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„Zielony Ekoport ”
Już działa przy ul. Arkońskiej/Harcerzy.
Więcej, str. 5

Nagroda Gospodarcza
Pięć zwycięskich firm.
			

Więcej, str. 2

Miasto przyjazne dla Danii

Talenty na start!

Duńscy przedsiębiorcy chętnie otwierają firmy
Więcej, str. 3
w Szczecinie

Już wkrótce XI Festiwal Młodych Talentów.
Więcej, str. 10
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Aktualności

Rozwijają i promują
Szczecin
Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy
Nagroda w kategorii Handel i Rzemiosło
Dzięki wykorzystywaniu starych, zdrowych
metod pieczenia, przekazują następnym
pokoleniom prawdziwy smak polskiego chleba.
Pixel Legend Sp. z o.o.
Nagroda w kategorii Usługi Nowoczesne
Za wdrożenie na rynek Emb3d wykorzystującego technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, także umożliwiającego
architektom, deweloperom osadzanie i wizualizację projektów w rzeczywistych miejscach.
Autocomp Management Sp. z o.o.
Nagroda w kategorii Innowacje i Badania

Pięć firm otrzymało Nagrodę Gospodarczą
Prezydenta Miasta Szczecin.
Nagroda nie tylko promuje wyróżniające
się firmy, ma na celu także inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw
proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć
innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw
na arenie krajowej i międzynarodowej.
Kandydatami do Nagrody Gospodarczej
mogą zostać firmy mające swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto
Szczecin.
–Tworzenie przyjaznych warunków do
rozwoju biznesu w Szczecinie to jedno
z naszych priorytetowych działań. Dlatego chcemy wyróżnić tych, którzy nie tylko
wpływają na rozwój gospodarczy naszego
miasta, ale także promują Szczecin na arenie
krajowej i międzynarodowej – powiedział
Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

Kandydatów nominowało pięć zespołów
branżowych (ds. budowlanych i rozwoju
przestrzennego, ds. usług nowoczesnych,
gospodarki morskiej i logistyki, ds. innowacji i badań oraz ds. handlu i rzemiosła)
Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta
Szczecina, która ma funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych
z rozwojem gospodarczym miasta.
Zwycięskie firmy otrzymały grawerowaną
statuetkę oraz udział w kampanii promującej markę Invest in Szczecin w kolejnym
roku kalendarzowym. Uczestniczyć będą w
działaniach promocyjnych i reklamowych,
kampanii outdoorowej o zasięgu lokalnym
i ogólnopolskim, kampanii promocyjno–
reklamowej w mediach i internecie. Firmy te znajda się także w katalogu Invest
in Szczecin.
wiadomosci.szczecin.eu

Jako jedyna firma na krajowym rynku produkuje symulatory przeznaczone dla przeróżnych branż – od wojska przez transport
po szkolnictwo wyższe.
Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud
Sp. z o.o.
Nagroda w kategorii Budownictwo i Rozwój
Przestrzenny
Firma szczecińska z wieloletnim doświadczeniem na rynku budowlanym krajowym
i zagranicznym, ambasador Szczecina. Zaangażowana w działania pozabiznesowe:
społeczne, kulturalne i sportowe.
Fast Terminals Sp. z o.o.
Nagroda w kategorii Gospodarka Morska
i Logistyka
Firma od 1992 roku obsługuje regularne
połączenia żeglugowe z portami Anglii
i Irlandii Północnej. W tym roku oddała
do użytku nowoczesny, w pełni zautomatyzowany terminal przeładunkowy dla
ładunków masowych.

Atrakcyjne nieruchomości
Wszystkich tych, którzy właśnie przymierzają się do kupienia gruntu, chcą
zbudować dom, albo potrzebują nowej przestrzeni do poszerzenia firmy,
zachęcamy do sprawdzenia oferty nieruchomości gminnych. Miasto wiosną
uruchomiło serwis internetowy, w którym w łatwy i przejrzysty sposób można sprawdzić aktualne nieruchomości
miejskie przeznaczone na sprzedaż.

też poradnik, który w przejrzysty sposób
opisuje jakie kroki należy podjąć, aby dokonać zakupu.
Nieruchomości gminne są dostępne dla
każdego zainteresowanego. Po wybraniu
interesującej nas oferty należy skontaktować się drogą mailową lub telefonicznie
z pracownikiem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Przy każdej z ofert
podany jest odpowiedni numer telefonu.
Warto zadzwonić także w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań.

Gmina Miasto Szczecin ma na sprzedaż
setki atrakcyjnych nieruchomości położonych w różnych częściach miasta. Można je
nabyć z pierwszej ręki, a więc bez dodatkowych kosztów i pośredników, oszczędzając
czas i pieniądze.
W ofercie są przygotowane nieruchomości o różnorodnym przeznaczeniu: pod
zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną,
usługową, a także nieruchomości zabudowane. Wszystkie oferty można przejrzeć
korzystając z prostej wyszukiwarki znajdującej się na stronie.
By ułatwić kupującym rozeznanie się w procedurach zakupu, przygotowany został

miastooferuje.szczecin.eu

Wszystkich zainteresowanych nieruchomościami gminnymi zapraszamy na miejskie stoisko informacyjne podczas Home
Arena - Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz, które odbędą się w dniach 30
września-1 października.
Sprawdź nieruchomości gminne na:
www.miastooferuje.szczecin.eu
Organizacją kampanii promocyjnej zajęła
się Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Spotkania
Projektowe
Od 14 września do 4 października trwają
spotkania, na których wnioskodawcy
mogą przedstawić swoje projekty, zapoznać z nimi mieszkańców Szczecina
i zachęcić do głosowania.
Spotkania Projektowe to nowy element
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
ma on z jednej strony dać szansę mieszkańcom na zapoznanie się z projektami jeszcze
przed stworzeniem list do głosowania,
z drugiej projektodawcom na promocję
swoich pomysłów.
Zaplanowanych zostało 9 spotkań – po
jednym dla projektodawców w poszczególnych kategoriach: ogólnomiejskiej,
dzielnicowej małej i dużej.
Najbliższe: 2 października (Dzielnicowe
duże) , godz.16.00- 19.00 w Szkole Podstawowej 51, ul. Jodłowa 21. 3 października
(Dzielnicowe duże) SP nr 18 im. gen. Józefa Bema, godz.16.00-19.00 ul. Komuny
Paryskiej 20 . 4 października (Dzielnicowe
małe) godz.16.00- 19.00 Dom Kultury „Klub
Skolwin”, ul. Stołczyńska 163.
W tym roku mieszkańcy do budżetu
obywatelskiego złożyli 192 propozycje.
Po weryfikacji merytorycznej, spotkaniach
projektowych oraz ocenie przez zespół
opiniujący zostaną stworzone listy do
głosowania, które planowane jest w październiku.
Pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 to 8 mln zł. „Miliony na
pomysły” to hasło przyświecające tegorocznej edycji SBO.
www.sbo.szczecin.eu

Call Center
w Urzędzie
Wybierając jeden numer telefonu: 91
42 45 000 można uzyskać niezbędne
informacje o Urzędzie Miasta.
Call Center poinformuje m.in. o sposobie
załatwiania spraw i czasie ich realizacji,
wymaganych dokumentach, wysokości
ewentualnych opłat, statusie realizowanych spraw itp.
Na stanowiskach do telefonicznej obsługi
interesantów pracuje sześciu konsultantów
wspieranych przez specjalistów z merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, którzy
w razie potrzeby są dostępni, aby udzielić
interesantowi pełnej informacji o interesującej go sprawie.
Telefoniczne Centrum Informacji Mieszkańców działa w godzinach pracy Biura
Obsługi Interesantów:
– w poniedziałki od 7.30 do 18.00,
– od wtorku do piątku w godz. 7.30
- 16.00.
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Szczecin przyjazny
Duńczykom
Szczecin Business Plaza przy ul.
Południowej 27 to miały być biurowce, a będą także
budynki produkcyjne,
a wyłącznym najemcą tego
kompleksu jest duńska firma
3Shape Poland.
Dwa budynki biurowe o łącznej powierzchni 3 tys. m kw., mają być gotowe
do końca stycznia 2018 , a rok później
budynek produkcyjno-magazynowy
o powierzchni 13 tys. m2. Dodatkowo
spółka z centralą w Danii planuje dalszy rozwój firmy i kolejną inwestycję
na działce przylegającej do budowanych biurowców.
– Po dziesięciu latach naszej działalności w Szczecinie zaczynamy nowy
rozdział – mówi Mikael Toxvaerd Petersen prezes 3Shape Polska. – Kompleks
przy ul. Południowej będzie głównym
globalnym centrum dystrybucji naszych produktów.
3Shape zajmuje się wprowadzaniem
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
stomatologii. W Szczecinie produkuje
głównie skanery dentystyczne. Obecnie w siedzibie firmy przy ul. Zapadłej
zatrudnionych jest 330 osób, po przeprowadzce ma wzrosnąć do 650.
– Bardzo się cieszę z tej inwestycji.
Szczecin to dobre miejsce dla firm z Danii. Jak pokazują statystyki, to właśnie
tutaj jest najwięcej w Polsce podmiotów
gospodarczych wywodzących się z tego
kraju – mówi prezydent Piotr Krzystek.

Tu będzie główne centrum
dystrybucji 3 Shape Poland

www.wiadomosci.szczecin.eu

Mecenas i stypendia Remonty dróg
Można już składać kandydatury
do tytułu Mecenas Osób
Niepełnosprawnych, a także wnioski
do programu stypendialnego.
Ruszyła XV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecina dla
studentów i doktorantów. Wnioski można
składać od 2 do 10 (do godz. 15) października br. w Urzędzie Miasta, w Biurze
Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV
piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża).
Wysokość stypendium dla studenta wynosi
odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym

roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim. Natomiast stypendium dla doktoranta to 3 000 zł brutto.

Do końca października potrwają remonty
torowiska na ul. Krzywoustego oraz
przebudowa ulicy Sczanieckiej.

Do 15 października br. można zgłaszać
kandydatury do honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” przyznawanego przez Prezydenta Szczecina.

Pogarszający się stan torowiska na ul. Krzywoustego spowodował konieczność naprawy nawierzchni w obrębie torowiska,
na odcinku od placu Zwycięstwa do
placu Kościuszki, właśnie teraz, jeszcze
przed zimą.

Zgłoszenia kandydatur można składać
w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
lub pocztą elektroniczną na adres: wss@
um.szczecin.pl. Wniosek dostępny jest na
stronie
www.szczecin.pl

W związku z tym zmieniła się w tym rejonie
organizacji ruchu, która obejmuje ulice
Wyszyńskiego, pl. Zwycięstwa, ul. Krzywoustego i pl. Kościuszki, nastąpiły także
zmiany w komunikacji miejskiej.

Trwa także remont ul. Sczanieckiej. Ta ważna dla układu komunikacyjnego w mieście droga odnawiana jest na odcinku od
skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego do
wiaduktu kolejowego przy ul. Komuny
Paryskiej.
Jezdnia w obu kierunkach zyska nową
nawierzchnię bitumiczną. Wybudowany
będzie także chodnik, w kierunku centrum,
naprawiony zostanie również ten po drugiej stronie ulicy.
Będzie także pas dla rowerów, wyremontowany zostanie wiadukt przy ul. Sczanieckiej.
www.zditm.szczecin.pl
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Jesienne porządki
Lato nas w tym roku nie rozpieszczało,
a tu już jesień , zatem pora na porządki
w ogrodach.

Alert:
mieszkańcy
zgłaszają

To jest ten czas kiedy brązowe pojemniki
na zielone odpady zapełniają się bardzo
szybko, a odbierane są -przypomnijmy- raz
w tygodniu, po weekendzie.
Zielone odpady przyjmują także wszystkie
szczecińskie Ekoporty.
Podwórko przy ul. Poniatowskiego
65, notorycznie zaśmiecane przez
mieszkańców. Średnio, co 2 miesiące
miasto wywozi hałdę śmieci.

Jednak dane statystyczne dowodzą, że
większość właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej korzysta z usługi
odbioru odpadów zielonych.
Ta usługa wprowadzona 1 kwietnia 2014
r. cieszy się niezmiennie ogromnym powodzeniem. Porównując rok do roku przyrost
ilości odebranych zielonych przekroczył
ponad 400% .
Właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze
nie korzystają z odbioru zielonego zachęcamy i przypominamy, że wystarczy zgłosić
chęć skorzystania z tej usługi do Urzędu
Miasta:
l za pośrednictwem strony www.ecoszczecin.pl – poprzez wypełnienie formularza,
l telefonicznie pod numer 91 435 11 99,

O tej porze roku brązowe pojemniki zapełniają się bardzo szybko.
l za pośrednictwem poczty – przesyłając
na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „WGKiOś ZIELONE” oświadczenie zawierające dane nieruchomości jej
właściciela oraz potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona w pojemnik
do gromadzenia odpadów zielonych,

l osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta w pok. 52, 53, 55 (od ul. Odrowąża).
Przypominamy także, że worki z liśćmi
z pasa drogowego należy zgłaszać do
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego- tel:
Szczecinie 91 48 00 539, 91 48 00 552.
www.ecoszczecin.pl

Ul. Ceramiczna – duże ilości odpadów
poremontowych, które można było
oddać bezpłatnie do Ekoportu

Sezon remontowy w pełni
4. ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości),
Płonia Godz. 9.00 -17.00,
5. ul. Leszczynowa, Zdroje
godz. 9.00-19.00 ,
6. ul. Arkońska godz. 9.00 -19.00.

Ul. Karpia, za sklepem „Biedronka” i za
targowiskiem miejskim - zanieczyszczony teren odpadami przez osoby
pijące tam alkohol

W soboty w godzinach 9.00 -15.00
Apelujemy : nie wyrzucajmy gruzu czy innych
„efektów” poremontowych, np. fragmentów
mebli, okien itp. do pojemników na odpady
zmieszane.

Poremontowe odpady przyjmuje już 6 Ekoportów.
Jesień sprzyja także remontom. Powstaje
zatem dużo odpadów budowlanych.
Przypominamy, że w przypadku dużej ilości
np. gruzu trzeba zamówić specjalny kontener na odpady budowlane. Takie usługi
odpłatnie świadczy wiele firm w Szczecinie.
Pamiętajmy także , że odpady budowlane
i rozbiórkowe na terenie posesji należy gromadzić w kontenerach lub workach typu
Big-bag.

Jeśli mamy niewielką ilość odpadów (do 240
litrów i masy 125 kg) powstałych np. podczas
malowania mieszkania można je odwieźć
i zostawić (bezpłatnie) w Ekoportach:
1. ul. Dworska (plac Słowińców),
Gumieńce, godz. 9.00-19.00,
2. ul. Gdańska, Międzyodrze
godz. 9.00-17.00,
3. ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej),
Prawobrzeże/Dąbie
godz. 9.00 -17.00,

Nie wystawiajmy tego typu odpadów (np.
stare meble) przy śmietnikach, ponieważ
firmy wywozowe nie mają obowiązku ich
zabrać. Tego typu odpady wywożone są
w ramach usługi odbioru od odpadów wielkogabarytowych.
Odbywa się to 4 razy w roku w zabudowie
jednorodzinnej oraz 24 razy w roku w zabudowie wielorodzinnej.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić 1 dzień przed terminem ich odbioru,
w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomość, w zabudowie wielorodzinnej przy
miejscu gromadzenia odpadów stałych dla
danej nieruchomości.
Harmonogramy na:
www.ecoszczecin.pl

Most Pionierów – Dzikie wysypisko
śmieci
Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji
Alert Szczecin 2.0 można korzystać
w urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) opartym na Androidzie, systemie
iOs czy Windows Phone. Wystarczy
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 do
Urzędu Miasta.
www.alertszczecin.
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Ecoszczecin

„Zielony Ekoport” już działa
Uroczyste otwarcie odbyło się 15
września i już początek funkcjonowania potwierdził słuszność wyboru miejsca (Arkońska/Harcerzy) na 8
Ekoport w Szczecinie.
Pierwszego dnia z możliwości oddania
odpadów skorzystało wielu mieszkańców
Szczecina. Ekoport odwiedziło sto samochodów, którymi przywieziono przede
wszystkim odpady zielone i wielkogabarytowe.
Oczywiście przyjmowane są tu wszystkie
odpady, jakie odbierane są w Ekoportach
(bez ponoszenia dodatkowej opłaty) czyli
m.in: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, odpady
zielone itp.

Dlaczego „Zielony”?
Tak został nazwany, ponieważ „Zielony
Ekoport” różni się znacząco od pozostałych
siedmiu. Energię elektryczną do obsługi
Ekoportu pozyskuje się z baterii słonecznych umieszczonych na dachu jednego
z budynków, a wodę z opadów. Gromadzona jest w podziemnych pojemnikach
i następnie rozprowadzana po obiekcie.
Konstrukcja części budynków przygotowana została w taki sposób, by w niedalekiej
przyszłości porosły je pnące rośliny, które
zostały już posadzone i powoli oplatają
poszczególne elementy budynków.

Nie tylko odpady
Nowy Ekoport prowadzi także działalność edukacyjną. W sali multimedial-

nej prowadzone są szkolenia czy lekcje
ekologii.
Budowa Ekoportu u zbiegu ulic Arkońskiej i Harcerzy to tylko część większego
projektu. Obejmował on również prace
na zewnątrz punktu zbiórki odpadów
problemowych, a dokładniej uporządkowanie ulicy Harcerzy. Pojawiła się
nawierzchnia asfaltowa, nowy chodnik,
oświetlenie, kilkanaście miejsc parkingowych. Tak, jak przy każdej inwestycji,
pomyślano o roślinności, posadzono
berberysy, tawuły, forsycje, głogi.
Inwestycja została zrealizowana
w ramach projektu „Rozbudowa sieci Ekoportów wraz z wyposażeniem
i usprawnieniem systemu obsługi
mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” o wartości 5,5 miliona złotych .
Projekt obejmuje budowę Ekoportu,
zakup dwóch samochodów do obsługi
Ekoportów, komputeryzację systemu
obsługi Ekoportów, wyposażenie sali
edukacyjnej oraz uporządkowanie
dojazdowej ulicy Harcerzy z wyznaczeniem miejsc parkingowych. Projekt
otrzymał dofinansowanie w ramach
działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
„Zielony Ekoport” czynny jest 6 dni
w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00, w soboty od 9.00 do 15.00. Jest on ósmym
w naszym mieście. Zakłada się, że docelowo będzie ich co najmniej dziesięć.

Trochę liczb
Ekoporty są uzupełnieniem usługi odbioru odpadów komunalnych świadczonych przez gminę od 1 lipca 2013 r.,
choć powstawały w Szczecinie jeszcze
przed wejściem w życie tzw. rewolucji
śmieciowej.
Liczba mieszkańców korzystających
z Ekoportów jak i przyjmowana ilość
odpadów potwierdzają, że są one istotnym elementem racjonalnego systemu
gospodarowania odpadami.
W roku 2012 z Ekoportów skorzystało niespełna 9 tysięcy mieszkańców, w 2013 r.
już blisko 20 tysięcy, w 2014 r. 51 tysięcy
osób, 2015 – ponad 82 tysiące, a w 2016
około 100 tys. osób.
Analogicznie dynamicznie rośnie ilości
odpadów przyjmowanych w Ekoportach.
W pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu Ekoporty przyjmowały
niespełna 1000 ton odpadów, a teraz
przekraczają już znacznie 4500 ton.

W dniu otwarcia najmłodsi mogli korzystać z przygotowanych
dla nich atrakcji: warsztatów z artrecyklingu, fotobudki czy poszaleć
na dmuchanym zamku.

Najczęściej oddajemy do Ekoportów:
l odpady zielone,
l wielkogabarytowe,
l zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
l odpady budowlane i rozbiórkowe,
l opony.

Realizacja projektu pn: Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” zgodnie
z umową o doﬁnansowanie nr POIS.02.02.00-00-0001/16-00 z dnia 26 stycznia 2017 w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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Zapytał tylko, czy jestem
pewna, że tego chcę? Tak, chcę!
Praca na suwnicy
Odpady z ciężarówek-wywrotek będą
zrzucane do bunkra. Tu za pomocą
olbrzymiego chwytaka operator suwnicy będzie przerzucał je do lejów zasypowych, skąd trafiać będą na ruszty.
Zadaniem operatora będzie także mieszanie odpadów w celu uśredniania ich
wartości kalorycznej.
Suwnicowy musi mieć oko na tzw. gabaryty (czyli odpady, które ze względu
na ryzyko zapchania lejów zasypowych
trzeba będzie wrzucać do rozdrabniarki).
Ponadto będzie obsługiwał belownicę
– wielką maszynę do „paczkowania”
odpadów, które będą składowane jako
rezerwa paliwowa na placu balotów.
Dzięki skanerowi 3D suwnica może pracować w trybie półautomatycznym.
Program ocenia z którego miejsca pobrać odpady i do którego z dwóch lejów zasypowych je wrzucić. Operator
w każdej chwili będzie mógł przejść na
sterowanie ręczne.
Elektroniczne czujniki kontrolują poziom
odpadów w lejach zasypowych. Leje
zawsze powinny być mniej więcej w połowie pełne po to, by uniemożliwić dostęp „fałszywego” powietrza do rusztu.

Jolanta Chodyniecka na tle chwytaka
Kiedyś zawodowo zajmowała się
upiększaniem pań, potem prowadzeniem domu. Teraz będzie
pierwszą suwnicową w polskich
spalarniach odpadów komunalnych.
Jolanta Chodyniecka z Gryfina jest jedną
z 57 osób zatrudnionych w tzw. pionie
technicznym EcoGeneratora. Będzie obsługiwać suwnicę w bunkrze opadów.
Podobno osobiście sprawdzała Pani,
czy w polskich spalarniach są jeszcze jakieś inne panie suwnicowe…
Jolanta Chodyniecka: – Tak. Kiedy dostałam zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, zadzwoniłam do kilku spalarń
w Polsce z pytaniem, czy na suwnicach
pracują panie. Poinformowano mnie,
że nie. Zaczęłam więc drążyć temat,
dlaczego? Czy jest to zawód jakoś dla
pań niewskazany? Ogólnie te pytania
wywoływały rozbawienie. W końcu
pani z biura spalarni w Warszawie ujęła to w ten sposób: praca na suwnicy
w spalarni odpadów nie jest dla kobiet
szczytem marzeń.
Nie zraziło to Pani?
– Poczułam się jeszcze bardziej zmotywowana! W życiu osobistym mam
czterech panów; trzech synów i męża,
męskie zajęcia mnie nie deprymują. Poza
tym to kwestia momentu życiowego.
Przez wiele lat prowadziłam działalność

gospodarczą, zajmowałam się usługami; solarium, kosmetyka, fryzjer. Potem
poświęciłam się wychowaniu synów
i stworzeniu ciepłego ogniska domowego. Dzieci odchowane, więc doszłam
do wniosku, że teraz czas na mnie! Moje
życie było satysfakcjonujące, ale czas zacząć ponownie spełniać się zawodowo.
Dlaczego akurat suwnicowa?
– Nie mam żadnego doświadczenia
w przemyśle, energetyce. Dlatego kiedy
pojawiły się oferty pracy w EcoGeneratorze, stwierdziłam, że zacznę od podstaw,
od najniższego stanowiska w hierarchii,
od miejsca, gdzie zaczyna się proces
technologiczny przetwarzania odpadów.

– Jestem osobą towarzyską, komunikatywną, nie mam problemu z nawiązywaniem relacji. Niektórych żartów udaję,
że nie słyszę (śmiech). Z drugiej strony
potrafię jasno powiedzieć, jakie mam
oczekiwania. W pracy nie chcę być postrzegana jako kobieta tylko jako kumpel,
na którego można liczyć i z którym można bez skrępowania pogadać. Myślę, że
zostałam dobrze przyjęta. Zresztą sensacji żadnej nie robię. Mamy tu panie
inżynierki, kobiety w przemyśle to dziś
żadna egzotyka.
Jak mąż przyjął Pani decyzję?
– Nie blokował. Zapytał tylko, czy jestem
pewna, że tego chcę. Tak, chcę!

Chwytaki łupinowe EcoGeneratora wyprodukowała hiszpańska firma Stemm.
Suwnice dostarczyła i zmontowała spółka GH Cranes z Kłobucka.
W bunkrze odpadów operator będzie miał
do dyspozycji dwa duże chwytaki (jeden
w ruchu, drugi rezerwowy) oraz trzeci
mniejszy – pomocniczy – na wypadek
zapchania się leja zasypowego.
Duży chwytak jednorazowo będzie mógł
unieść osiem metrów sześciennych odpadów, czyli mniej więcej dwie tony.
Sam chwytak waży 4,6 tony, ma 3,4
metra wysokości i rozpiętość 4,4 metra.
EcoGenerator będzie zatrudniał pięcioro suwnicowych. Praca zmianowa
w trybie ciągłym – niezależnie od świąt
i weekendów.

EcoGenerator – nasza planeta,
nasza przyszłość
Z drugiej strony podczas zwiedzania
spalani w Bydgoszczy dowiedziałam
się, że operatorzy suwnicy darzeni są
wielkim szacunkiem. Od jakości ich pracy
zależy wydajność całego zakładu. Nie
wykluczam, że w przyszłości spróbuję
innych rzeczy w tej branży.
Jak przyjęła Panią męska, przeważająca część załogi?

EcoGenerator, Zakład Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
powstaje na Ostrowie Grabowskim.

zł - dotacja z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej. 327 mln – obligacje Banku
Pekao SA. 42 mln zł – środki własne
ZUO.

Będzie przetwarzać w energię 150 tys.
ton odpadów komunalnych rocznie
zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30
tys. mieszkań.
Koszt inwestycji 711 mln zł. Najważniejsze źródła finansowania: 279 mln

Głównym wykonawcą zakładu jest włoska Termomeccanica Ecologia (TM.E.).
Termin oddania zakładu do użytku:
listopad 2017 roku.
ecogenerator.eu
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Wodociągowy „stetoskop”
na kółkach
ZWiK zakupił nowy pojazd do diagnostyki sieci wodociągowej. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi znacznie sprawniej
wykrywane i naprawiane będą uszkodzenia sieci.

Wyniki uzyskane w ten sposób można potwierdzić jeszcze geofonem, co
pozwala bardzo precyzyjnie wskazać
miejsce wycieku.
Dzięki nowemu sprzętowi przede wszystkim skróci się czas usuwania awarii wodociągów. Nie są to jednak jedyne zalety
zastosowania zakupionego przez ZWiK
pojazdu.

Awarie wodociągów są nieuniknione.
Częstym kłopotem przy ich usuwaniu
jest precyzyjna lokalizacja miejsca uszkodzenia rurociągu.

Znajdujące się w nim urządzenia
umożliwiające lokalizację przewodów
wodociągowych oraz uzbrojenia sieci
wodociągowej ukrytego w zaroślach
a także na weryfikację danych z planów
geodezyjnych. Zdarza się bowiem, że
rzeczywisty przebieg danego rurociągu
(i innych sieci) różni się od informacji
podanej w planie.

Wyciek wody w danym miejscu nie zawsze świadczy o tym, że właśnie tu mamy
do czynienia z awarią. Jeszcze trudniej
jest wówczas, gdy woda nie wycieka na
powierzchnię a znajduje sobie ujście
w inny sposób np. sączy się do kanałów
ciepłowniczych.
Aby w takich sytuacjach odnaleźć miejsce awarii, niezbędne jest wykonanie
wykopu, bywa, że niejednego. Tymczasem woda z rury wypływa, czas usunięcia
awarii wydłuża się, wykonanie dodatkowego wykopu powoduje większe zniszczenie jezdni lub chodnika. Same minusy.
Na szczęście, do tak skomplikowanych
i trudnych awarii nie dochodzi często,
dodatkowo ZWiK dysponuje już sprzętem, który pozwala eliminować wspomniane trudności.W ubiegłym miesiącu
spółka zakupiła samochód do badania
sieci wodociągowej i precyzyjnego lokalizowania awarii. Jest to specjalnie
do tego celu przystosowany Mercedes
Sprinter.
Najważniejszym elementem jego wyposażenia jest nowoczesny sprzęt

Nowy samochód do badania sieci wodociągowej
i precyzyjnego lokalizowania awarii.

diagnostyczny. Składają się na niego
między innymi urządzenia do akustycznego badania sieci. Urządzenia
analizują prędkość rozchodzenia się
dźwięku w przewodzie wodociągowym i tworzą wykres, na podstawie
którego możliwe jest określenie miejsca wycieku.
Badania i analizę przeprowadza się na
miejscu, gdyż zakupiony pojazd wyposażony jest w komputer z odpowiednim
oprogramowaniem.

Tłocznia przy zabytkowej poczcie
prowadzone były kilka lat temu przy
okazji realizacji programu „Poprawa
jakości wody w Szczecinie”. Ze względu na trudny teren i skomplikowany
układ sieci nie wszystkie niezbędne
prace zostały wówczas wykonane.
Obecnie spółka prowadzi program „Czysta Odra w Szczecinie”. W jego ramach
budowana jest właśnie tłocznia przy
Nabrzeżu Wieleckim. Jej wydajność
obliczono na 11 m3 na dobę. Umożliwi
ona oddzielenie deszczówki od ścieków
bytowych zrzucanych przez pobliską
placówkę poczty.

Od kilku tygodni na niewielkie
utrudnienia natrafić mogą piesi przechodzący w pobliżu zabytkowej poczty
przy ul. Nabrzeże Wieleckie.

Nowy samochód wykorzystywany też
będzie do obowiązkowych przeglądów
hydrantów zbudowanych na sieci wodociągowej.

ZWiK buduje tu tłocznię ścieków wraz
z niezbędnym rurociągiem. W tej
części miasta najpoważniejsze prace
związane z budową sieci sanitarnej

Ścieki sanitarne zebrane w system kanalizacji zostaną odprowadzone do oczyszczalni
ścieków „Pomorzany”, której efektywność
prowadzonych procesów redukcji zanieczyszczeń zagwarantuje ich oczyszczenie
do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Nasze ule
W dwóch naszych placówkach
pojawili się nietypowi goście.
Na prośbę hodowców
przygarnęliśmy kilka
pszczelich rodzin.
Żartując, można powiedzieć, że ZWiK
wyprorokował sobie ustawienie uli.
W prima aprilis na profilu facebookowym spółki pojawił się wpis mówiący
o tym, że na terenie jednego z ujęć wody
firma zamierza utworzyć własną pasiekę
a pozyskany miód dodawać wprost do
sieci wodociągowej.
Po kilku miesiącach do ZWiK zgłosił się
hodowca pszczół z okolic Szczecina
i spytał o zgodę na ustawienie kilku uli
na terenie jednej z placówek przedsiębiorstwa.
Wkrótce z identyczną prośbą, dotyczącą
innej placówki spółki, zgłosił się kolejny
hodowca. Ostatecznie w obu miejscach
stanęło kilkanaście uli.
Jak mówią sami pszczelarze, tegoroczna pogoda im nie sprzyjała. Generalnie
było chłodno i wilgotno, co zniechęcało
owady do opuszczania uli i zbierania
nektaru.
Właściciele uli mają nadzieję, że przyszłoroczny sezon będzie lepszy i już wyrazili
zainteresowanie wywiezieniem uli na placówki ZWiK.
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Sąsiedzkie spotkanie

Pierwszą sobotę września mieszkańcy
osiedla Sienno spędzili świętując Dzień
Sąsiada – coroczny festyn organizowany przez Szczecińskie TBS. Całodzienny
program wypełniony atrakcjami dla dzieci
i dorosłych był okazją, by lepiej się poznać
i spędzić wspólnie czas.
Energetyczna muzyka i zapach świeżo
upieczonej pizzy prosto z kamiennego
pieca już od rana zachęcał młodszych

i starszych mieszkańców, by przyjść na
osiedlowy parking pod zegarem – gdzie
odbywało się spotkanie. Dzieci chętnie korzystały z malowania buziek. Same również
malowały podczas specjalnie dla nich zorganizowanych warsztatów plastycznych.
Gwoździem programu były pokazy i zabawy Klauna Tomiego m.in.: warsztaty puszczania gigantycznych baniek, warsztaty
kuglarskie czy gwóźdź programu – Klaun

Tomi Show. Klaunem zachwyceni byli nie
tylko najmłodsi.
Elementem Dnia Sąsiada, który zawsze
budzi najwięcej emocji jest Kapslowy Wyścig Pokoju. Wystarczy tor do gry w kapsle
i szybkie wyjaśnienie zasad, aby dzieci
wciągnęły się w rywalizację. Doping rodziców i ich strategiczne podpowiedzi,
sprawiają, że tak naprawdę w wyścigu
biorą udział całe rodziny. Najlepszą re-

komendacją niech będą słowa jednego
z chłopców, który po skończonej rozgrywce zapytał „Tato, pogramy jutro razem?”.
Sąsiedzkie spotkanie zakończyły rockowe brzmienia wolińsko-szczecińskiego
zespołu Rajd. Dziękujemy wszystkim za
udział i zachęcamy do obejrzenia galerii
zdjęć z tego wydarzenia na stronie
www.stbs.pl

Mniejsze
opłaty

Za wzorowe zachowanie

Nawet o połowę niższy czynsz. Takie
możliwości mieszkańcom lokali komunalnych dają przepisy wprowadzone
w ubiegłym roku w Szczecinie. Do tej
pory wpłynęło 2000 wniosków o udzielenie ulgi.
Lokatorzy mieszkań komunalnych cały
czas mogą starać się o obniżkę czynszu.
To jest konkretna pomoc dla nich . Na
przykład za mieszkanie przy ul. Kopernika o pow. ok 60 m2 przy uwzględnieniu
50 proc. obniżki, opłaty czynszowe (bez
mediów) wynoszą jedynie 175 zł miesięcznie. Z kolei za lokal przy ul. Boh. Warszawy
o pow. 26 m2, czynsz z taką samą ulgą
wyniesie ok 90 zł. Bez obniżki opłaty byłyby
dwa razy wyższe.
Najemca mieszkania komunalnego, który płaci czynsz w terminie i dba o swoje
mieszkanie może zamienić się na nowy
lokal, o podwyższonym standardzie.
Trwa nabór wniosków.
Nowe mieszkania znajdują się na Osiedlu
„Nad Płonią” przy ul. Koszarowej 25,26
w Szczecinie-Dąbiu. Wybudowało je
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Prawobrzeże”. W ramach inwestycji do
tej pory powstało 60 mieszkań o czynszu
komunalnym. Obecnie do zasiedlenia pozostały 24 lokale wykończone „pod klucz”
o powierzchni od 32 do 65 m2, w dwóch
nowych budynkach. Do niektórych mieszkań przynależeć będą ogródki.
Oferta zakłada nabór wniosków od najemców mieszkań komunalnych (z zasobu
ZBiLK i TBSów), którzy chcą polepszyć

swoje warunki mieszkaniowe poprzez
zamianę na lokale o wyższym standardzie.
Proces zasiedlania prowadzi Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (nabór
i weryfikacja wniosków oraz wydawanie
skierowań do zawarcia umowy najmu).
Oferta adresowana jest do „rzetelnych”
najemców, którzy wywiązują się ze swoich
obowiązków względem gminy – regularnie
wnoszą opłaty czynszowe, w ostatnich latach nie zalegali z płatnościami, utrzymują
zajmowane lokale w należytym stanie technicznym, dbają o stan części wspólnych,
użytkują dotychczasowe lokale z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
www.zbilk.szczecin.pl
TBS „Prawobrzeże” we współpracy z Gminą Miasto Szczecin od 2014 roku realizuje
budowę Osiedla „Nad Płonią” położonego
przy ul. Koszarowej w Dąbiu. Wszystkie

mieszkania w ramach tej inwestycji są do
dyspozycji Gminy i mają czynsz komunalny. Osiedle zaplanowano do realizacji
w sześciu etapach. W sumie powstanie
120 mieszkań. Obecnie na ukończeniu
jest trzeci etap, w ramach którego powstały
dwa budynki. Mieszkania wykończone
zostały w standardzie „pod klucz”, tj. posiadają m. in. : kuchenki elektryczne, zlewozmywaki, wanny, umywalki, armaturę
sanitarną, w pokojach - wykładziny we
współczesnym standardzie, w łazienkach
- terakotę oraz płytki ceramiczne, stolarkę
okienną i drzwiową.
Do niektórych lokali położonych w parterze przynależą ogródki przydomowe, zaś
wszystkie mieszkania położone na piętrach
posiadają balkony.
www.tbs.szczecin.pl

Obowiązujące od listopada przepisy
zwiększyły wysokość obniżki czynszu.
Dziś wynoszą one 25%, 40% i na 50%.
O ulgi mogą ubiegać się najemcy mieszkań komunalnych oraz z zasobu dwóch
Towarzystw Budownictwa Społecznego.
System obniżek ma na celu wsparcie lokatorów mieszkań o czynszu komunalnym,
którzy osiągają najniższe dochody. O obniżkę mogą ubiegać się również najemcy
mieszkań komunalnych, którzy posiadają
zadłużenie, ale spłacają je w ramach zawartej ugody. Wśród wnioskujących znajduje
się obecnie blisko 200 dłużników, którzy
regulują swoje zaległości.
Aby otrzymać obniżkę należy złożyć wniosek, deklarację osiąganych dochodów,
zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody.
www.zbilk.szczecin.pl
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Rady Osiedla

Przyjazne mieszkańcom
Czas jesieni z uwagi na zmienną aurę
będzie dla wielu mieszkańców naszego
miasta zdecydowanie mniej atrakcyjny niż
ciepłe słoneczne dni lata. Dlatego każdy
szczegół i każda zmiana na lepsze zauważalna gołym okiem wzbudzać będzie pozytywne emocje. Postarały się o to Rady
Osiedla wraz z odpowiednimi jednostkami Urzędu Miasta i dzięki ugruntowanej
współpracy kolejne miejskie przestrzenie
zyskały nowe, przyjazne mieszkańcom,
miejsca.
Niewątpliwie jednym z najpiękniejszych
parków w mieście stał się Park Majowe na
Prawobrzeżu, u zbiegu ulic Iwaszkiewicza
oraz Andrzejewskiego.
Na dwóch hektarach zasadzono mnóstwo zieleni, są stoły do szachów i tenisa
stołowego. Jest siłownia „pod chmurką”,
nowoczesny plac zabaw z trzema zestawami urządzeń.
Wszystko w otoczeniu pięknej zieleni, a dokładniej 150 drzew, blisko 2000 krzewów,
pnączy, traw ozdobnych i krokusów.
Bez wątpienia będzie to jedno z najczęściej
odwiedzanych miejsc na Prawobrzeżu.
Na całym terenie ustawiono ławki i kosze
na śmieci.
W centralnym punkcie parku znalazła się
drewniana wiata, a od niej w inne rejony
prowadzi rzeka żwirowa - również obsadzona roślinnością. Wszystko jest oświetlone.
Oprócz lamp punkty świetlne znalazły się
także w nawierzchni.
To już kolejne inwestycje, które wzbogacają miasto o zielone tereny rekreacyjne.

Takich górek nie ma w żadnym szczecińskim parku
Na Pogodnie, przy ulicy Siemiradzkiego,
w porozumieniu z Radą Osiedla wyremontowano Skwer Zdrowia.
Ułożono nowe alejki z płyt kamiennych.
Są nowe ławki, kosze na śmieci, siłownia
„pod chmurką” .
Dla miłośników gry w szachy przygotowane zostały betonowe stoły z szachownicami oraz siedziska. Oczywiście

Skwer Zdrowia na Pogodnie

uporządkowano zieleń, pojawiły się nowe
nasadzenia drzew, i krzewów.
A przypomnijmy, że na Golęcinie powstaje
Park Liga, trwają również prace na skwerze
między ulicami Reja, Heleny i Naruszewicza, a przed paroma tygodniami zakończyły się na skwerze Doliwo-Dobrowolskiego
przy ulicy Bema.

Centralny punkt Parku Majowe

Park Majowe

Odnowione i estetyczne podwórko przy ul.
Bł. Królowej Jadwigi 3 to dobry przykład
działań Rady Osiedla Śródmieście Zachód,
która dzięki środkom partycypacyjnym
z budżetu miasta, przyczynia się do zmiany
oblicza szarych śródmiejskich podwórek.
Na tym podwórku, po sporządzeniu dokumentacji projektowej, zerwane zostało
istniejące podłoże betonowe, a w zamian
ułożona kostka z polbruku, zlikwidowano
stare klomby i wykonano nowe nasadzenia.

Nowe podwórko przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 3

Bardzo duże znaczenie przy realizacji tej
inwestycji odegrała współpraca sąsiedzka.
Mieszkańcy kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 3 według własnego pomysłu dokonali nasadzeń kwiatów i roślin ozdobnych,
mając również na uwadze dużą troskę o ich
dalszą pielęgnację.
Ładne i czyste podwórko może stanowić
idealną okazję do spędzania wspólnego
czasu, aktywnej zabawy czy też zwykłej
rozmowy.

Plac zabaw przy ul. Klonowej
Nowe oblicze zyskały również dwa place
zabaw w prawobrzeżnej części Szczecina,
przy ul. Abrahama i ul. Klonowej. Te miejsca
chętnie odwiedzane przez najmłodszych
dzięki inicjatywie Rady Osiedla Płonia –
Śmierdnica – Jezierzyce wzbogaciły się
o dodatkowe atrakcje w postaci centralnych wielozadaniowych urządzeń zabawowych.
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Aktualności

Talenty na start!
Już za kilkanaście dni poznamy zwycięzcę tegorocznego XI Festiwalu Młodych
Talentów.
Jury, któremu przewodniczy Katarzyna
Nosowska, spośród 400 zgłoszeń wybrało finałową dziesiątkę.
Przesłuchania konkursowe odbędą się
13 października w studiu koncertowym
Polskiego Radia Szczecin. Dzień później
(14 października), podczas finałowego
koncertu w Azoty Szczecin, poznamy
zwycięzcę tegorocznego festiwalu.
Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix festiwalu jest wydanie i promocja singla
przez wytwórnię Kayax oraz bonusy finansowe ufundowane przez Szczecińską
Agencję Artystyczną. Podczas koncertu
finałowego wystąpią T.Love, Luxtorpeda i Daria Zawiałow. Wraz z nimi zagra
ubiegłoroczny zwycięzca FMT, zespół
Romantic Fellas.
Festiwal Młodych Talentów prezentuje
najciekawsze trendy i nowości polskiej
sceny muzycznej – młodej wiekiem i młodej duchem. W ramach festiwalu odbędą
się przesłuchania konkursowe 11. edycji
ogólnopolskiego konkursu muzycznego
i koncerty z udziałem wykonawców
nominowanych do tegorocznych Fryderyków. Muzyce towarzyszyć będzie
Szczecińska Strefa Designu.
Program:
13.10 Przesłuchania konkursowe
Studio S-1 Radio Szczecin
16:00 Przesłuchania konkursowe
20:00 BUSLAV
21:00 Ogłoszenie wyniku przesłuchań
(przesłuchania wstęp wolny, koncert Buslava – bilety 20 zł)
14.10 KONCERT FINAŁOWY
Arena Szczecin
17:30 ROMANTIC FELLAS
00:00 LUXTORPEDA
00:00 DARIA ZAWIAŁOW
00:00 Ogłoszenie zwycięzcy 11. edycji
FMT
00:00 T.LOVE
(bilety w przedsprzedaży 60 zł, od
29.09 – 80 zł, uprawniają także do
wstępu do Strefy Design)

1. APPLE FIELDS (Kraków)
Pięcioosobowy zespół z Krakowa, założony w 2015 roku, inspirujący się
klasyką brytyjskiego rocka lat 60. oraz
nurtem britpopowym.
2. ARCHIE (Warszawa)
Słuchając ich muzyki
dotrzesz do źródła – fale
dźwięków przenikających
ciało, hipnotyczność fraz
i rytmów, pejzaże skąpane
w kolażach brzmień, magii
i tajemnicy…”. Art rock

3. BLUNT RAZOR (Jaworzno)
Zespół został założony w 2012 roku.
W swojej twórczości łaczy najróżniejsze
style muzyczne: pop, jazz i muzykę ludową.
W tym
roku o wysokim poziomie zgłoszeń
świadczy duża
jednomyślność
jurorów w wyborze
szerokiej czołówki –
mówi członek jury Piotr Metz
– Warto też podkreślić obecność polskich tekstów, co często jest piętą
achillesową innych konkursów,
a w FMT honorowane jest
osobną nagrodą.

Finaliści

Ten moment,
kiedy po raz
pierwszy zakłada
7. Sibiga (Kraków)
Jaworznicko-krakowskie trio, skłasię słuchawki by
dające się z trójki przyjaciół. Tworzą
odpakować dary
muzykę raczej smutną, ale niekiedy
od Was, tradycyjnie
taneczną. Niby romantycy, ale zadreszczogenny! – mówi
wsze trochę niepoważni.
Katarzyna Nosowska przewodnicząca jury.
Potem walka ze sobą, by z tak wielu świetnych wybrać dziesiątkę, bo regulamin tak
nakazuje. Dalej nieznośne oczekiwanie
8. SIOSTRY
na typy innych jurorów i pragnienie by
ŁOTRY
pokrywały się z moimi... I wreszcie
(Warszawa/
te nazwiska, te nazwy…
Lublin/Toruń)
Siostry Łotry czyli polska piosenka humanistyczna Humanistyczna, bo szczera,
aktualna, publicystyczna. Siostry Łotry
w sposób lekki, często żartobliwy poruszają tematy, które aż proszą się o ko4. EDYTA
mentarz. .
GÓRECKA
(Kraków)
Pisze, tworzy i gra razem z przyjaciółmi.
Inspirują się brytyjską muzyką gitarową,
oraz islandzkimi kompozycjami.

9. SMOKING BARRELZ (Kraków)
Chromatyczny duet z Krainy Czarów.
Ich koncerty to synestezyjna podróż
przez muzykę. Ubierają kombinezony
kosmonautów, wsiadają do pastelowego statku i przenoszą ludzi do innego wymiaru.
5. NOŻE (Warszawa)
Tak mówią o sobie: „Noże to wrzask ulicy
wtłoczony w post-punkowe gitary (...)
Perkusja i bas armii ludowej tras! Melodie
zszyte chaosem, wybuchy i szepty polszczyzny”.

6. BUKOWICZ (Rybnik)
Bukowicz zadebiutował w 2015 roku
epką „Możesz nawet tańczyć”. Ich muzyka nawiązuje do twórczości Slowdive,
The Cure, czy Lenny Valentino.

Bilety do nabycia w serwisach:
bilety. fm
abilet.pl

Szczecin Jazz 2018
Pierwsze gwiazdy festiwalu to król swingu z Kansas City, saksofonista Bobby
Watson i gwiazda pop-jazzu, kanadyjski
wokalista Gino Vannelli.
Trzecia edycja festiwalu Szczecin Jazz od
26 lutego do 12 marca 2018. Kolejną
datą, którą należy zapamiętać, to dzień
9 kwietnia 2018 r. Wtedy planowana jest uroczystość wręczenia Nagrody
Artystycznej Miasta Szczecin i koncert
w ramach festiwalu SJ 2018.
Króla swingu z Kansas City wybrał szczeciński jazzman i szef artystyczny festiwalu,
Sylwester Ostrowski.
– Bobby jest wspaniały. To żywa legenda
saksofonu, współczesny Charlie Parker –
ekscytuje się Ostrowski – tak jak Deborah
Brown, pochodzi z Kansas City i jest jego

wspaniałym ambasadorem. I tak jak Debora jest królową swingu to Bobby jest
bezsprzecznie jego królem.
Koncert Watsona, będzie szczególny
również z innego względu, ponieważ
wpisze się w oficjalną współpracę pomiędzy American Jazz Museum z Kansas
City a naszym Szczecin Jazzem, której
patronuje idea „Sistars Jazz Cities”.
Drugą gwiazdę wyselekcjonował dla
Festiwalu sam Marek Niedźwiecki, popularny dziennikarz radiowej trójki.
– Pierwszy raz usłyszałem Gino Vannelliego podczas wakacji w Holandii w 1976
roku. – wspomina Niedźwiecki – Chyba
od wtedy marzyłem o Jego koncercie
w Polsce. Moje marzenie się spełnia. Mam
wszystkie Jego płyty, także koncertowe.
Jest świetny. Przyjeżdża do nas pierwszy

raz. I dlatego trzeba być w Szczecinie
9 kwietnia.
Koncert Bobby Watsona pn „From Kansas City with Love” zaplanowany jest jako
jeden z pierwszych koncertów festiwalu.
Z kolei występ Gino Vannelliego stanowić
będzie klamrę zamykająca całą imprezę.
Kiedy koncerty
Bobby Watson „From Kansas City with
love” 5 marca 2018 g. 20.00, poniedziałek. Trafostacja Sztuki w Szczecinie.
Co-produkcja American Jazz Museum,
Kansas City, MO, USA
Gino Vannelli 9 kwietnia 2018 g. 19.00,
poniedziałek. Filharmonia w Szczecinie.
Prowadzenie Marek Niedźwiecki.
Sprzedaż biletów od 2 października br.
na bilety.fm
www.szczecinjazz.pl

10. POLA CHABOT & ADAM BARAN
( Wrocław)Mimo skrajności charakterów tworzą jeden organizm muzyczny
inspirowany bluesem. Pola jest wokalistką, autorką tekstów. Adam to gitarzysta,
posługuje się looperem tworząc psychodeliczne improwizacje.
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Razem o różnych sprawach

Rozmaitości /TSR

Panele dyskusyjne,
warsztaty,
wydarzenia
oświatowe,
spotkania
literackie i
teatralne,
koncerty –
to w największym skrócie program Dni
Współpracy Polsko-Niemieckiej, które
odbędą się w Szczecinie w dniach 11-14
października.
Rozpoczną się 11 października Konferencją Współpracy oraz Giełdą
Kooperacyjną „Partnerschaft und
Business” w Hotelu Radisson BLU.
W ramach konferencji omawiane będą
tematy związane z kształceniem językowym, kwestią bezpieczeństwa we
wspólnym regionie transgranicznym,
realizacją wspólnych projektów w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym oraz
transgraniczną współpracą organizacji
pozarządowych. Każdy z tych tematów
zaprezentowany zostanie przez specjalistów z Polski i Niemiec.
Giełda Kooperacyjna dla przedsiębiorców „Partnerschaft und Business”
adresowana jest głównie do przedsiębiorców działających zarówno na rynku
lokalnym, krajowym, jak i zagranicznym
w branżach IT, OZE i w logistyce. Każdy
przedsiębiorca będzie miał możliwość
porozmawiać z partnerami z Polski lub
Niemiec, także z ekspertami, przedstawicielami administracji publicznej,
jak i organizacji wspierających rozwój
przedsiębiorczości w obu krajach.
Strategicznym partnerem tegorocznej
giełdy kooperacyjnej jest Izba Prze-

Popularyzacja sportu i zdrowego trybu
życia, integracja fanów „Dumy Pomorza”, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji
na meczach - to główne cele programu
KIBICE RAZEM.
Dzięki wsparciu władz miasta oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej kibice granatowo-bordowych dołączają do grona
czternastu klubów, które prowadzą już
działania w ramach tej inicjatywy.

W Szczecinie spotkają się goście z całej Polski i Niemiec.
mysłowo-Handlowa Neubrandenburg
Wschodniej Meklemburgii Pomorza-Przedniego.
W ramach projektu „Nauczanie języka
sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie” odbędzie się
spotkanie dzieci i młodzieży w Szkole
Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki (ul.
Złotowska 86) oraz Polsko-Niemieckie
Forum Oświatowe w Centrum Kultury
Euroregionu Stara Rzeźnia.

Program będą realizować przedstawiciele
Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin
„Portowcy”. W ramach swoich działań
zaplanowali m.in.: zajęcia sportowe dla
dzieci, spotkania środowiskowe, akcje
na rzecz potrzebujących oraz malowanie
murali związanych z historią klubu i miasta.
#SzczecinKibicuje
To z kolei kampania, która promuje rozgrywki sportowe na różnym poziomie
oraz ma na celu poprawę frekwencji na

Klub 13 Muz zaprasza na projekcje
filmów, m.in. Nasza historia - moje
dzieciństwo w Szczecinie/ Unsere Geschichte - Meine Kindheit in Stettin”
– reż. Wioletta Weiss, Mój Dom” w reż.
Magdaleny Szymków czy „Pokaż swoje
pochodzenie /Zeige deine Herkunft”
– relacja z warsztatów filmowych prowadzonych przez Michalinę Mrożek
i Urszulę Henke.

Michałem Majerskim i rozmowę o pracy nad filmem dokumentalnym „Pommerland” traktującym o Pomorzu i jego
dziedzictwie kulturowym.

Z kolei w Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na spotkanie z reżyserem

Szczegółowy program:
www.arms-szczecin.eu

trybunach podczas meczów, turniejów
i rozgrywek szczecińskich drużyn.

kampanii ma zjednoczyć kibiców wszystkich dyscyplin sportowych i zbliżyć ich do
swoich ulubionych drużyn.

Na terenie miasta można zobaczyć bilboardy promujące akcję. #SzczecinKibicuje to przede wszystkim informacje
dla mieszkańców o sportowych wydarzeniach w mieście.
Zarówno tych, które można oglądać z perspektywy trybun, jak i takich, w których
można być aktywnym uczestnikiem. Hasło

W Teatrze Kana odbędą się koncerty:
Rogera Doeringa oraz Alexa Stolza i Anne
Müller: Solo Collective Part One .

#SzczecinKibicuje będzie widoczny
na stadionach i innych obiektach sportowych w mieście oraz oczywiście podczas
wydarzeń. Na kibiców czeka mnóstwo
atrakcji i niespodzianek.
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Październik poleca
Nawiększym wydarzeniem października jest niewątpliwie Festiwal Młodych
Talentów – Nowa Energia (więcej na
stronie 10), ale to nie wszystko. Poniżej
kilka propozycji jesiennych, też głównie koncertów, na które serdecznie
zapraszamy.
Nowy sezon rozpoczęła Filharmonia zapowiadając wiele wspaniałych koncertów. I tak 20.10. godz.19.00 wystąpi
zwyciężczyni 15. Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego Veriko
Tchumburidze. „Wieniawski jest kobietą”
– tak powitano artystkę na łamach gazety
poświęconej Konkursowi im. Henryka Wieniawskiego, kiedy już wiadomo było, że
zwyciężyła w tych najstarszych na świecie
zmaganiach skrzypcowych. Wprawdzie
publiczność i krytycy nie zawsze byli zgodni co do interpretacji artystki z Gruzji, ale finał nie pozostawił wątpliwości, wzbudzając
wręcz ekstatyczny stan wśród publiczności
obecnej w auli Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W Szczecinie
wirtuozkę usłyszymy w niezwykle wymagającym utworze „Fantazja szkocka” Maxa
Brucha.
www.filharmonia.szczecin.pl
Na scenie Filharmonii wspaniała Piwnica Pod Baranami (7 października,
godz.17.00 i 20.00) w spektaklu „Ta nasza młodość”. Najpiękniejsze i największe
przeboje o miłości, namiętności, czy tkliwości w wykonaniu największych i najwspanialszych artystów Piwnicy pod Baranami:
Mietek Święcicki, Tadeusz Kwinta, Miki
Obłoński, Piotr Kubowicz, Alosza Awdiejew,
Maciek Półtorak, Tamara Kalinowska, Ola
Maurer, Ewa Wnuk Krzyżanowska, Kamila
Klimczak, Agata Ślazyk, Leszek Wójtowicz,
Beata Czernecka Dorota Ślęzak i inni.
Andrzej Piaseczny „25 Tour” w Filharmonii Szczecińskiej (9 października
o godz.19.00). W programie koncertu
znajdą się utwory z początków kariery artysty z zespołem Mafia, jak również te znane
ze współpracy z Robertem Chojnackim czy
Sewerynem Krajewskim („Chodź, przytul,
przebacz”, „Śniadanie do łóżka”). Nie zabraknie też muzycznych niespodzianek

i premierowych utworów z najnowszej
płyty wokalisty ,która ukaże się w październiku 2017.
www.bilety.fm
Artysta rezydent: ASQ | Adam Sztaba15 października (godz.17.00)
Premiera utworu Adama Sztaby skomponowana na zamówienie Filharmonii
w Szczecinie oraz inne jego kompozycje,
także zespołu Atom String Quartet .
www.filharmonia.szczecin.pl
Raz dwa trzy – Młynarski (16. października godz. 17.00 i 20.00) 10 czerwca
2017 roku minęło 10 lat od nagrania
przez zespół kultowego albumu „RAZ,
DWA, TRZY – MŁYNARSKI” Album, który
powstał we współpracy z Wojciechem
Młynarskim zyskał ogromne uznanie
wśród publiczności, miano podwójnej
platyny oraz otrzymał nagrodę Fryderyka
2008 w kategorii Album Roku Pop. Dla
upamiętnienia Mistrza Wojciecha jak i z
okazji jubileuszu nagrania płyty, Zespół
planuje przypomnieć publiczności piosenki Wojciecha Młynarskiego w trakcie
wyjątkowego cyklu koncertów.
www.bilety.fm
Z kolei koncert zespołu Cugowscy
(24 października, o godz. 19:00) to
nowy muzyczny projekt Krzysztofa Cugowskiego, wieloletniego frontmana Budki
Suflera i jego synów – Piotra i Wojciecha
tworzących grupę Bracia.
www.bilety.fm
Arena Szczecin w październiku będzie
miejscem wielu wydarzeń, także muzycznych, przede wszystkim Festiwalu Młodych Talentów – Nowa Energia (14
października, godz.17.30)
A dzień wcześniej, 13 października
o godz.19.00 wystąpi brytyjska grupa
Procol Harum, twórca niezapomnianego przeboju „A Whiter Shade Of Pale”,
promując płytę „Novum”.
Polska Noc Kabaretowa 2017 (15
października o godz.17.00) to kolej-

na już edycja tego wyjątkowego show
kabaretowego. Tym razem miejscem wydarzenia będzie studio radiowe, w którym
różnorodne programy, niezwykli prowadzący i goście zapewnią czterogodzinną
rozrywkę jakiej jeszcze nie było.
Lady Pank Akustycznie – Koncert z okazji 35-lecia na scenie ( 21 października,
godz.20.00). Z okazji jubileuszu zespół
postanowił zaprezentować swoje przeboje
w odsłonie akustycznej.
Koncerty Lady Pank to prawie dwugodzinna lawina przebojów, eksplozja energii,
niepowtarzalne brzmienie gitary Jana

Borysewicza i charyzmatyczny wokal Panasewicza.
www.azoty.arena.pl
Janusz Radek – Kim Ty jesteś dla mnie
to subtelny klimat wierszy Haliny Poświatowskiej i oraz piękne i liryczne kompozycje
Janusza Radka w nowych aranżacjach
usłyszymy w Starej Rzeźni 20 października, o godzinie 20.00.
Poza nowymi utworami w recitalu można
usłyszeć najbardziej znane utwory duetu
Poświatowska/Radek: Kiedy U-Kochanie,
Sheila, Czekam Wytrwale, czy Dobro.
www.stararzeznia.szczecin.pl

