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Bulwar Starówka najlepszy!
Nabrzeże na szczecińskiej Łasztowni, zmodernizowane w 2017 r.,
najlepszą przestrzenią publiczną w Polsce!
Więcej, str. 3

Szczecin Jazz
2018

Charytatywna Galeria
„Szpargałek”

Szczecin
To moje miejsce na ziemi
Marta Pihan-Kulesza kolejną bohaterką „Myśli Niepodległe”.
Więcej, str. 2

Zaprasza do Ekoportu przy ul. Arkońskiej/Harcerzy.
Więcej, str. 5

Trzecia edycja to14 koncertów w trzech miastach.
Więcej, str. 11
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Aktualności

To moje miejsce
na ziemi ...

Zostaw 1%
w Szczecinie

Bohaterką lutowej odsłony cyklu „Myśli
Niepodległe” w ramach niepodległościowej inicjatywy Codziennie Polskę
tworzyMy jest Marta Pihan-Kulesza.
– Największe osiągnięcia sportowe zawsze
związane były ze Szczecinem. To tutaj
znajduje się cała infrastruktura, z której korzystałam w ramach przygotowań – mówi
utytułowana gimnastyczka, olimpijka
z Pekinu i Londynu, rodowita szczecinianka Marta Pihan-Kulesza. Mój mąż jest
z Gdańska. Jako sportowcy i jako trenerzy
mogliśmy pracować właściwie wszędzie.
Ja jednak nie wyobrażałam sobie mieszkania poza Szczecinem, bo to jest moje
miejsce na Ziemi. Mąż po prostu musiał
wybrać Szczecin. Nie mogliśmy znaleźć
lepszego miejsca do wspólnego życia.
W krótkim wywiadzie Marta Pihan-Kulesza
mówi także, które miejsca w Szczecinie są
dla niej wyjątkowe i dlaczego. Opowiada
o swojej pasji, pracy, rodzinie i magicznym zapachu czekolady na nadodrzańskich bulwarach…
Film można zobaczyć na stronie internetowej: www.mojaniepodleglosc.pl/
mysli-niepodlegle
Przypomnijmy, że dotychczas swoimi
„myślami niepodległymi” z Internautami
podzielili się tyczkarz Piotr Lisek, laureat
Nagrody Nike Cezary Łazarewicz i dziennikarz Roman Czejarek. Cykl filmów-wywiadów nagrywanych w szczecińskiej
filharmonii i publikowanych zawsze 11.
dnia każdego kolejnego miesiąca to jeden z elementów akcji „Codziennie Polskę tworzyMy”.

Marta Pihan-Kulesza – utytułowana gimnastyczka, olimpijka
z Pekinu i Londynu, rodowita szczecinianka.

Namaluj swoją niepodległość
Kolejnym elementem jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Nadesłane prace oceniane będą w pięciu odrębnych kategoriach wiekowych.
Każda z grup zmierzy się także z nieco
inną tematyką.
Prace oceni jury złożone z artystów
plastyków, poetów i dziennikarzy. Laureatom oraz osobom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz
dyplomy. Będą one wręczone podczas

wernisażu w Galerii Prezydenckiej Urzędu
Miasta Szczecin w czerwcu 2018 r.
Konkurs trwa do 11 maja 2018 roku.
Do tego dnia prace należy dostarczyć
lub przesłać pod adres organizatora:
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum
Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin.
Wszystko o konkursie oraz obchodach „Codziennie Polskę tworzyMy”:

www.mojaniepodleglosc.pl

Miejsca pracy czekają

– Obecnie w Szczecinie mamy rekordowo niskie bezrobocie. Nadszedł czas,
w którym firmy konkurują o pracowników, a ci dyktują swoje warunki. Szczecin
stał się miejscem o szerokim wachlarzu
ofert pracy, w których można przebierać
– mówi Piotr Krzystek, Prezydent Miasta
Szczecina. – Mamy dobre położenie,
unikatową zieleń, w kilkadziesiąt minut
możemy dotrzeć do dużych, europejskich
stolic. Są to atuty, które doceniają nie tylko
mieszkańcy Szczecina. Jesteśmy chętni,
by przyjąć specjalistów z innych miast,
którzy w swoich rodzimych okolicach
nie mogą znaleźć zajęcia.

Kto najczęściej rekrutuje w Szczecinie?
Duże firmy z sektora BPO/ITO/SSC, logistycznego, e-commerce, produkcyjnego.
Kuszą pracowników już nie tylko atrakcyjnym wynagrodzeniem, ale też licznymi
benefitami – mi.in. specjalnie skrojonymi
pakietami relokacyjnymi, zwrotami kosztów przejazdu na rozmowę rekrutacyjną,
opłaceniem kosztów pobytu na początku
zatrudnienia, ubezpieczeniami pracowniczymi, w tym prywatną opieką medyczną.
Niektóre z nich finansują też obiady dla
pracowników, szkolenia, kursy językowe,
żłobki i przedszkola dla dzieci, organizują
chill out roomy i imprezy integracyjne.
Kampania rozpoczyna się 15 lutego i potrwa do końca miesiąca, obejmuje internet
i outdoor. W 11 miastach – Szczecinie,
Gorzowie, Koszalinie, Słupsku, Poznaniu,
Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie,

Celem jest rozpropagowanie
wśród mieszkańców Szczecina
informacji o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017
rok na rzecz Organizacji Pożytku
Publicznego (OPP).
Drugim celem jest, aby jak najwięcej środków pochodzących
z 1% zatrzymać w naszym mieście.
W Szczecinie działa ponad 150
organizacji posiadających status
OPP i należy to bardzo dobitnie podkreślić – organizacje te
w ogromnym stopniu wpływają
na zmianę wizerunku Szczecina
i poprawę jakości życia obywateli.
Zostawmy zatem nasze podatki
w Szczecinie. Lista organizacji
oraz wszystkie informacje na ten
temat znajdują się na stronie:
www.1procent.szczecin.eu

Ruszyła druga edycja kampanii Szczecin Rekrutuje, która ma na celu promocję szczecińskich miejsc pracy. Tym
razem kampania jest skierowana do
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i województw ściany
Polski Wschodniej.
Kampania – tak jak w zeszłym roku - ma na
celu zwrócić uwagę na Szczecin, jako na
miasto, o którym warto pomyśleć, poszukując pracy i być może rozważyć relokację.
Obejmuje nasze województwo oraz pięć
województw ściany wschodniej – warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, lubelskie, które borykają
się z problemem bezrobocia.

Miasto Szczecin już po raz
piętnasty prowadzi akcję „Niewiele trzeba by czuć się lepiej.
Wystarczy 1%”.

Przemyślu i Rzeszowie zawisło łącznie 41
bilbordów. Specjalnie na rzecz kampanii
powstał także folder, który pokazuje jakie
benefity proponują szczecińskie firmy
i największe zalety miasta. Będzie on rozdawany na uczelniach, wśród studentów
oraz na targach pracy.
Do tej pory do kampanii dołączyło 89
firm. Strona www.kariera.szczecin.eu,
która zawiera wszystkie informacje o akcji i logo firm odnotowała 55 tys. odsłon.
W zeszłym roku przez dwa tygodnie
trwania kampanii zwiększone zainteresowanie zauważyła większość firm,
których logo znalazło się w kampanijnym serwisie – głównie poprzez ruch na
stronach rekrutacyjnych, bezpośrednie
pytania o pracę i warunki zatrudnienia
(telefonicznie, poprzez kanały społecznościowe) oraz zostawianie CV.

Na tej stronie znajdują się
wszystkie terminy oraz informacje przydatne przy składaniu zeznania podatkowego za
rok 2017, także najczęściej
zadawane pytania i odpowiedzi w tym temacie, np. czy
przekazując OPP 1% podatku
ponosi się dodatkowe koszty,
czy przekazanie 1% wyklucza odliczanie darowizn od
dochodu itp.

Pamiętaj!

Twój 1% ma wielką moc niesienia wsparcia niepełnosprawnym,
dzieciom, zwierzętom.
Dzięki Twojemu wsparciu dbamy o szczecińską przyrodę, organizujemy zajęcia dla dzieci,
młodzieży, seniorów. Swoją
pomocą zwiększasz szanse na
lepszą edukację i życie.
Dlatego zostaw 1%
w Szczecinie
www.1procent.szczecin.eu

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Komunikacyjny
szczyt !

Nowy bulwar
najlepszy
w Polsce!

Zmodernizowane w roku 2017 Nabrzeże
Starówka na szczecińskiej Łasztowni
zostało wybrane najlepszą przestrzenią
publiczną w Polsce.
To kolejna miejska inwestycja, która stała
się laureatem prestiżowego konkursu architektonicznego.

Węzęł Łękno

Szczecińskie nabrzeże Starówka zwyciężyło z Bulwarami Wiślanymi w Warszawie, Ogrodem Jordanowskim
w Sosnowcu – Kazimierzu Górniczym,
Placem Europejskim w Warszawie i Placem Litewskim w Lublinie.
Nominacje zostały przygotowane na podstawie zgłoszeń oraz prac Jury w składzie:
Marcin Szczelina – Architecture Snob –
Przewodniczący Jury; Giovanna Carnevali
– Strelka KB; Ivan Blasi – Mies van der Rohe
Award; Oskar Zięta – Zieta Prozessdesign; Robert Konieczny – KWK Promes;
Agnieszka Kaczmarska – SARP Katowice;
Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna Propertydesign.pl; Robert
Posytek, redaktor naczelny Propertynews.
pl oraz czytelnicy portali PropertyDesign.
pl i PropertyNews.pl.

Most Kłodny
Trwają prace na ulicy Arkońskiej, ogłoszono przetarg na węzeł Łękno, most
Kłodny z dofinansowaniem. Słowem:
dzieje się!
Nowa droga, rondo oraz torowisko - tak za
jakiś czas będzie wyglądać ul. Arkońska
po przebudowie. Na razie trwa wycinka
drzew, niezbędna, aby rozpocząć prace
budowlane. W związku z zamknięciem
poszczególnych odcinków ulicy Arkońskiej wytyczone zostały objazdy, a na
skrzyżowaniu ul. Papieża Pawła VI z ul.
Słowackiego i ul. Zaleskiego powstało
mini rondo, tzw. gumowe (z gumową
wyspą centralną o średnicy 7 metrów),
gdzie przeprowadzane będą okresowe
badania płynności ruchu. W przypadku
pogorszenia warunków dla kierowców
rondo zostanie zlikwidowane.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in
budowę Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej,
przebudowę Al. Wojska Polskiego z budową skrzyżowania z wyspą centralną
wraz z sygnalizacją świetlną; przebudowę
torowiska tramwajowego w Al. Wojska
Polskiego, przebudowę wlotu ul. Traugutta, ul. Zaleskiego itp.

Tramwajem na Łasztownię.
100 metrów wysokości i ponad 150 długości – taki będzie kolejny symbol miasta, jakim niewątpliwie stanie się Most
Kłodny.

Kto wybuduje Węzeł Łękno?

Miasto Szczecin otrzymało 100 mln zł
dofinansowania na realizację jednej
z największych inwestycji drogowych –
przebudowę dróg na Międzyodrzu oraz
budowę nowego mostu nad Odrą.

Do 19 marca można składać oferty w przetargu na budowę kolejnego fragmentu
Trasy Średnicowej oraz Węzła Łękno.

Nowa przeprawa umożliwiająca obustronny ruch samochodów, tramwajów,
pieszych i rowerzystów zlokalizowana

będzie w pobliżu Trasy Zamkowej, połączy Centrum Miasta z obszarem rewitalizowanej Łasztowni. Most Kłodny
realizowany będzie w ramach inwestycji
pn. „Modernizacja dostępu drogowego
do Portu w Szczecinie: przebudowa
układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”, która jest jedną z priorytetowych dla miasta w nowej perspektywie
unijnej.

Po publikacji list nominowanych członkowie jury wskazali inwestycje, które ich
zdaniem zasługują na nagrody. Zwycięzcy
zostali wyłonieni po podliczeniu wskazań
jury i głosów internautów, którzy przez
kilka tygodni wybierali najlepsze projekty.

Szczecin będzie się ubiegać o przyznanie
kolejnych środków na realizację tego dużego zadania inwestycyjnego.

– Tytuł najlepszej przestrzeni publicznej
w Polsce wiele dla nas znaczy – powiedział po odbiorze nagrody prezes Żeglugi
Szczecińskiej Ireneusz Nowak. – Szczecin
od lat wraca nad wodę. Świadczą o tym
znaczące morskie imprezy plenerowe
takie jak finały regat The Tall Ships Races,
zmodernizowane bulwary, nowa miejska
marina w centrum miasta czy cały obszar
wyspy Łasztownia, która staje się nowym
sercem miasta.
Strategia floating garden realizowana od
ponad 10 lat nie pozostawia złudzeń –
Szczecin czerpał, czerpie i będzie czerpał
pełnymi garściami z bliskości Odry, jeziora
Dąbie, kanałów Międzyodrza. Najbardziej
cieszy nas to, że powrót nad wodę zaakceptowali i – co tu dużo mówić – pokochali
sami mieszkańcy, dla których nowe bulwary stały się miejscem kultowym.

www.wiadomosci.szczecin.eu

www.wiadomosci.szczecin.eu

Oprócz budowy mostu zmodernizowane
zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Basenowa, Górnośląska, Bytomska i Rybnicka.
Zmieni się także układ dróg na Łasztowni.
Inwestycja obejmuje ponadto budowę
torowiska tramwajowego na Moście Kłodnym oraz części Łasztowni.
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Alert:
mieszkańcy
zgłaszają

Dzikie wysypisko przy ul. Kredowej

Zwiększająca się z roku na rok liczba
dzików stale przebywających na terenie
miasta sprawia, że coraz częściej możemy
je spotkać na swojej drodze. Aby uniknąć
niebezpieczeństwa powinniśmy wiedzieć,
jak zachować się w takiej sytuacji. Ważne
jest również to, aby nie zachęcać dzikich
zwierząt do opuszczania ich leśnych siedlisk.
A wystarczy jedynie przestrzegać kilku
zasad.
W ubiegłym roku szacunkowa liczba
dzików zamieszkująca tereny Szczecina
osiągnęła ok. 700 sztuk. Gdy tymczasem
w 2016 r. populacja ta szacowana była na
ok. 500 osobników. Zwierzęta naturalnie

przemieszczają się po terenie i często wychodzą poza obszary leśne.
Niemal w każdym tygodniu Straż Miejska
otrzymuje sygnały o dzikach biegających
po osiedlach, ogródkach działkowych,
czy nawet ruchliwych ulicach. Niestety,
szukając pożywienia zwierzęta często dewastują przestrzeń miejską, niszczą uprawy,
rozkopują zieleńce, demolują ogrodzenia
i śmietniki. Wybiegając na ulice i drogi powodują kolizje i wypadki, a spotykając na
swojej drodze człowieka lub psa, mogą
nawet zaatakować.
O tym jak zachować się w przypadku spotkania z dzikiem i jakich zasad przestrzegać,
aby nie zachęcać zwierząt do odwiedzin

Schronisko coraz bliżej
Szczecińska firma Sarmata przebuduje dawny zajazd Szmaragd na Szkolne
Schronisko Młodzieżowe i Centrum Edukacji Ekologicznej.
Inwestycja zakłada generalny remont i przebudowę obiektu nad Jeziorem Szmaragdowym w Zdrojach na potrzeby Centrum
Edukacji Ekologicznej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Szeroko zakrojone
prace obejmą między innymi częściową
rozbiórkę i postawienie nowych ścian, remont dachu, budowę nowych klatek schodowych, wykonanie termoizolacji, wymianę
wszystkich instalacji, wykończenie wnętrz,
zagospodarowanie terenu, budowę parkingu i dodatkowego budynku: tzw. „zielonej
klasy”.

w mieście przypominają ulotki i plakaty
przygotowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.
Trafią one przede wszystkim do mieszkańców obrzeżnych dzielnic Szczecina,
którzy najczęściej narażeni są na kontakt
z dzikimi zwierzętami.
Najważniejsze to:
– nie zaczepiać zwierząt i spokojnie oddalić się w przeciwnym kierunku
– nie dokarmiać ich na własną rękę
– dbać o porządek wokół swojego domu,
m.in. nie wystawiać pojemników z odpadami poza porami ich odbioru przez
służby.
www.wiadomosci.szczecin.eu

Chęć skorzystanie z wywozu zielonego
trzeba zgłosić do 15 marca .

Po przebudowie obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyposażony w pompy ciepła i monitoring.
W całorocznym schronisku dla gości dostępnych będzie ok. 40 miejsc noclegowych
w pokojach dwu-, cztero- i sześcioosobowych z łazienkami, samoobsługowa kuchnia
i jadalnia. Na parterze budynku planowana
jest również mała gastronomia oraz sale eks-

Powstał już projekt, niezbędna dokumentacja i pozwolenie na budowę. Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia prac
w ciągu 600 dni od dnia podpisania umowy.
Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 9
348 000 zł.

Zapadnięty chodnik przy ul. Żółkiewskiego

Zimowe
„zielone”
finiszuje
Jeszcze tylko jeden raz , w marcu, można zgłosić wywóz zielonych odpadów,
a od kwietnia będzie już „normalnie”,
co tydzień.

pozycyjne. W dwóch kolejnych obiektach
powstaną pomieszczenia do prowadzenia
zajęć edukacyjnych, przede wszystkim z zakresu ekologii. W dawnym Szmaragdzie
swoją bazę będzie mieć również Służba
Leśna.

Nabrzeże Cegielinka (ul. Eskadrowa)
„Krajobraz po bitwie”

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

Miesiące

Sektor
I

Sektor
II

Sektor
III

Sektor
IV

Marzec

20

20

21

19-20

Zadymienie przy parku Majowym

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.

Zielone odpady przez cały rok można
oddać do Ekoportów.

Później już wszystko jest bardzo proste. Wchodzimy do aplikacji lub na
stronę, wypełniamy podstawowe
informacje, opisujemy problem i wysyłamy do Urzędu Miasta.

www.ecoszczecin.pl

www.alertszczecin.pl

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Rekordowe wyniki

O szczecińskich

PSZOKAach

W 2017 roku szczecińskie Ekoporty
odwiedziło ponad 140 tysięcy osób,
które dostarczyły 6 milionów kilogramów odpadów!
Jest to zdecydowany wzrost w porównaniu do roku 2016, gdzie zanotowano 98
tysięcy odwiedzin oraz 4,5 miliona kilogramów odpadów.
ul. Arkońska
/Harcerzy

Jest to także doskonały dowód na to, że
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnej z roku na rok cieszą się coraz
większą popularnością.

h

Największą frekwencją cieszył się ten
znajdujący się przy ulicy Dworskiej. Trafiło
tam ponad 2,4 miliona kilogramów odpadów.
Drugi w kolejności był Ekoport przy ulicy
Leszczynowej. Tam pracownicy odebrali
od szczecinian 1,3 miliona kilogramów.
Przy ulicy Helskiej zanotowano wynik
na poziomie 620 tysięcy ton kilogramów,
a przy Firlika 446 tysięcy ton.
Oddano ponad 1,6 miliona kilogramów
odpadów remontowo-budowlanych, zużyty sprzęt elektroniczny – 426 tysięcy kilogramów, drewno z ogrodów oraz meble
drewniane – 233 tysiące kg., opony – 229
tysięcy kg., makulaturę – 158 tys. kg.

Od 2017 roku do Ekoportów można było
oddawać także gaśnice samochodowe.
Trafiło ich 800 kilogramów.
Przy ulicy Arkońskiej/Harcerzy mieszkańcy bardzo często korzystali z „Książki
na wynos”. Jest to miejce, gdzie można
przynieść zbędne lektury oraz za darmo,
bez konieczności oddawania zabrać ze

sobą do domu ich dowolną ilość. Średnio
miejsce odwiedzało 70-80 osób dziennie.
Rekordzista przyniósł ponad 600 książek.
Najwięcej zabrano do biblioteki szkolnej –
ponad 400 pozycji.
Łącznie przez to miejsce „przewinęło się”
już kilkadziesiąt tysięcy książek.

Galeria „Szpargałek” zaprasza!

W myśl zasady
– nie chwalą nas , chwalmy się sami …..
Na portalu Sozosfera.pl zajmującym
się tematyką ochrony środowiska ukazał się artykuł na temat PSZOKów,
czyli Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, w którym
autor stwierdził, że: Choć od niemal
dwóch dekad w polskim prawie istnieje obowiązek organizacji gminnych
punktów zbiórki odpadów (najpierw
tylko niebezpiecznych), to jednak
wciąż brakuje jasnych wytycznych,
które określałyby zasady funkcjonowania takich obiektów.
Stąd w kraju znajdziemy różne modele organizacji punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK). Niestety,
nie zawsze ich działanie sprzyja prowadzeniu optymalnej gospodarki odpadami na
terenie gminy.

Działa w każdą środę na terenie Ekoportu przy ul Arkońskiej/Harcerzy.
A na półkach znajdują się różności
– zabawki, sprzęt AGD, wyposażenie
wnętrz, płyty winylowe, narty, rowery
i wiele, wiele innych.
Zwożone tu przez ostatnie tygodnie
z ośmiu szczecińskich Ekoportów, do
których te skarby oddawali mieszkańcy.
Pracownicy sprawdzali je, czyścili i teraz
przedmioty te będą mogły być ponownie
używane. Każdy wystawiony przedmiot
jest opatrzony informacją o ilości punktów, jakie otrzymał, gdzie jeden punkt ma
wartość 1 zł.

Jak to działa?

Galeria „Szpargałek” działa na zasadzie
popularnych na Wyspach Brytyjskich
„Charity Shops”. Przedmioty można za-

Podkreślono, że bezpośredni wpływ na
efektywność PSZOK-u ma jego lokalizacja.
brać ze sobą do domu, po wpłaceniu
określonej kwoty na cele charytatywne,
na rzecz organizacji pożytku publicznego z siedzibą na terenie Szczecina
lub działającą na rzecz mieszkańców
naszego miasta. Na miejscu dostępna
jest lista organizacji wraz z numerami
kont bankowych.
Uwaga !
W Galerii „Szpargałek” nie można dokonywać wpłat gotówką!
Udostępniony jest komputer z dostępem
do internetu, za pomocą którego można
wykonać przelew, można również wcześniej udać się na pocztę i wpłacić na określony cel odpowiednią sumę., a dowód
wpłaty pokazać pracownikowi.
Przygotowano też specjalne bony Galerii „Szpargałek, który można realizować

w dowolnym czasie, aż do wyczerpania
punktów.

W praktyce

Wpłacamy np. 100 złotych, idziemy do
Galerii „Szpargałek” z dowodem wpłaty.
Wybieramy rower za 25 punktów, zgłaszamy to do pracownika i w zamian dostajemy
bon, na 75 złotych ( pomniejszony o 25 zł
za rower) do wykorzystania w dowolnej
chwili.
Z każdym kolejny przedmiotem kwota
ta będzie pomniejszana o odpowiednią
sumę punktów odpowiadającą wybranemu przedmiotowi.
Galeria”Szpargałek” w Ekoporcie
przy ul. Arkońskiej/Harcerzy czynna
jest w każdą środę w godzinach 11:00
– 18:00.
Zapraszamy

– Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie
są PSZOK-i w Szczecinie, które funkcjonują
pod nazwą Ekoportów. W tym przeszło
400-tysięcznym mieście działa osiem tego
typu obiektów, a budowa kolejnych jest już
w planach. Głównym założeniem podczas
planowania lokalizacji Ekoportów był czas
dojazdu do PSZOK-u. Miasto założyło, że
dojazd nie powinien zajmować więcej niż 20
minut – stwierdza P. Szadziewicz. dyrektor
wykonawczy w firmie Ekorum
W materiale zapowiedziano również powstanie „Galerii Szpargałek” w Ekoporcie
przy ul. Arkońskiej.
Cały artykuł :
www.sozosfera.pl/odpady/pszok-iponowne-uzycie
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Zapraszamy
do EcoGeneratora
Co się dzieje z odpadami po wyniesieniu z mieszkania, jaką rolę w ich zagospodarowaniu pełni EcoGenerator?
To tematyka zajęć, połączonych ze zwiedzaniem instalacji, na które EcoGenerator
zaprasza grupy szkolne od 21 marca.
Nowoczesny system gospodarki odpadami opiera się na recyklingu, czyli odzysku
surowcowym. Dzięki selektywnej zbiórce
odzyskujemy papier, plastik, szkło, metale
i pozyskujemy kompost.
Z pozostałych odpadów, czyli tzw. odpadów zmieszanych, zanieczyszczonych,
nie nadających się do segregacji można
odzyskać energię w takich instalacjach
jak EcoGenerator.
Głównym zadaniemEcoGeneratora
jest zapobieganie najmniej pożądanemu sposobowi postępowania z odpadami – składowaniu. To ważne,
ponieważ fermentujące na składowiskach odpady organiczne wytwarzają metan, który niszczy warstwę
ozonową chroniącą Ziemię przed
ultrafioletowym promieniowaniem
słonecznym; a wypłukiwane przez
deszcze z wysypisk szkodliwe związki
chemiczne zatruwają wody gruntowe.
Termiczne unieszkodliwianie odpadów
ma jeszcze jeden atut: szkodliwe na środowiska naturalnego odpady zamieniamy w pożyteczną energię.
I właśnie upowszechnianie wiedzy
na temat gospodarki odpadami nakierowanej na ochronę środowiska
oraz oszczędność surowców i paliw
kopalnych służyć będą zajęcia dla

Czysta energia
z odpadów
Od 5 grudnia EcoGenerator wytworzył 6173 MWh i 13195 GJ energii
cieplnej. W tym czasie zakład przyjął
17,5 tys. ton odpadów, z czego 15,5
tys. ton przetworzył w energię.
Rocznie EcoGenerator może przyjąć
150 tys. ton odpadów, wytwarzając
energię elektryczną oraz cieplną dla
ok. 30 tys. gospodarstw domowych.
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – bo tak brzmi
oficjalna nazwa – został zbudowany
dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Inwestycja kosztowała ponad
700 mln zł.
Najważniejsze źródła: 279 mln zł dotacja z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej. 327 mln – obligacje
Banku Pekao SA. 42 mln zł – środki
własne ZUO.

EcoGenerator pod parą, kaski i kamizelki czekają w szatni na pierwszych gości, sala konferencyjna gotowa.
grup szkolnych prowadzone na terenie EcoGeneratora.
Wizyty grup, przede wszystkim
uczniów szkół, studentów przyjmujemy od 21 marca. Już teraz można
rezerwować terminy.
Zapraszamy klasy, grupy zorganizowane.
Wielkość grup: do 25 osób.

Wiek: od 1 klasy szkoły podstawowej.
Dni i godziny wizyt: wtorki, środy i czwartki; godz. 9 i 11.
Transport we własnym zakresie. Nasz
zakład znajduje się w Szczecinie, na Ostrowie Grabowskim, przy ul. Logistycznej
22. Do EcoGeneratora dojeżdża autobus
linii 76 (odjazdy z Bramy Portowej: 8.36
i 10.23). Czas przejazdu ok. 10 minut.

Uwaga: linia 76 ma dwie pętle końcowe:
przy ul. Heyki i przy ul. Logistycznej. Należy wybrać kurs kończący się na pętli
przy ul. Logistycznej.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
email: wizyty@ecogenerator.eu
Jako pierwsza na 21 marca, na godz.
9 zapisała się klasa 5 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie J.

Jest praca
w EcoGeneratorze
ZATRUDNIMY:

elektryków
suwnicowych
obchodowych bloku

OFERUJEMY:
• Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę • Terminową wypłatę wynagrodzenia
• Możliwość rozwoju i szkolenia • Jasne warunki zatrudnienia • Pracę w nowoczesnym zakładzie
Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym: do 10 marca 2018 r.
Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin z dopiskiem: Rekrutacja – (nazwa stanowiska)
lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf.
W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.
Szczegóły rekrutacji: www.ecogenerator.eu i www.zuo.szczecin.pl.
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Realizujemy unijny program
Trwa realizacja programu inwestycyjnego „Czysta Odra w Szczecinie”. Wśród
jego zadań jest m.in. budowa kanalizacji
sanitarnej na kilku ulicach Żelechowa.
W minionych kilkunastu latach system gospodarki sanitarnej w Szczecinie został bardzo
zmodernizowany. Stało się tak przede wszystkim dzięki realizacji przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji potężnego programu inwestycyjnego „Poprawa jakości wody w Szczecinie”,
którego wartość przekroczyła 1,2 mld złotych. Najważniejszym jego elementem była
oczywiście budowa oczyszczalni ścieków
Pomorzany. Niemniej istotna była też rozbudowa infrastruktury sanitarnej. Ułożono setki
kilometrów nowych kolektorów, rurociągów
tłocznych i kanalizacji, remontowane były
istniejące sieci. Ukończenie programu przyczyniło się do uporządkowania gospodarki
ściekowej w mieście, w efekcie czego Szczecin
zniknął z listy miast w największym stopniu
przyczyniających się do zanieczyszczania
Bałtyku.
Mimo tego w Szczecinie wciąż pozostały
miejsca wymagające skanalizowania lub
poważnego remontu istniejących i przestarzałych sieci sanitarnych. W tym celu ZWiK
zaplanował realizację kolejnego programu

inwestycyjnego wspartego środkami Unii Europejskiej. Tak narodził się projekt „Czysta Odra
w Szczecinie”. W 2016 r. podpisano umowę
na dofinansowanie jego pierwszego etapu
a rok później na wsparcie etapu drugiego.
Wartość obu etapów to łącznie ok. 211 mln
zł. Obejmują one realizację 26 kontraktów,
głównie w zakresie gospodarki sanitarnej.
Większość zadań pierwszego etapu jest obecnie w realizacji, niektóre już się zakończyły
jak np. modernizacja pompowni ścieków
„Górny Brzeg” i „Białowieska”, budowa tłoczni
ścieków wraz z rurociągiem tłocznym przy ul.
Nabrzeże Wieleckie czy budowa kanalizacji
sanitarnej na ul. Piaskowej i Kormoranów
w dzielnicy Żelechowo. W tej samej części
miasta trwa układanie kanalizacji na ulicach
Robotniczej, Hożej, Studziennej, Zgorzeleckiej,
Grzymińskiej, Żelaznej, Rościsława, Głowickiej,
Blizińskiego, Konarskiego, Widuchowskiej,
Wendeńskiej i Retry. Zadanie obejmuje budowę 4,9 km kanalizacji. Po jego zakończeniu
ten fragment osiedla w końcu będzie mieć
nowoczesną sieć sanitarną.
Dotychczas ścieki odprowadzane były instalacjami ogólnospławnymi lub odbierane z szamb. Prace powinny zakończyć się
w czwartym kwartale bieżącego roku. Ich
wartość to nieco ponad 7,4 mln zł brutto.

Prace na ul. Hożej. W ramach realizacji programu „Czysta Odra w Szczecinie”
trwa także budowa kanalizacji w dzielnicy Wielgowo-Sławociesze. Wkrótce
też podobne prace rozpoczną się w Płoni.

Słoneczne Pilchowo

Montaż paneli słonecznych
w Pilchowie
Kolejna farma fotowoltaiczna będzie
wytwarzała energię dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Nowe
kolektory montowane są na terenie
Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie.
Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę Hymon Energy
z Tarnowa. Zakończył się etap projektowania
i wykonawca przystąpił do budowy farmy.
Na terenie ujęcia wody w Pilchowie powstanie farma o mocy 0,5 MW, która zajmie powierzchnię ok. 1 ha.
Wytworzona energia elektryczna przeznaczona będzie w całości na potrzeby tamtejszego zakładu produkcji wody. Wartość
umowna kontraktu to nieco ponad 2,5 mln zł
brutto. Budowa farmy jest wsparta środkami
pochodzącymi z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego
z Funduszy Europejskich i przekazanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Inwestycja ukończona zostanie jeszcze
w tym kwartale. Fotowoltaika w Pilchowie

będzie trzecią tego typu inwestycją zrealizowaną przez ZWiK. Wcześniej, dwie farmy
słoneczne powstały na terenie ZPW Miedwie.
Budowa farm służyć ma ograniczaniu
kosztów działalności Spółki poprzez racjonalizację i zmniejszenie wydatków na
energię elektryczną. Jest to jedna z największych pozycji po stronie kosztów każdego
przedsiębiorstwa wodociągowego. Dzięki
farmom a także urządzeniom do produkcji
prądu działającym w oczyszczalni ścieków
Pomorzany ok. 17 proc. zużywanej przez
ZWiK energii pochodzi z własnych źródeł.
Współczynnik ten może się zwiększyć
po zakończeniu kolejnej ekologicznej inwestycji Spółki. Jest nią budowa turbiny
prądotwórczej w Zakładzie Produkcji Wody
Pomorzany.
Generator będzie swoistą elektrownią wodną. Urządzenie umieszczone zostanie w rurze
dostarczającej wodę z ujęcia na jeziorze Miedwie. Ponieważ różnica poziomów pomiędzy
Miedwiem a zakładem na Pomorzanach
wynosi przeszło 30 metrów, elektrownia
będzie produkowała energię wykorzystując
spadek grawitacyjny wody w rurociągu.

Po naszych ulicach jeździ coraz więcej samochodów z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku ZWiK zakupił dwa tego typu pojazdy i stacje ich ładowania. Informowaliśmy, że stacje będą służyć nie tylko ładowaniu pojazdów
spółki, lecz będą udostępniane każdemu właścicielowi „elektryka”.
Jak widać na zdjęciu, prywatny właściciel BMW skorzystał z tej możliwości.
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Ciepło w budynku
Ciepło w budynku wielorodzinnym to
nasza wspólna sprawa.
Budynek wielorodzinny to nie tylko wspólny dach, klatki schodowe czy piwnice,
to także wspólny, działający na zasadzie
naczyń połączonych system cieplny. Przenikanie ciepła przez ściany, przegrody,
sufity wynika z praw fizyki i nie da się go
uniknąć, można jednak zadbać o to, aby
nie było to dla nas dodatkowym kosztem.

Okres oddawania do użytkowania mieszkań i ich zasiedlanie.
Naturalnym i nieodzownym procesem występującym w każdym nowo
oddawanym budynku jest proces suszenia. Ściany zewnętrzne i przegrody
wewnętrzne budynku wydzielają duże
ilości pary wodnej, która zgromadziła
się podczas budowy oraz później, poprzez prowadzone w lokalach prace
wykończeniowe. Nadmierna wilgotność powoduje częste i długotrwałe
wietrzenie ogrzewanych pomieszczeń
przez użytkowników lub ekipy prowadzące prace wykończeniowe, co
w konsekwencji prowadzi do zwiększonego zużycia ciepła.
Charakterystyczne dla tego okresu
jest czasami bardzo duże zróżnicowanie ilości ciepła pobieranego
przez poszczególne lokale. Mieszkania często są zasiedlane stopniowo
i do czasu rozpoczęcia użytkowania
wszystkich pomieszczeń, lokale zasiedlone pośrednio ogrzewają również
te niezamieszkałe, a także przyległe
części wspólne.

Budynek wielorodzinny to nie tylko wspólny dach, klatki schodowe
czy piwnice, to także wspólny, system cieplny.

Okres normalnej eksploatacji
zasiedlonego budynku.
To okres, w którym zużycie ciepła jest wielkością stabilną i równomierną a o ilości
ciepła zużywanego przez lokale decydują
głównie czynniki atmosferyczne i zachowania użytkowników wszystkich lokali
w obiekcie. Wynika to faktu przenikania
ciepła przez przegrody w przypadku niedotrzymywania normatywnych temperatur
wewnętrznych.
Polskie normy zalecają, aby w pomieszczeniach utrzymywać temperatury:
- w pokojach dziennych + 20°C
- w sypialniach, kuchniach +18°C
- w łazienkach + 22°C
Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną, regulujący dopływ ciepła do
grzejnika powinien umożliwiać uzyskanie

Dbając o ciepło płacimy mniej.

Warto przestrzegać kilku zasad:
– monitoruj wskazania termometru wewnętrznego. Wzrost temperatury o 1°C
to wzrost zużycia ciepła o ok. 5 %,
– w okresie zasiedlania i prowadzenia prac
wykończeniowych kontroluj wietrzenie
ogrzewanych pomieszczeń, w których
są one wykonywane,
– przed wietrzeniem ustaw głowice termostatyczne na minimum,

– wietrzyć krótko, ale intensywnie,
– nie zostawiaj otwartych drzwi wejściowych i okien na dłuższy czas, wychłodzone pomieszczenia potrzebują więcej
ciepła do ponownego ogrzania,
– zamykaj drzwi i okna na klatkach schodowych,
– zwracaj uwagę na zachowania ekip
realizujących prace wykończeniowe,
– upewnij się, że sąsiednie lokale są ogrzewane, jeśli nie - powiadom o tym zarządcę nieruchomości; ciepło przenika
przez przegrody budowlane, narażając
sąsiadów na dodatkowy pobór ciepła
i koszty z tym związane.
Po więcej informacji o tym jak gospodarować racjonalnie ciepłem zapraszamy
do Biura Obsługi Klienta Szczecińskiej
Energetyki Cieplnej.

Tłumacz języka
migowego w SEC-u

Dzielenie się ciepłymi
ubraniami
Wymiana ciepła to jeden ze sposobów
przekazywania energii, ale w rzeczywistości to akcja zorganizowana po to, by
dzielić się ciepłymi ubraniami z potrzebującymi.
Punktami wymiany ciepła są wieszaki, na
które powiesić można kurtki, swetry i polary
potrzebne potrzebującym w mroźne dni.
Powiesić ubrania może każdy, tak samo jak
każdy potrzebujący może z nich skorzystać.
Szczecińska Energetyka Cieplna, jako specjalista w kwestii dzielenia się ciepłem, do
akcji „Wymiana ciepła” przyłączyła się już
w poprzednim sezonie zimowym. Zakupiliśmy duże stojące i małe wieszaki na ubrania,
kosze na czapki, szaliki, rękawiczki i przekazaliśmy je organizatorom akcji. Wieszaki, na
których można powiesić ciepłą odzież dla
potrzebujących stanęły w wielu miejscach
w Szczecinie. I ciągle ich przybywa.
Wszystkich zainteresowanych przekazaniem ubrań w punkcie wymiany ciepła

niższych temperatur niż optymalne, jednak
nie mniejszych niż +16°C. Wychładzanie
pomieszczeń poniżej tej granicy może powodować szkody takie jak zawilgocenie,
powstawanie pleśni i zagrzybienia, a także pogorszenie w sposób istotny warunków eksploatacji pomieszczeń sąsiednich
(niedogrzane lokale pochłaniają ciepło
przez ściany).

zachęcamy do odwiedzenia na facebooku
profilu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej
www.facebook.com/grupasec, gdzie
znajdują się mapki z zaznaczonymi lokalizacjami wieszaków.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące
mogą już samodzielnie załatwić swoje sprawy w Szczecińskiej Energetyce
Cieplnej. W Biurze Obsługi Klienta dostępny jest tłumacz języka migowego.

Akcja „Wymiana ciepła” zapoczątkowana
została przez mieszkańca Budapesztu i w
ciągu kilkudziesięciu pierwszych godzin
zaowocowała pojawieniem się ponad 200
wieszaków z ciepłymi ubraniami dla potrzebujących na terenie Węgier. Idea akcji jest
prosta - każdy może zostawić na wieszaku
ciepłe ubranie dla potrzebujących i każdy
może je bez skrępowania wziąć z punktu
„Wymiany ciepła”. Teraz akcja rozprzestrzenia się na terenie Polski. Inicjatywę wspierają
dostawcy ciepła systemowego.

Jest to etatowy pracownik Biura Obsługi
Klienta SEC, dostępny bezpłatnie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00,
w siedzibie Szczecińskiej Energetyki Cieplnej na parterze biurowca Lastadia przy ul.
Zbożowej 4 w Szczecinie.

Więcej informacji znajdą Państwo:
https://www.facebook.com/
wymianacieplaszczecin

Aby jednak mieć całkowitą pewność, że
tłumacz będzie obecny, wystarczy na
dzień przed planowaną wizytą zgłosić
potrzebę mailem na adres migam@sec.
com.pl

Na zdjęciu Agata Górniak
tłumacz języka migowego w SECu

MARZNIESZ?
WEŹ SOBIE UBRANIE!
CHCESZ POMOĆ?
ZOSTAW CIEPŁĄ KURTKĘ,
PŁASZCZ, POLAR,
SWETER NA WIESZAKU

Stanowisko tłumacza oznaczone jest
piktogramem „migam”.

Ciepłem wymienia się
Szczecińska Energetyka Cieplna
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Budownictwo

Szczeciński TBS na „Home
Arena”
Wiosenna edycja Targów Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz oraz Targów
Budowlanych HOME ARENA 2018, które
odbędą się w dniach 3–4 marca 2018 r. to
kolejna okazja, by poznać ofertę mieszkań
pod klucz na nowo powstającym osiedlu
„Wrzosowe wzgórze”. Taką szansę szkoda przegapić.
Osiedle „Wrzosowe wzgórze” to nowocześnie
zaprojektowane mieszkania wielorodzinne
wykonane w standardzie „pod klucz”. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Szosa Polska
u zbiegu z ulicą Dojazdową i nowo projektowaną ul. Bolesława Sobola, w dzielnicy
Północ i składa się z 274 mieszkań. Osiedle
będzie gotowe do zasiedlenia w maju2019r.
Mieszkania będą dostępne w systemie partycypacji. Szacunkowa wysokość partycypacji
w kosztach budowy mieszkania na osiedlu
Wrzosowe wzgórze wynosi tylko 1 200 zł za
1 m2 powierzchni użytkowej.
„Wrzosowe wzgórze” to otoczone zielenią
osiedle, na którym znajdą się place zabaw
i boiska oraz nowoczesna infrastruktura i parkingi. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli
skorzystać z osiedlowego żłobka.
Powierzchnia mieszkań, w zależności od
liczby pokoi, wynosi:
– 35,70–44,90 m2 (jednopokojowe),
– 45,90–56,90 m2 (dwupokojowe),
– 56,20–74,80 m2 (trzypokojowe).
Osiedle jest położone w połowie drogi między centrum Szczecina a centrum Polic, lo-

kalizacja w pobliżu trasy Szczecin – Police
zapewnia dogodny dojazd zarówno własnym samochodem jak i komunikacją miejską. Do ważnych punktów przesiadkowych
(plac Rodła, pętla przy ul Kołłątaja) można
się dostać w niespełna 20 minut. Tyle samo
zajmuje dojazd do centrum Polic. W pobliżu
znajdują się sklepy wielkopowierzchniowe
oraz centrum handlowo usługowe.
Szczeciński TBS wielokrotnie doceniano za
wysoką jakość realizowanych inwestycji. Nie
inaczej jest w przypadku osiedla „Wrzosowe
Wzgórze”. Zaprojektowana niska zabudowa, duża przestrzeń pomiędzy budynkami
i place zieleni sprawią, że będzie to osiedle
z „oddechem”, którego mieszkańcy będą
czuć się swobodnie. Niewątpliwymi zaletami
tej lokalizacji jest położenie na Wzgórzach
Warszewskich, które zapewniają zapierające dech w piersiach widoki na panoramę
Szczecina, jezioro Dąbie i rozlewiska Odry.
Blisko jest także do Puszczy Wkrzańskiej czy
zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Wodozbiór” będącego ostoją dzikiego ptactwa
które są świetnym miejscem do odpoczynku
na łonie natury.
Oczywiście nie sposób zapomnieć
o wysokiej jakości wykonania w standardzie „pod klucz”, które jest wizytówką
budowanych przez Szczecińskie TBS
mieszkań: wszystkie pomieszczenia
będą miały wygładzone i pomalowane
na biało ściany i sufity oraz zamontowane
niezbędne gniazda i włączniki. Na podłogach w pokojach i przedpokoju położona będzie wysokiej jakości wykładzina

Budują nowe osiedle

z PCV, kuchnie zaś wyposażone zostaną
w kuchenki elektryczne, zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej, baterie i podłogę
z PCV. Łazienki będą w pełni wyposażone (wanna, umywalka, kompakt, armatura), ściany wykafelkowane glazurą,
a na podłodze położona terakota. Podłoga balkonów pokryta będzie gresem,
wejście do klatki zabezpieczać będzie
domofon, a do domu wzmacniane drzwi
zewnętrzne. Mieszkania będę gotowe do
zamieszkania od zaraz.
Wniosek nasuwa się tylko jeden: z tak atrakcyjnej oferty trzeba skorzystać!

Zapraszamy zatem Państwa na spotkania
i rozmowy podczas targów.
W sobotę i niedzielę (3 i 4 marca 2018 r.)
od godz. 10–17 przedstawiciele Szczecińskiego TBS:
– wytłumaczą zasady systemu partycypacji
w kosztach budowy,
– sprawdzą próg dochodowy obliczenia dochodu,
– pokażą listę dostępnych mieszkań i ich rozkład,
– wyjaśnią, dlaczego warto wybrać Szczecińskie TBS.
Zapraszamy!

Zieleń, place zabaw

Atrakcyjna lokalizacja w historycznym
zakątku Szczecina. TBS Prawobrzeże
rozpoczyna budowę kolejnego etapu
osiedla w rejonie ul. Kusocińskiego
– Sowińskiego – Głowackiego.
To kolejna już inwestycja TBS Prawobrzeże na terenach byłego Fortu Prusy. Pierwsze budynki oddane zostały przez spółkę
mieszkańcom w 2010 r. To było jedno
z pierwszych działań rewitalizacyjnych
na tym terenie.
W ramach drugiego etapu osiedla na
działce o powierzchni ponad 7 tys m2
powstaną trzy budynki, trzy i czteropiętrowe. W sumie znajdzie się w nich 95
mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 5 tys. m2 oraz trzy lokale
usługowe o pow. ok 190 m2. Średni
metraż mieszkania to 53 m2. Powstaną
również chodniki, alejki, ławki, plac zabaw dla dzieci i miejsca parkingowe.
Ukończenie inwestycji zaplanowane
jest na czerwiec 2019 r. Wykonawcą
jest Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko
ze Szczecina.
Planowany koszt wynosi ok 29 mln zł,
a budowa finansowana jest z Banku Gospodarstwa Krajowego, wpłat partycypantów, środków Gminy Miasto Szczecin.
Mieszkania oddawane są w standardzie pod klucz, m.in. na podłogach będą
wykładziny PCV , w łazienkach okładzi-

Zielone Przedogródki
wzdłuż al. Jana Pawła II
ny ceramiczne na ścianach i podłodze
wanna, umywalka, w kuchni kuchenka
elektryczna energooszczędna. Mieszkania parterowe będą miały dostęp do
ogródków przydomowych. Każde mieszkanie powyżej parteru będzie wyposażone w balkon lub taras. Lokale wyposażone
będą w stację cieplną z funkcją indywidualnego programowania ogrzewania
lokalu.
Inwestycja położona jest na terenie objętym ochroną konserwatorską w zakresie historycznej struktury przestrzennej.
Z tego względu dwa istniejące narożne
budynki ceglane poddane zostaną kompleksowej renowacji i adaptacji na trzy
lokale użytkowe.
TBS Prawobrzeże jest w trakcie naboru na
nabycie partycypacji w kosztach budowy
lokali mieszkalnych.
www.tbs.szczecin.pl

Kolejna szansa dla mieszkańców na zmianę swojego otoczenia. Wspólnoty mieszkaniowe jeszcze przez kilka dni mogą
składać wnioski na realizację projektów
w ramach programów: Zielone Podwórka
i Zielone Przedogródki Szczecina. W tym
roku do podziału jest 3 miliony złotych.
Nabór wniosków potrwa do 1 marca. Gmina przeznaczyła po 1,5 mln zł na realizację
każdego z programów. Program Zielone
Podwórka Szczecina skierowany jest do
wspólnot mieszkaniowych, dysponującymi
lokalami stanowiącymi własność gminy lub
spółki komunalnej oraz mają zawarte porozumienie/umowę na korzystanie z terenu
stanowiącego własność gminy.
W przypadku programu Zielone Przedogródki Szczecina nie obowiązuje kryterium mówiące o lokalach komunalnych
znajdujących się we wspólnocie.Gmina
pokryje 75% kosztów inwestycji wspólnot
mieszkaniowych. Wyjątkiem jest tworzenie

placów zabaw, których koszt zostanie sfinansowany przez gminę aż w 95%.
Wspólnoty, które chcą uzyskać dofinansowanie powinny do 1 marca (włącznie) br.
złożyć w ZBiLK kompletny wniosek wraz
z projektem i kosztorysem. Listę wspólnot
zakwalifikowanych do obu programów poznamy po posiedzeniu komisji konkursowej.
Pierwsze Zielone Podwórka pojawiły się
na mapie Szczecina w 2008 roku. Przez 10
lat trwania programu odebranych zostało
już 113 projektów.
W ramach programu wspólnoty otrzymały
dofinansowania ponad 10 mln zł. Zielone
Przedogródki realizowane są od 2015
r. i możemy jest podziwiać np. wzdłuż al.
Jana Pawła II ,przy ul. Wielkopolskiej i ul.
Bolesława Śmiałego. W ciągu trzech lat
programu zrealizowano 37 projektów,
które gmina dofinansowała kwotą 2,2 mln zł.
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Trwają prace nad kolejną edycją

Za nami pierwsze spotkanie z radnymi
osiedlowymi, którego tematem były tegoroczne zmiany w Szczecińskim Budżecie
Obywatelskim.
Dyskusji zostały poddane nowe elementy
w procedurze SBO, pomysły i harmonogram prac. Radni mogli wyrazić swoje zdanie oraz przekazać sugestie dotyczące
m.in. zasad promocji SBO, współpracy
z mieszkańcami czy ich doświadczeń
związanych z procesem SBO.
W tym roku mieszkańcy będą mogli zdecydować na co wydać aż 9 milionów złotych
z przyszłorocznego
budżetutel.miasta.
91 435 11 11
www.sbo.szczecin.eu

sbo2018@um.szczecin.pl

W tegorocznym harmonogramie miasto
planuje przynajmniej 3 rodzaje spotkań
projektowych dla mieszkańców.
Pierwsze już na etapie wymyślania wniosków, drugie po złożeniu propozycji, ułatwiające rozmowy na temat szczegółów
projektów, przedstawienie swoich propozycji mieszkańcom i radom osiedli i kolejne
umożliwiające promocję projektów.
Kolejnym udogodnieniem ma być utworzenie infolinii telefonicznej dla mieszkańców,
którzy będą chcieli skorzystać z pomocy

Spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla
pracowników urzędu miasta w pisaniu,
składaniu bądź formułowaniu projektów.
Projektodawcy będą mogli również liczyć
na skorzystanie z dwóch nowych funkcjonalności systemu informatycznego za
pomocą którego wprowadzane są wnioski
do systemu.

Mieszkańcy będą mogli w łatwy i przejrzysty sposób oznaczyć lokalizację swojego pomysłu na mapie i sprawdzić czy
ich pomysł jest możliwy do realizacji na
danym terenie, a także skorzystać z szacunkowego cennika by łatwiej określić
wartość inwestycji.

Kolejnym narzędziem będzie również
aktualizowany co dwa miesiące, ogólnodostępny dla mieszkańców monitoring
stanu realizacji poszczególnych projektów
realizowanych w ramach SBO.
www.sbo.szczecin.eu

Nowe autobusy niskoemisyjne

Nowoczesne i wygodne wnętrze.

Nowe autobusy w Dąbiu.
Cztery nowoczesne autobusy, z dwudziestu zakupionych przez Miasto Szczecin,
trafiły do Zajezdni Dąbie. Kolejnych sześć
dotrze jeszcze w tym miesiącu, a pozostałe w marcu. Nowe autobusy zaczną
przewozić pasażerów za kilka tygodni.
Autobusy przyjechały do Szczecina prosto
z fabryki i zostały przekazane Szczecińskiemu
Przedsiębiorstwu Autobusowemu Dąbie.
Pojazdy wyprodukowane przez firmę Solaris
Bus & Coach obecnie przechodzą odbiór
techniczny.

Zakupione autobusy charakteryzują
się najwyższym standardem, zarówno
jeśli chodzi o komfort jazdy, obsługę,
jak i ich oddziaływanie na środowisko.
Są one przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, zapewniają bezstopniowe wejście wszystkimi
drzwiami, są wyposażone w system
automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru silnika, klimatyzację,
rozbudowany system monitoringu,
porty USB do ładowania telefonów
przez pasażerów, nowoczesne wy-

świetlacze, a także oświetlenie LED.
Silniki pojazdów spełniają normy emisji
spalin EURO VI.
Pierwszych dziesięć sztuk to model
SOLARIS URBINO 12 – autobusy jednoczłonowe, o długości 12 m. Każdy z nich kosztował 1 477 230,00 zł.
Drugi zakupiony przez Miasto model
to SOLARIS URBINO 18 – autobusy
dwuczłonowe o długości 18 m. Ich
cena to 1 940 940,00 zł za sztukę. Do
Szczecina przyjadą w marcu.

W końcu lutego podpisano umowę
z firmą Solaris Bus & Coach w sprawie
zakupu kolejnych 16 autobusów o napędzie hybrydowym.
Zakup nowych autobusów to zadanie zrealizowane w ramach Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014 -2020.
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Bud-Gryf
& Home

Szczecin Jazz 2018

Anna Dereszowska
Szczecin Jazz 2018 to: 14 koncertów,
w 3.miastach: w Berlinie, Warszawie
i Szczecinie, w 6 różnych przestrzeniach: w szczecińskiej Filharmonii i Trafostacji Sztuki, w Studio koncertowym Radia
Szczecin, podczas Europejskich Targów
Muzycznych, w kościele Dominikanów
i w Werkstatt Der Kulturen Berlin.
A muzycy? Najlepsi z najlepszych: Bobby Watson, Wallace Roney, Gino Vanelli, Dorota Miśkiewicz, Jazz Band

Marek Niedźwiecki

Już za nami

Tramwajówka – Sylwek Ostrowski szef artystyczny festiwalu razem z ekipą wytrawnych
graczy Detroit Techno pod przywództwem
Kelvina Sholara dali specjalny popis swoich
umiejętności zamieniając jeden z tramwajów
miejskich w klub muzyczny.
Jazz zabrzmiał także w przedszkolu terapeutycznym SENSE przy ul. Miodowej w wykonaniu Jony Ardyn i Sylwka Ostrowskiego.
A w nowy rok wkroczyliśmy podczas Jazzowej Potańcówki, „swingując” krokiem kujawiaka, z ekipą Szczecin Jazz, Zespół Pieśni
i Tańca „Szczecinianie” i swing dancerzy
„Lindy Hop Szczecin” do muzyki Sylwka
Ostrowskiego.

Co zobaczymy i usłyszymy

Festiwal rozpocznie się
23 lutego

MłynarskiMasecki i wielu
innych.
Organizatorzy zapowiadają, iż
b ę d z i e to
coś więcej niż
„tylko” festiwal
gwiazd. Usłyszymy
także najnowsze trendy w muzyce
jazzowej podczas koncertów Wallec’a Roney’a następcy Milesa Davisa
oraz koncertu „Szczecin Jazz -Detroit
Techno”. Ponadto na scenie nie zabraknie akcentów Polskiej Muzyki
Jazzowej, w tym koncertów artystów
młodego pokolenia.
Festiwal to także płaszczyzna współpracy pomiędzy Szczecin Jazz
a American Jazz Museum z Kansas
City. Podczas koncertu pn „From
Kansas City with love” oprócz
gwiazdy tradycyjnego jazzu z Kansas City Bobby Watsona, usłyszymy
wchodzące gwiazdy młodego pokolenia, rekomendowane przez American Jazz Museum. Oprócz tego
obie instytucje rozpoczną współpracę w 2018 roku na polu edukacji,
w ramach prowadzonych projektów
Kansas City Jazz Academy i „Jazz
dla dzieciaków”.

Wallace Roney
się po Polsce tournee znakomitego pianisty
Davida Brubecka,. I 60 lat później (3 marca)
niejako wrócimy do tego wydarzenia. Spotkamy się na koncercie Dariusa Brubecka, który
jako 11- letni chłopiec był wtedy z ojcem
w naszym mieście. Podczas tego koncertu
usłyszymy również w ramach Gali Legalnej
Kultury aktorki śpiewające jazz. Zaproszenie
przyjęły ambasadorki Legalnej Kultury, m.in.:
Danuta Stenka, Anna Dereszowska.
4. marca dwa koncerty: Jazz na niedzielę
w kościele Dominikanów oraz w Radio
Szczecin Vincent Herring & Soul Chemistry
feat. Anders Bergcrantz.
5. marca koncert Bobby Watsona pn „From
Kansas City with Love”.
8. marca w Dzień Kobiet zapraszamy do
Trafostacji Sztuki na koncert Ladies Jazz
Day, Sylvia Cuenca all females Quartet with
Michael Mwenso.
Oczywiście nie może zabraknąć szczecińskich jazzmanów na
festiwalu, okazją do ich
posłuchania będzie
koncert 9. marca Jony
Ardyn, a 11. marca Michał
Stankiewicz i Freak Beats.

w Berlinie, koncertem Black Music Renaissance presented by Kelvin Sholar
featuring YAH SUPREME and Sylwester
Ostrowski. 25 lutego koncert w Warszawie podczas Międzynarodowych Targów
Kultury „Co jest grane?”, Keyon Harrold Sylwester Ostrowski specjal project feat.
Pharoahe Monch.
27 lutego, Dorota Miśkiewicz z zespołem
Kwadrofonik i „piosenki dla dzieci” Lutosławskiego pisane do tekstów Tuwima.
2. marca to koncert Keyona Harrolda z jego
rhymandbluesowo-hiphopwowo-jazzowym
The Mugician.
3. marca 60 lecie Brubecka – Od Szczecina
się zaczęło Jak jazz jest ważny dla tożsamości
Szczecina niech świadczy o tym ta historia:
W marcu 1958 r. od Szczecina rozpoczęło

„Let’s dance with Szczecin Jazz”.
10. marca w Trafostacji Sztuki do wyjścia na
parkiet zachęci Jazz Band Młynarski – Masecki. Zespół zagra szlagiery, które rozgrzewały
przedwojenną Polskę.
11. marca usłyszymy włoskiego gitarzystę
Francesco Bruno w projekcie „Remember”.
A pierwszy festiwalowy finał (12 marca)
zwieńczy energetyczny Wallace Roney Quintet.
Szczecin Jazz zakończy kwietniowy (9.04)
koncert Gino Vannelliego podczas Gali
wręczenia nagród Artystycznych Miasta
Szczecina i tytułu Mecenasa Kultury.
Zapraszamy!
www.szczecinjazz.pl

W tym roku formuła wydarzenia zostanie wzbogacona o asortyment
wystawców z branży wnętrzarskiej.
Targi Bud-Gryf & Home rozpoczną się
16 marca i potrwają aż trzy dni. Gościem
specjalnym będzie Darek Stolarz – złota
rączka znana z programów telewizyjnych,
który pokaże jak zrobić meble i domowe dekoracje.
Bud-Gryf to jedyne na Pomorzu Zachodnim targi dedykowane w całości branżom
budowlanej, energetycznej i wnętrzarskiej, które w roku 2018 odbędą się po
raz 27! Drugi rok z rzędu organizatorem
wydarzenia jest miejska spółka Żegluga
Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
Targi Bud-Gryf & Home to wydarzenie
skierowane do firm i osób poszukujących inspiracji budowlanych, nowych
technologii, materiałów i produktów
związanych z budową, remontem oraz
energią konwencjonalną i odnawialną.
W tym roku targowi goście w hali MTS
znajdą także dekoracje, wyposażenie
i materiały wykończeniowe. Oferta około
150 wystawców gromadzi w hali przy
ul. Struga rokrocznie nawet 8000 zwiedzających!
Będą tu m.in. firmy prezentujące nowoczesne techniki grzewcze, materiały budowlane, budownictwo energooszczędne,
pokrycia dachowe, stolarkę otworową,
wyroby z kamienia, ogrodzenia, kominki,
instalacje solarne.
Nowością jest obecność na targach
coraz większej liczby firm z tzw. sektora
smart-home. Inteligentne domy, bramy
wjazdowe czy wyposażenie stają się
coraz bardziej popularne i pożądane.
Co ciekawe, podczas tegorocznej edycji
targów Bud-Gryf & Home swoją ofertę na
dużym, wspólnym stoisku zaprezentuje
ponad 30 firm z Niemiec!
Program targów to jednak dużo więcej niż
tylko prezentacje wystawców w skrzętnie przygotowanym labiryncie stoisk. To
także konferencja „Odnawialne źródła
energii szansą zrównoważonego rozwoju
regionu“ oraz Giełda Kooperacyjna, która
służy nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami.
Tegoroczną nowością jest również Strefa
Start-Up, gdzie swoje produkty i usługi
zaprezentują przedsiębiorcy, którzy działają na rynku nie dłużej niż 2 lata i realizują
zawodowo ciekawe, nowatorskie pomysły i rozwiązania.
Targi Bud-Gryf & Home odbędą się w hali
MTS przy ul. Struga 6-8 od 16 do 18 marca 2018.

Darius Brubeck Quartet

Sylvia Cuenca

Jazz Band Młynarski Masecki

Więcej informacji: www.bud-gryf.pl
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Festiwal Wooded City
znamy pierwszych artystów
Do spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, która odpowiadała
za proces naboru wniosków, wpłynęło
aż 91 zgłoszeń kandydatur do Nagród
Żeglarskich.
Osoby i instytucje do wyróżnień w poszczególnych kategoriach zgłaszali mieszkańcy
Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira
Mączki także mieszkańcy całej Polski.
Do zgłaszania kandydatów uprawnieni byli
także członkowie kapituły nagród oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia,
fundacje, organizacje i kluby żeglarskie.
Najwięcej, bo aż 16 kandydatur złożono
w najważniejszej kategorii – Nagrodzie
im. kapitana Ludomira Mączki. Laureatem tego prestiżowego wyróżnienia
zostanie osoba (lub osoby) z terytorium
Polski, Pomorza Przedniego lub polonijny,
który poszczycić się może nieprzeciętnymi
osiągnięciami żeglarskimi lub dokonaniami
związanymi z kulturą morską. Nagroda
przyznana może być także za całokształt
działalności w dziedzinie żeglarstwa.
Laureat otrzyma statuetkę LUDOMIRA,
10 tys. zł, a jego imię i nazwisko pojawi się
na pamiątkowej tablicy w szczecińskiej
Alei Żeglarzy.

23 czerwca na szczecińskiej Łasztowni
rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu
Wooded City Szczecin 2018!
Na imprezie nie zabraknie najpopularniejszych polskich zespołów, reprezentantów
międzynarodowej sceny elektronicznej
i lokalnych kolektywów!
Szczeciński duet Catz ‘N Dogz, wraz z zaprzyjaźnionymi agencjami C&C Bookings
i Feast Artists, już po raz trzeci wcielą się w rolę
kuratorów projektu związanego z szeroko
rozumianą muzyką elektroniczną – od house’u, przez techno, po projekty o bardziej
songwriterskim charakterze.
Oprócz muzyki, kluczowym ogniwem festiwalu będzie design, moda i sztuki audiowizualne. Specjalnie na tę okazję organizatorzy
podjęli współpracę ze Szczecińską Agencją
Artystyczną oraz młodymi artystami z Akademii Sztuki w Szczecinie. Na jeden dzień
Łasztownia zmieni się w magiczną przestrzeń
o wyjątkowej scenografii, stanowiącej znak
rozpoznawczy imprez Wooded. Ogromną

część wykorzystywanych na ten cel materiałów pochodzić będzie z recyklingu. Podobnie
jak w poprzednich latach nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych uczestników festiwalu,
jak również tych głodnych i spragnionych,
którzy będą mogli skorzystać z szerokiej oferty
strefy food trucków!
Koncertową część line-upu otwiera utalentowany duet The Dumplings. Justyna Święs
i Kuba Karaś to aktualnie jedni z najpopularniejszych twórców młodego pokolenia.
Ich koncert na Wooded City Szczecin 2018
będzie pierwszym występem zespołu w tym
roku! Występ The Dumplings będzie jednym
z kilku koncertów, które otworzą festiwal (pozostałych wykonawców ogłosimy wkrótce!)
W Szczecinie przywitamy również zapowiadaną czołówkę międzynarodowej sceny techno-house. Legendarną wytwórnię
Ostgut Ton reprezentować będą Ryan
Elliott i Answer Code Request. Pierwszy
z nich pochodzi z Detroit, gdzie uznanie
zyskał rezydując w takich klubach jak Goodnite Gracie czy Shelter. Od niespełna

dziesięciu lat mieszka w Berlinie, a swoją
selekcje prezentował na całym świecie, od
nowojorskiego Guggenheim Museum, po
barceloński Sonar Festival. Answer Code
Request natomiast to rezydent osławionego
berlińskiego klubu Berghain. Oprócz Ostgun
Ton Rec. jego wydawnictwa i remixy ukazywały się w takich labelach jak MDR, Dolly
Deluxe and Monkeytown Records. Ostatnią
reprezentantką Berlina jest Mira, która prócz
rezydencji w KaterBlau czy Bar25 prowadzi
własny cykl imprez w Lipsku, gdzie do tej
pory pojawiali się m. in. Marcus Meinhardt
czy Anja Schneider.
Klubowy skład uzupełnią kuratorzy festiwalu
- duet Catz ‘N Dogz, a także lokalny kolektyw
Canalia (związany z renomowanym klubem
City Hall/Tanz Bar, którzy na swoich imprezach gościli takich artystów jak KiNK, Âme
czy Deetron). Bilety już w sprzedaży od 109
zł za pośrednictwem portalu biletomat.pl.
Dołącz do wydarzenia
www.wooded.pl

Niewiele mniej zgłoszeń (bo aż 13) wpłynęło do Nagrody Specjalnej przyznawanej
osobie, organizacji lub instytucji za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub
marynistyką.
Pozostałe kategorie cieszyły się niewiele
mniejszym zainteresowaniem zgłaszających. W każdej z nich liczba kandydatów
waha się od 4 do 12.
Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wyłoni teraz nominowanych do otrzymania
nagród i swoją rekomendację przekaże
Prezydentowi Miasta, który następnie zdecyduje o przyznaniu wyróżnień.
Lista nominowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej wydarzeania w pierwszej połowie marca.
Zwycięzców poznamy zaś podczas uroczystej Gali Żeglarskiej, która odbędzie
się 24 marca w Starej Rzeźni na Łasztowni.
www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

