku polskim to rozproszony
system sterowania. Skąd nazwa rozproszony?
–Sterowanie dużym zakładem przemysłowym za pomocą jednej jednostki
wymagałoby od niej wielkiej mocy obliczeniowej, taki serwer musiałby być
połączony ze wszystkim urządzeniami.
Alternatywą jest rozproszony system,
bardziej funkcjonalny i bezpieczniejszy.
DCS EcoGeneratora składa się z dwóch
serwerów (zdublowanych – na wypadek awarii jednego, pracę podejmuje
drugi), pięciu stacji automatyki, i wielu
szafek DCS, która umożliwiają łączność
między poszczególnymi urządzeniami
a resztą DCS. Główny serwer analizuje
15 tys. zmiennych procesowych. Każdy
czujnik ma swój autonomiczny kabel .
Główne elementy systemu są połączone
zdublowanymi światłowodami.
Jaką przewagę ma DCS nad ręcznym sterowaniem?

EcoGenerator
– nasza planeta,
nasza przyszłość
EcoGenerator, Zakład Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
powstaje w porcie szczecińskim na
Ostrowie Grabowskim. Będzie przetwa-

Paolo Porta na szczecińskiej
budowie od czasu do czasu wciela się w rolę kucharza. Jego ulubione dania
to makaron z tuńczykiem,
carbonara i amatriciana.
Porcję odbiera koordynator branży technologicznej
Marco Baldini.
– Mniejsze ryzyko błędu człowieka, optymalizacja procesów; przede wszystkim
spalania i oczyszczania spalin. System non-stop analizuje skład spalin w kominie, jeśli
normy są przekroczone, idzie sygnał do
nastawni i zostaje uruchomiony proces
automatycznej korekty pracy sytemu.

Żyjemy w czasach zagrożeń terrorystycznych. Czy jest możliwy dostęp do DCS
z zewnątrz przez niepowołane osoby?
– Takie systemy są szczelne. Dostęp do
DCS, czyli do zarządzania zakładem, jest
możliwy jedynie od wewnątrz przy użyciu haseł.

rzać w energię 150 tys. ton odpadów
komunalnych rocznie zapewniając prąd
i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.
Za realizację projektu odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów. Koszt inwestycji (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.
Głównym wykonawcą zakładu jest włoska Termomeccanica Ecologia (TM.E.).
Poprzedni wykonawca Mostostal
Warszawa odstąpił od umowy z ZUO
w czerwcu 2016 roku.
Termin oddania zakładu do użytku:
listopad 2017 rok.
ecogenerator.eu

Wiem, że pracujecie tu od rana do wieczora, ale rzadko korzystacie z cateringu,
jak to było za czasów Mostostalu. Zamiast tego sami przygotowujecie ciepły posiłek i jest to najczęściej makaron.
A tym, który najczęściej przyrządza lunch,
jest Pan. Jak to się stało, że spotkało Pana
takie wyróżnienie?
– Gotujemy na zmianę, chociaż faktycznie
ja najczęściej. Wcześniej robił to kolega
o przezwisku Prince, ale mnie jego dania nie
smakowały (śmiech), więc postanowiłem
pokazać, że można inaczej. Wszystkim się
spodobało. Włoska ekipa liczy kilkanaście
osób, ale na nasze lunche przychodzą też
chętnie polscy pracownicy. Wspólny posiłek daje energię i buduje dobrą atmosfera
w zespole. Mamy zasadę, że podczas tych
spotkań w kuchni nie rozmawiamy o pracy.
Dzięki temu wszyscy po makaronie są zrelaksowani i chętni do dalszej pracy.
Dziękuję za rozmowę.

Mały słowniczek
polsko-włoski
spalarnia
ruszt
kocioł
turbina
odpady
energia
ekologia

–
–
–
–
–
–
–

termovalorizzatore
griglia
caldaia
turbina
rifiuti
energia
ecologia
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„Prąd z wody”
Szczecińskie wodociągi to lider w produkcji prądu z odnawialnych źródeł
energii w naszym województwie. Spółka przygotowuje kolejną tego typu
inwestycję. Tym razem w planach jest
budowa… elektrowni wodnej.
Ok. 17 proc energii elektrycznej potrzebnej
do prowadzenie działalności ZWiK pozyskuje z OZE. Korzysta w tym celu z farm
fotowoltanicznych a także biogazu powstałego w procesie oczyszczania ścieków.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Spółka racjonalizuje koszty energii. To m.in.
pozwala na utrzymanie opłat za wodę
i odbiór ścieków na niezmienionym od
trzech lat poziomie. W planach ZWiK jest
realizacja kolejnych inwestycji w OZE.
W Pilchowie powstanie następna farma
słoneczna. W zakładzie produkcji wody
na Pomorzanach wybudowana zostanie
z kolei wspomniana elektrownia wodna.
Elektrownie wodne powstają na specjalnie
w tym celu spiętrzonych rzekach. ZWiK nie
będzie oczywiście budować tamy. Inwestycja zaplanowana przez Spółkę będzie
mniej spektakularna, lecz jednocześnie
bardzo oryginalna. Turbina wraz z generatorem umieszczona zostanie w rurze
dostarczającej wodę z ujęcia na jeziorze
Miedwie. Ponieważ różnica poziomów
pomiędzy Miedwiem a zakładem przy ul.
Szczawiowej wynosi przeszło 30 metrów,
elektrownia będzie produkowała energię
wykorzystując spadek grawitacyjny wody
w rurociągu. Elektrownia wodna zostanie
wyposażona w turbinę wodną Francisa,
o mocy zainstalowanej do ok. 140 kW.
oraz pozostałe wyposażenie mechaniczne
i elektryczne.
Elektrownia będzie pracować jako elektrownia przepływowa przez całą dobę.

Turbina wodna
Źródło: ZWiK Szczecin
Zdolność produkcyjna elektrowni w ciągu
roku może dochodzić do ok. 1000 MWh.
Całość wyprodukowanej energii przeznaczona będzie na potrzeby zakładu
produkcji wody na Pomorzanach.
ZWiK dysponuje projektem technicznym
elektrowni, który został wykonany przez
Instytut OZE z Kielc. Szczecińska spółka
wodociągowa poszukuje obecnie wykonawcy zadania. Ogłoszony w tym celu
został przetarg.
Oferty można w nim składać do 9 maja br.
Inwestycja realizowana będzie w ramach
projektu „Czysta Odra w Szczecinie”.

Ceny utrzymane
Stawki opłat za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków nie ulegną
zmianie.
Informowaliśmy już, że Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przyjęte stawki obowiązywać będą od
1 maja br. do 30 kwietnia 2018 roku.
We wskazanym okresie opłaty za usługi
podstawowe ZWiK nie ulegną zmianie.
Dla wszystkich odbiorców cena jednego
metra szesc. wody wyniesie 4,34 zł brutto
a odprowadzenie tej samej ilości ścieków
kosztować będzie 6,75 zł brutto.
Miesięczne opłaty abonamentowe przedstawiają się następująco (ceny brutto):
l stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego lub na podstawie
wskazań wodomierza wymagającego
indywidualnego rozliczenia – 9,20 zł,
l stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w tej samej pose-

l

l

sji łącznie na podstawie wodomierza
głównego i wodomierza dodatkowego
służącego do określenia ilości wody
bezpowrotnie zużytej do podlewania
przydomowych ogrodów – 11,35 zł,
stawka opłaty abonamentowej za każdy
wodomierz dodatkowy, który nie służy
do określania ilości wody bezpowrotnie
zużytej do podlewania przydomowych
ogrodów – 5,16 zł,
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody oraz
odbiorców, u których odczytu wodomierza dokonuje przedsiębiorstwo
trzecie – 4,04 zł.

Nowością jest uwzględnienie w taryfie
stawek opłat za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do
kanalizacji sanitarnej. W poprzednich latach stawki te były określane w umowach
z poszczególnymi firmami przemysłowymi.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: www.zwik.szczecin.pl.

Jak zaoszczędzić
na podlewaniu?
Już wkrótce właściciele przydomowych ogródków rozpoczną intensywne prace wiosenne. Z pewnością
regularnie będą podlewać swe uprawy lub trawniki. Nie wszyscy wiedzą,
że można na tym sporo zaoszczędzić.
W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków zastosowano pojęcie „wody
zużytej bezpowrotnie”. Mówiąc prościej
jest to woda, z której nie powstają ścieki
i w praktyce używana jest do podlewania
ogrodu lub trawnika.
Aby zaoszczędzić na kosztach podlewania, właściciel posesji z ogródkiem powinien zamontować oddzielną instalację
na wodę zużywaną do celów bytowych
i gospodarstwa domowego (przygotowywanie posiłków, zabiegi higieniczne,
pranie itp.) i oddzielną instalację, która
służy do podlewania ogrodu.
W praktyce wygląda to tak, że bezpośrednio za węzłem wodomierzowym

z wodomierzem głównym można wybudować węzeł na dodatkowy licznik
na wodę bezpowrotnie zużytą i za nim
poprowadzić oddzielną instalację bezpośrednio do ogrodu, w taki sposób,
aby nie była połączona z instalacją do
gospodarstwa domowego.
Zanim jednak zaplanujmy zamontowanie dodatkowego wodomierza należy
wystąpić z wnioskiem do ZWiK celem
wydania warunków technicznych, które
określą sposób wykonania nowego węzła wodomierzowego. Dzięki temu każdy
odbiorca wody może zaoszczędzić na
kosztach odprowadzenia części ścieków.
Zainteresowanych montażem dodatkowej instalacji ogrodowej zachęcamy do
kontaktu z pracownikami Działu Gospodarki Wodomierzowej ZWiK.
Najwygodniej jest zadzwonić pod numery telefonów 91 460 33 84, 91 460
33 76 i 697 088 728 lub przesłać email
na adres: wodomierze@zwik.szczecin.pl.

8

SZCZECIN

wsz kwiecień/maj 2017

www.wiadomosci.szczecin.eu

Budownictwo

Wrzosowe Wzgórze
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prowadzi nabór
chętnych do zamieszkania na Osiedlu
mieszkaniowym „Wrzosowe Wzgórze”.
Inwestycja powstaje w dzielnicy
Północ, u zbiegu ulic Szosa Polska
i Dojazdowa.
Na osiedlu powstaną, 28 mieszkania –
niemal na każdą kieszeń. Powierzchnia
poszczególnych lokali, w zależności od
liczby pokoi, wynosi: 35,70 – 44,90m2
– jednopokojowe; 45,90 – 56,90 m2
– dwupokojowe; 56,20 – 74,80 m2 – trzypokojowe.
Mieszkania są otoczone zielenią, z placami zabaw dla maluchów i boiskami.
Z nowoczesną infrastrukturą i parkingami.
W standardzie wykończenia „pod klucz”.
220 mieszkania są przeznaczone dla
osób, które partycypując w kosztach ich
budowy pokryją jedynie 30 proc. jego
wartości. Zainteresowani pozyskaniem
mieszkań zawierają umowę o partycypacji
w kosztach budowy, a po wybudowania
i oddaniu do użytkowania umowę najmu.
Wkład własny przyszłego najemcy jest
objęty gwarancją zwrotu.
Mieszkanie w partycypacji, to propozycja dla osób o średniej wysokości miesięcznych dochodów, które nie mają na
terenie gminy innego mieszkania czy
domu. Szacunkowa wysokość udziału
w kosztach budowy mieszkania na Osiedlu „Wrzosowe Wzgórze” wynosi jedynie
1 200 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Na osiedlu „Wrzosowe wzgórze” powstaną 283
mieszkania – niemal na każdą kieszeń.
Osiedle „Wrzosowe Wzgórze” znajduje
się w odległości 20 minut od centrum
Szczecina. Wystarczająco daleko, by
odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć
otaczającą osiedle naturą oraz roztaczającym się widokiem na jezioro Dąbie,

CAL Podjuchy

ale na tyle blisko, by nie tracić czasu na
codziennych dojazdach.
Planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2019 r. Osoby zainteresowane partycypacją mogą zapoznać

się z projektami konkretnych mieszkań
w siedzibie Szczecińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 oraz na
stronie internetowej spółki:
www.stbs.pl.

Wspólnotowe
remonty

Scena z widownią na 200 osób,
sala gimnastyczna, kilka pracowni i kawiarenka.
Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję
urbanistyczno–architektoniczną
Centrum Aktywności Lokalnej
w Podjuchach.
Scena z widownią na 200 osób, sala gimnastyczna, kilka pracowni i kawiarenka
– to najważniejsze obiekty zawarte
w projekcie wrocławskiej pracowni Grid
Architekci, która zdobyła pierwszą nagrodę
w konkursie.
Autorzy najlepszej pracy otrzymali nagrodę w wysokości 10 tys. zł i zaproszenie do
negocjacji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia z wolnej ręki na opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej
będącej szczegółowym opracowaniem
pracy konkursowej.
Swojego zadowolenia nie krył przewodniczący Rady Osiedla Podjuchy Maciej
Szyszko: –To jest wielki dzień dla całego
Prawobrzeża, bo o powstaniu tej instytucji

zdecydowało właśnie jego środowisko, które
kilka lat temu rozpoczęło starania.
Organizatorem konkursu na opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)
w Podjuchach jest tj. TBS „Prawobrzeże”.
Do konkursu zorganizowanego przy udziale
i rekomendacji Stowarzyszenia Architektów
Polskich SARP Oddział w Szczecinie zakwalifikowano 71 uczestników. W wymaganym
terminie wpłynęło 26 prac konkursowych.
CAL będzie zlokalizowane przy ul. Krzemiennej – Sąsiedzkiej, posiadać będzie
m.in. scenę kameralną z opcją widowni
na około 200 osób, pracownie: muzyczna, techniczno-plastyczna, taneczno-teatralna, salę do gimnastyki i sportów walki,
przestrzeń gastronomiczną z kawiarenką,
salę konferencyjną.
Planowane jest również zagospodarowanie
terenu ze sceną plenerową (z opcją zadaszenia) z miejscami do siedzenia dla ok. 100
osób, ścianką wspinaczkową dla dzieci,
ogródkiem kawiarnianym oraz parkingi.

W 2017 r. zaplanowano m.in. remonty elewacji
13 mln zł na remonty w budynkach
wspólnot mieszkaniowych.
ZBiLK posiada udziały w 1700 wspólnotach mieszkaniowych i uczestniczy
w działaniach remontowych wspólnot,
w których znajdują się mieszkania komunalne. Współfinansowanie inwestycji
przeprowadzanych przez wspólnoty umożliwia ich szybszą realizację. Wspólnotowe
i gminne pieniądze przeznaczane są m.in.
na remonty elewacji.
Dużą część z nich stanowi rewitalizacja
zabytkowych kamienic zarządzanych przez
wspólnoty. W wielu przypadkach ZBiLK
sam inicjuje działania remontowe. Polegają one na zachęcaniu do rewitalizacji
wszystkich frontów kamienic.
Na 2017 r. zaplanowano remonty elewacji
m.in. w budynkach zlokalizowanych przy
ul.: Bohaterów Warszawy 6, Monte Cassino 9, Monte Cassino 10, Szwoleżerów

20, Sławomira 12, Sławomira 16, Dubois
15, Dubois 30 i al. Papieża Jana Pawła II
38,28,40.
Efekty współfinansowania inwestycji widoczne są w postaci remontów zrealizowanych w 2016 r. przy ul. Cegielskiego
19; ul. Kolumba 60; ul. 5 Lipca 39; Wielkopolska 31; al. Papieża Jana Pawła II 44;
Niedziałkowskiego 23; Zakopiańska 11 i 12;
Wyzwolenia 113 i 115; Żupańskiego 6, al.
Piastów 42 a,b,c; pl. Matki Teresy z Kalkuty
12 E, ul. Emilii Plater 82a, ul. Pocztowa 39;
al. Papieża Jana Pawła II 11.
W 2017 r. ZBiLK przeznaczył również
14 mln zł na remonty kamienic, których
jest właścicielem.
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu elewacji i ociepleń na 19
budynkach oraz modernizacji dachów na
22 kamienicach.
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Rady Osiedla

Rodzinnie, kolorowo
i „Po Sąsiedzku”
27 maja (sobota) o godzinie 11:00 w Alei
Kwiatowej rozpocznie się Festyn „Po Sąsiedzku” prezentujący Rady Osiedla.
Dla wszystkich szczecinian i turystów przygotowano wiele atrakcji. W „Turnieju sąsiedzkim” uczestnicy po pokonaniu sześciu
etapów konkurencji takich jak slalom między
pachołkami, skok przez skakankę, będą mogli powalczyć o miano najszybszego spośród
wszystkich Rad.
Bieg z jajkiem, piłeczką do tenisa stołowego,
czy toczenie opony to okazja do sprawdzenia
swojej zręczności, czyli „Wyścig z czasem”.
Za udział w konkursach przewidziane są
nagrody niespodzianki.
Z myślą o najmłodszych w strefie „Zrób to
sam”, przewidziano malowanie solą, makaronowe wisiorki, a także wspólne wykonanie
masek zwierząt, które poprzez kolorowanie,
malowanie i wycinanie będzie doskonałą
zabawą rozwijająca zdolności manualne.
Dodatkową rozrywkę zapewni Strefa Animacji czynnie wspierana przez animatorów. Dzieci przekonają się o swojej precyzji
podczas rzutów w stronę dużej tablicy celnościowej, czy też układania puzzli, a duża
trampolina pozwoli dać upust energii.
Nie zabraknie również smakołyków w postaci
popcornu, gofrów, waty cukrowej i kukurydzy.

W Aleji Kwiatowej odbywa się wiele wydarzeń dla mieszkańców Szczecina
Rady Osiedli i ich członkowie wykażą się
kulinarnie na scenie w konkursie „Osiedlowy
Naleśnik”.
Jury konkursu będzie się składało z przedstawicieli środowisk kulinarnych, organizatorów,
przedstawiciela Urzędu Miasta.
Wspólne gotowanie urozmaicać będą
występy artystyczne mieszkańców działających na terenie Osiedla. Będzie także
Konkurs Talentów dla dzieci w wieku
7-13 lat.

Najciekawsze prezentacje zostaną nagrodzone, a zdecydują o tym Szczecinianie.
Głosowanie odbędzie się za pomocą ankiety
dostępnej w punkcie informacyjnym. Liczy
się kreatywność, pomysł i aktywność.
Do dyspozycji mieszkańców będą także dostępni przedstawiciele Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta, w specjalnie oznaczonym namiocie,
pełniącego rolę punktu informacyjnego.
Impreza potrwa do godziny 18:00.

Każda Rada Osiedla zaprezentuje się samodzielnie na zaaranżowanym przez siebie
stoisku, tworząc wyjątkową przestrzeń odzwierciedlającą wizerunek swojego Osiedla.
Członkowie samorządów osiedlowych przygotowali ciekawe atrakcje, zabawy i inne
niespodzianki.

Zapraszamy „ Po Sąsiedzku”.
więcej na:
www.wiadomosci.szczecin.eu

Dla bezpieczeństwa pieszych
Z inicjatywy Rady Osiedla
Arkońskie- Niemierzyn i częściowo
z funduszy Rady wyremontowano
schody przy ulicy
Wojciechowskiego.
Dzięki remontowi zdecydowanie poprawił się
nie tylko komfort i bezpieczeństwo pieszych,
ale także walor estetyczny.
Schody ułożone zostały z bloków kamiennych, wyremontowane zostały ciągi piesze,
zamontowano także nowe poręcze.

Wygodniej jest spacerującym z wózkami
ponieważ schody zostały wyposażone
w specjalne pochylnie.
Krzewy wygrodzono murkami z bloków
kamiennych, a tereny nieutwardzone obłożono korą.
Wykonano tu również nowe nasadzenia.
Przy okazji tej inwestycji wyremontowane
zostały chodniki w rejonie ul Rajskiej i Wojciechowskiego, zamontowano także nowe
oświetlenie.
więcej na:
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Aktualności

Młodzi śpiewają Jarocką
„Motylem jestem”, „Wymyśliłam Cię”,
„Odpływają kawiarenki” m.in. z tymi
przebojami Ireny Jarockiej zmierzą się
uczestnicy II Zjazdu Młodych Gwiazd
- Szczecin 2017.
Jest to kontynuacja ubiegłorocznego pomysłu. „Złota Dziesiątka” walczy w konkursie o Nagrodę im. Heleny Majdaniec.
Konkurs odbędzie się w dniach 8-9 lipca
br. i mogą w nim uczestniczyć jedynie
laureaci festiwali międzynarodowych
i ogólnopolskich.
W tym roku młodzi zmierzą się z repertuarem Motyla Polskiej Piosenki – Ireny
Jarockiej.
Któż z nas nie zna takich przebojów jak „Nie
wrócą te lata”, „Gondolierzy znad Wisły”,
„Odpływają kawiarenki”? Niewątpliwie
Jarocka była jedną z największych gwiazd
polskiej muzyki rozrywkowej. Warto więc
Jej repertuar ocalać od zapomnienia.
„Polska młodzież, śpiewa polskie piosenki” to hasło w zalewie anglojęzycznego nazewnictwa, jest bardzo potrzebne.
Szczecin, to kolebka polskiego bigbitu.
To tutaj swoje kariery zaczynali: Niemen,
Sobczyk, Frąckowiak, Majdaniec i wielu
innych. Trzeba o tym przypominać, tak
samo jak o tym, że polska piosenka może
mieć piękną melodię i znakomity tekst.
Starannie dobrane jury kunkursu Zjazd
Młodych Gwiazd ma pomóc adeptom
sztuki wokalnej. I tak się dzieje. Wiktoria
Tracz, zeszłoroczna laureatka konkursu,
nagrała już premierową piosenkę do tekstu
Krzysztofa Dzikowskiego, Julia Chmielarska z piosenką Jerzego Petersburskiego
Jr. wystąpiła w krajowych preselekcjach
konkursu Eurowizji Junior 2016.

Laureatka Grand Prix – Julia Trojanowska także nie zasypia gruszek w popiele,
obecnie szykuje autorski materiał na płytę.
Piosenki specjalnie dla niej napisali: Jerzy
Petersburski Jr., Krystyna Piotrowska i Rafał Podraza.

– Zadaniem Jury – mówi Maria Szabłowska – jest pomagać. Każdy z nas,
na swoim polu, może pomóc. Krzysiek
(Dzikowski), Jurek (Petersburski Jr.),
Krystyna (Piotrowska) czy Rafał (Podraza) napiszą piosenki, a ja – pokażę je
słuchaczom dzięki radiu.

Strona: www.saa.pl/wydarzenie/zjazdmlodych-gwiazd-szczecin-2017-mlodzispiewaja-jarocka

Do 31 maja przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do honorowego tytułu
„Ambasador Szczecina”.

drogą elektroniczną na adres mailowy:
boi@um.szczecin.pl

www.facebook.com/
zjazdmlodychgwiazd

Pod Platanami
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli
oraz sympatyków sektora pozarządowego do udziału w XVI Szczecińskim
Spotkaniu Organizacji Pozarządowych
„POD PLATANAMI”, które odbędzie się
18 czerwca (niedziela) w godz. 11:0018:00 na terenie Jasnych Błoni im.
Jana Pawła II w Szczecinie.
Wydarzenie ma charakter pikniku familijnego
oraz wielkiego święta
szczecińskich NGO-sów, w trakcie, którego prezentować
będą swoją działalność, a także zachęcać do aktywności
społecznej mieszkańców Szczecina.
Już dziś możecie Państwo
zgłosić swoją organizację do
uczestnictwa w spotkaniu, aby zaprezentować swoją działalność na stoisku
prezentacyjnym, zorganizować wystawę/
warsztaty na terenie zielonym, czy pokaz
artystyczny na scenie.
Jak co roku, najciekawsze prezentacje
stoisk oraz aktywne uczestnictwo w Imprezie zostanie nagrodzone!
Jednocześnie zachęcamy do przygotowania inicjatyw promujących aktywność
obywatelską wśród mieszkańców oraz

gości naszego Miasta w trakcie XI edycji
Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych,
które rozpocznie się 12 czerwca i trwać
będzie do 18 czerwca br.
Masz pomysł na działanie na rzecz
mieszkańców? Zgłoś się, a My go
sfinansujemy. Szczegóły na
temat konkursu KTO? NGO!
znajdziecie Państwo na
stronie www.sektor3.
szczecin.pl
Organizacje zainteresowane udziałem
w XVI Szczecińskim Spotkaniu
Organizacji Pozarządowych „Pod
Platanami”, prosimy
o przesyłanie zgłoszeń
do Biura Organizacyjnego
Imprezy w terminie do 31 maja
2017 r. :
pocztą na adres:
Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin,
pocztą elektroniczną na adres:
platany@twiks.pl
lub
dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze
w godz. 10.00 – 16.00
Więcej informacji :
www.platany.org

Tytuł może być przyznany zarówno osobie, jak i grupie osób, które w szczególny
sposób przyczyniają się do budowania
pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju
i za granicą. Zgłoszone mogą być również
instytucje, bądź obiekty ruchome, takie
jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których
działalność i wizerunek promują Szczecin.
Zgłoszenia
można dokonywać za pomocą wniosku,
który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta, www.szczecin.pl oraz
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miasta (sala 62). Wypełniony wniosek
można złożyć w kancelarii Biura Obsługi
Interesantów (sala 62), przesłać pocztą
pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur
są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne,
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną.
Kapituła
Wraz z przyjmowaniem kandydatur trwał
także nabór na członków Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina.
Wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy
chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2017,
mogą wziąć udział w obradach Kapituły.
Do 20 kwietnia można było wysłać swoje
zgłoszenie, spośród których wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.
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Rozmaitości /TSR

Zostały 3 miesiące!
Od 5 do 8 sierpnia Szczecin kolejny
raz stanie się żeglarską stolicą
Europy!

Dla dzieci po dwóch stronach Odry zlokalizowane będą wesołe miasteczka – nie
zabraknie tu diabelskiego młyna, wahadła
Vmaxx poruszającego się z prędkością
120 km/h i… największej w Europie karuzeli
łańcuchowej, która wiruje na wysokości
80 metrów! Strefa Dziecięca usytuowana
będzie też na placu Adama Mickiewicza.

Impreza organizowana była przez Szczecin już dwa razy – w 2007 i 2013 roku,
w tym roku finał na Wałach Chrobrego
odbędzie się po raz trzeci. Gwiazdą muzyczną tegorocznego zlotu będzie Andrea Bocelli.
Ale to nie wszystko! Finał regat przedłużony zostanie o największy w Polsce Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic.
11 i 12 sierpnia niebo nad Odrą rozbłyśnie tysiącem kolorowych fajerwerków,
przygotowanych przez najlepsze firmy
pirotechniczne z całego świata.

Po drugiej stronie Odry, na Nabrzeżu
Starówka odbywać się będą codzienne festiwale – Samby, Rzeźb z Piasku
i Orkiestr Dętych. Nie zabraknie dobrze
znanych jarmarków – pod Żaglami i Europejskiego.
Prócz tego Łasztownia będzie miejscem,
gdzie głodni goście zasmakują w ofercie
food trucków z całego kraju. To za sprawą kolejnego Festiwalu Smaków Food
Trucków, który będzie wydarzeniem towarzyszącym zlotowi żaglowców. Gastronomia na kółkach stanie w sąsiedztwie
namiotów sferycznych (znanych m.in.
z hollywoodzkiego filmu „Marsjanin”),
w których prezentować się będą podmioty
związane z imprezą. Niedaleko, bo na Wyspie Grodzkiej, powstanie Strefa Sportu.
Tegoroczną nowością będzie mobilny
supermarket, który na czas zlotu stanie
na północnym krańcu Łasztowni. Kolejną
nowością będzie atrakcja dla żeglarzy
i kinomanów w postaci… Festiwalu Filmów Żeglarskich, który odbędzie się
w namiocie ustawionym na terenie Parku
Żeromskiego.

Reprezentacja Szczecina

Zakończył się nabór do żeglarskiej reprezentacji Szczecina na tegoroczne regaty
The Tall Ships Races 2017. Żeglarska reprezentacja rozsławia Szczecin poprzez
udział w regatach The Tall Ships Races
już od 12 lat! W tym czasie załogi zdobyły
liczne wyróżnienia, spośród których za
najbardziej cenną uważana jest Friendship
Trophy. Nagrodę tę Reprezentacja Szczecina zdobyła trzy razy z rzędu, w latach
2014, 2015 i 2016. Jak będzie w tym
roku…? Zobaczymy i trzymamy kciuki!

Atrakcji moc

W programie znajdą się oczywiście dobrze znane punkty, takie jak wieczorne
koncerty na scenie głównej u podnóża
Wałów Chrobrego, zwiedzanie jednostek
klas A i B, Parada Załóg przez miasto do
Teatru Letniego i pokaz sztucznych ogni
A oprócz tego liczne atrakcje, dla każdego.

Na bulwarach (niedaleko Mostu Długiego) stanie kontener, który pełnić będzie
funkcję punktu informacyjnego i sceny
jednocześnie (w zależności od pory dnia).
www.tallships.szczecin.eu

Odkrywamy
Szczecin… na nowo
czynać się będą przy Centrum Informacji
Turystycznej w szklanym pawilonie na
Alei Kwiatowej (pl. Żołnierza Polskiego
20). Tam także będzie można kupić bilety
uprawniające do uczestnictwa zwiedzaniu.
Około 1,5-godzinne spacery odbywać
się będzie w każdą sobotę, od 13 maja
do 9 września, w godzinach:
Przed nami kolejna odsłona
Szczecińskich Spacerów Miejskich,
podczas których – przemierzając
ulice Szczecina – poznamy niezwykłe
losy naszego miasta. Pierwsze
tegoroczne zwiedzanie
z przewodnikiem odbędzie się już
13 maja.
Szczecin to niezwykłe miasto z bogatą
historią, której ślady do dziś poukrywane
są w na pozór dobrze znanych ulicach,
placach i budynkach. Tajemnice stolicy
Pomorza Zachodniego przed mieszkańcami i turystami odkryją wykwalifikowani
przewodnicy podczas tegorocznej edycji
Szczecińskich Spacerów Miejskich.
SSM to inicjatywa Żeglugi Szczecińskiej,
która ma na celu pokazanie miasta w nieoczywisty, interesujący i rzetelny sposób.
Pomogą w tym przewodnicy miejscy,
którzy pokażą i opowiedzą wszystkim
zainteresowanym lokalną historię pełną
ciekawostek. Spacery każdorazowo za-

• 11.00 – zwiedzanie w jęz. polskim,
• 12.30 – zwiedzanie w jęz. polskim,
• 14.00 – zwiedzanie w jęz. niemieckim.
Spacery Miejskie prowadzone po polsku
odbędą się niezależnie od liczby chętnych
uczestników. Na zwiedzania w językach
obcych obowiązują zapisy, a minimalna
liczba uczestników to pięć osób.
Rezerwacje przyjmuje Centrum Informacji Turystycznej mailowo (cit@zegluga.
szn.pl), telefonicznie (+48 91 43 40 440)
lub poprzez zakładkę „Zapisy on-line” na
stronie internetowej Żeglugi Szczecińskiej
(www.zegluga.szn.pl).
Ceny biletów:
• 15 zł – bilet normalny
• 10 zł – bilet ulgowy (dzieci do lat 10)
• bezpłatnie – dzieci dla lat 4
• 35 zł – bilet rodzinny
SSM są kolejnym elementem projektu pn.
Kolorowa Aleja (www.KolorowaAleja.pl)
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Wydarzenia

Maj zaprasza
„Piknik nad Odrą” (13-14 maja) rozpoczyna plenerowe wydarzenia na Wałach
Chrobrego. Równie bogaty program
mają nieliczne imprezy targowe w Polsce.
Wystawcy prezentują ofertę promocyjną
polskich oraz zagranicznych atrakcji turystycznych, miast i regionów.
Na stoiskach znaleźć można także sprzęt
turystyczny, produkty rękodzielnicze
i rzemieślnicze, oferty transportowe oraz
tradycyjne potrawy regionalne. W ramach
Pikniku nad Odrą odbywa się kilka wydarzeń: MARKET TOUR 25. Targi Turystyczne,
ORGANIC 12. Targi Żywności i Produktów
Ekologicznych, Wielkie Gotowanie.
Więcej:
www.pikniknadodra.pl
Maj to także kolejna edycja wielkiego sportowego i charytatywnego siatkarskiego
show „GWIAZDY DLA HOSPICJUM”,
którego bohaterami są wielkie gwiazdy
siatkówki, skoków narciarskich, a także
wiele innych osób z pierwszych stron gazet
i ekranów telewizyjnych.
27 maja o godz.17.00 w hali Azoty Arena
zobaczymy m.in. Krzysztofa Ignaczaka,
Mariusza Jurasika, Katarzynę Baranowską i wielu innych. Sportowców a także
publiczność jednoczy w tym dniu jeden
wielki cel jakim jest wsparcie chorych podopiecznych Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
Więcej:
www.meczgwiazd.szczecin.pl
W tym miesiącu tradycyjnie odbywa się,
już po raz czternasty, Szczeciński Festiwal
Muzyki Dawnej 2017 (12-21 maja). Wydarzenie zainauguruje koncert w Katedrze
Muzyka w czasach katedr – Obraz dźwięku
w trzech aktach, w wykonaniu zespołu
wokalnego Agenda St. Jacob (Niemcy),Robert Pożarski – chorał gregoriański,Tomasz
Orlow – improwizacje organowe, Karsten
Mittag – live painting malarstwo połączone
z projekcją multimedialną
Więcej:
www.fmd.pl
W ramach cyklu: Laureaci – XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopin 14 maja, o godz.17.00,
w Filharmonii wystąpi Ingolf Wunder
z Klagenfurtu. Cudowny wirtuoz fortepianu, który rozpoczął swoją muzyczną
przygodę w wieku czterech lat od nauki
gry na skrzypcach. Gdyby nie troskliwy
nauczyciel, który zauważył w nim zadatki
na pianistę, nie mielibyśmy znakomitego
muzyka, laureata drugiej nagrody na XVI
Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 2010 r.
Gwiazdą Święta Uniwersytetu Szczecińskiego będzie Zespół Raz Dwa Trzy, który
wystąpi w Filharmonii (23 maja o godz.

Gwiazdy dla Hospicjum – 27 maja
19.00) zespół zagra swoje największe
przeboje: „Pod niebem pełnym cudów”,
„W wielkim mieście”, „Amulet”, „Trudno
nie wierzyć w nic” czy „Jutro możemy być
szczęśliwi”.
W maju gościć będziemy w Szczecinie
Nigela Kennedy. Brytyjski wirtuoz skrzypiec prezentuje (Filharmonia, 4 maja,
godz.20.00). The New Four Seasons,
swoją najnowszą interpretację Czterech
pór roku A. Vivaldiego. Artysta zaprezentuje
także kompozycje z najnowszego albumu
My World.

„Piosenki z teatru” (Filharmonia, 16 maja,
godz.19.00) to koncert Krystyny Jandy, na który składają się piosenki z trzech
przedstawień teatralnych: „Białej bluzki”
Agnieszki Osieckiej, „Kobiety zawiedzionej” Simone de Beauvoir oraz „Marleny”,
opowieści o Marlenie Dietrich.
Całość spektaklu przepleciona jest rozmową aktorki z publicznością, jej osobistą refleksją na temat teatru i śpiewania,
opowieścią jak dochodziło do spotkania
z każdą z kolejnych piosenek.

29 maja o godz.19.00 do Filharmonii
zaprasza Jacek Cygan i jego goście na
koncert „Życie jest piosenką” – ponadczasowe przeboje Jacka Cygana w wykonaniu
samego autora oraz Andrzeja Seweryna,
Jacka Wójcickiego, Kamili Klimczak i Olgi
Szomańskiej.
To zabawna, a zarazem wzruszająca podróż
przez ponad 40 lat pracy twórczej Jacka
Cygana , który przyznaje, że pisanie piosenek to jego wielka, odwzajemniona miłość.
Więcej:
www.filharmonia.szczecin.pl

