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Aktualności

Wybierz przyszłość
swojego osiedla
Już 7 kwietnia odbędą się wybory
do Rad Osiedli. Wybierzemy w nich
osoby, które przez kolejne pięć lat
będą reprezentowały interesy mieszkańców swoich osiedli i miały bezpośredni wpływ na to, co się na nich
dzieje.
Nie zostawiaj tej decyzji innym – wybierz
swoich radnych!
Krzywy chodnik, zdezelowany plac
zabaw, zaniedbany zieleniec, ciemna uliczka bez oświetlenia… Drobne
niedogodności, z którymi spotykamy się każdego dnia w swojej
okolicy, a ich rozwiązanie znacznie poprawiłoby komfort życia na
osiedlu.
Kto zajmuje się takimi sprawami?
Kto zabiega o to, żeby na naszych
osiedlach powstawały place zabaw, siłownie pod chmurką, żeby
w okolicznym parku pojawiły się
nowe ławki, dziurawa ulica została
wyremontowana, a droga prowadząca do szkoły była bezpieczna
i oświetlona?
To zadania radnych osiedlowych, których
będziemy wybierać już 7 kwietnia.

Blisko osiedlowych spraw
Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą
Miasta… tak brzmi prawna definicja. A co
z tego wynika dla nas?
Przede wszystkim są one pośrednikiem
pomiędzy mieszkańcami osiedli, a władzami miasta. Jest to możliwe, ponieważ
w ich skład wchodzi nie kto inny jak właśnie
sami mieszkańcy… wybrani przez swoich
sąsiadów.
To oni znają więc najlepiej osiedlowe problemy, znają potrzeby lokalnej społeczności, mogą z pełną odpowiedzialnością
zabierać stanowisko w sprawach dotyczących przyszłości osiedla, a także samemu
inicjować pewne działania i zabiegać o nie.
To Rady Osiedli interweniują w interesie
mieszkańców oraz występują w ich imieniu
z inicjatywami, propozycjami rozwiązań,
zmierzającymi do ulepszenia i poprawy
warunków życia mieszkańców, np. dotyczącymi infrastruktury, komunikacji,
inwestycji.
Rada Osiedla działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków
lokalnej wspólnoty osiedlowej i reprezentowania ich w sprawach, które są ważne
dla Osiedla.

Milion
na osiedlowe inwestycje
Rady Osiedli nie tylko opiniują, przekazują
i podpowiadają włodarzom, co trzeba zrobić
na danym osiedlu. Mają też realny wpływ na
realizowane działania i inwestycje.
Po pierwsze mogą zgłaszać osiedlowe zadania do budżetu miasta, które zgodnie z
możliwościami finansowymi mogą być do
niego wpisane.
Po drugie, każda Rada dysponuje także
budżetem na inwestycje osiedlowe.
W nowej kadencji będzie to kwota 1.000.000
zł dla każdej Rady do wykorzystania w ciągu
5 lat.
W ramach tych środków RO mogą proponować do realizacji zadania inwestycyjne
na danym osiedlu zgodnie z potrzebami
społeczności lokalnej:
– np. budowa siłowni pod chmurką,
– place zabaw,
– budowa chodników,
– oświetlenia, itp.).
To dzięki nim nasze osiedla są bezpieczne,
nowoczesne, zadbane i pełne atrakcji.

Trochę
liczb
Tylko w ostatnich dwóch
latach Rady Osiedla mogą
pochwalić się wieloma sukcesami.
W 2017 roku w ramach środków przeznaczonych na
„Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedla” zaplanowano
114 inwestycji.
Zrealizowano ponad 60 tzw.
jednorocznych, między innymi:
l Place zabaw i siłownie pod
chmurką – 14,
l Inwestycje drogowe (chodniki, ulice, oświetlenie drogowe) – 4,
l Skwery, zieleńce – 6,
l Parki – 3,
l Przedogródki, podwórka – 7,
l inne, m.in. piłkochwyty, ławki
i kosze, naprawa ogrodzenia,
maszty flagowe, dodatkowe
nasadzenia, itp.) – 24.
Pozostałe to inwestycje wieloletnie co oznacza, że ich wykonanie zostało podzielone na
kilka etapów. Niektóre miały
swój początek we wcześniejszych latach, jeszcze inne rozpoczęły się w 2017roku, a ich
zakończenie przewidziane jest
w kolejnych latach.
W 2018 roku Rady Osiedla
zgłosiły do realizacji 127 zadań o wartości 20 mln złotych,
m.in.:

Nasze Osiedla
Dzielnica Śródmieście

Osiedla: Centrum, Drzetowo-Grabowo, Łękno, Międzyodrze
Wyspa Pucka, Niebuszewo Bolinko, Nowe Miasto, Stare
Miasto, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn
Osiedla: Arkońskie - Niemierzyn, Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo – Bezrzecze, Osów, Pogodno, Pomorzany,
Świerczewo, Zawadzkiego – Klonowica

l
l

l
l
l

Dzielnica Prawobrzeże

Osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia
– Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Wielgowo
– Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe, Zdroje,
Żydowce – Klucz

Dzielnica Północ

Osiedla: Bukowo, Golęcino – Gocław, Niebuszewo, Skolwin,
Stołczyn, Warszewo, Żelechowa.

DROGOWE, w tym oświetlenie – 50 projektów, m.in.
takich jak: naprawa nawierzchni parkingu przy ul.
Szafera, budowa chodnika
do boiska przy ul. Marynarskiej, oświetlenie skweru im. Kuklińskiego czy
utwardzenie odcinka ul.
Mostowej w Jezierzycach

l

REKREACJA, w tym parki,
zieleńce, wybiegi dla psów –
39 zadań, m.in. doposażenie
placu zabaw w Parku Liga,
siłownia pod chmurką na terenie parku Noakowskiego,
budowa strefy rekreacyjnej
przy ul. Bałtyckiej/ Wiślanej/
Zawrotnej czy zagospodarowanie Parku Kutrzeby,

l

INNE (17 zadań)takie jak
np. budowa piłkochwytu
za bramką na boisku przy
ul Zakątek, ogrodzenie Parku
Majowe, konserwacja i naprawa budynku znajdującego się na boisku przy ul.
Marynarskiej,

l

OŚWIATA (4 zadania),
m.in.: montaż źródełka
wody pitnej w SP 39 przy
ul. Kablowej 14, zamontowanie nagłośnienia w auli
w CKS na ul. Rydla, budowa radiowęzła w SP 39.

Wyborcze ABC
l

Dzielnica Zachód

l

l

Wybory do Rad Osiedli odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
Na terenie każdego osiedla znajduje się jedna komisja wyborcza, swoją komisję wyszukasz na stronie: www.wybory.
osiedla.szczecin.pl ,
Glosować można w godz. 9–20.
Lista wszystkich kandydatów z krótką informacją dostępna
jest na stronie: www.wybory.osiedla.szczecin.pl,
Prawo głosu ma każdy pełnoletni mieszkaniec danego
osiedla,
Możemy zagłosować na maksymalnie 8 (jeśli w Radzie
zasiada 15 osób) lub 11 (jeśli w Radzie zasiada 21 osób)
kandydatów,
Do Rady Osiedla wchodzą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

Wyszukiwarka osiedli i komisji wyborczych, listy kandydatów, zasady i terminy głosowania oraz szczegółowe
informacje na temat działalności Rad Osiedli dostępne są
na stronie: www.wybory.osiedla.szczecin.pl

www.wybory.osiedla.szczecin.pl
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Przyjazne mieszkańcom
Dzięki Radom Osiedla i przy współpracy
z Radami Osiedla Szczecin pięknieje.
Wiele parków zmieniło swoje oblicze,
dla dzieci powstały liczne place zabaw,
dla wszystkich siłownie pod chmurką, poprawia się infrastruktura – nowe
chodniki, oświetlania ulic.
Można by długo wymieniać, ponieważ
w każdym roku w ramach środków przeznaczonych na „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedla” zgłasza się realizację
wielu inwestycji zarówno tzw. jednoroczne, m. in. oświetlenia, zagospodarowanie
skwerów, nowe chodniki, place zabaw
czy siłownie pod chmurką. Oraz wieloletnie podzielone na kilka etapów, jak m.in.
zagospodarowanie skweru Doliwo – Dobrowolskiego, modernizacja Parku Nadratowskiego.

im. R. Łyczywka oraz skwerem Zdrowie.
Powstały tu nowe alejki, ławki, nasadzenia,
strefy dla dzieci i dla starszych, m.in. stoły
do tenisa stołowego.
Spektakularną przemianę przeszedł Park
Majowe na Prawobrzeżu. Na dwóch hektarach zasadzono mnóstwo zieleni - 150
drzew, blisko 2000 krzewów ozdobnych,
pnączy, traw ozdobnych i krokusów, są
stoły do szachów i tenisa stołowego. Jest
siłownia „pod chmurką”, nowoczesny plac
zabaw z zestawami urządzeń.
Całkowitej przemianie uległ wspomniany
już Park im. Nadratowskiego, park przy
ul. Litewskiej, nowy zieleniec w rejonie
ul. Romantycznej - Nad Rudzianką –
Swojska – Chłopska skwer Doliwo—
Dobrowolskiego, Park Liga, Park im.
Telesfora Badetko

A oto kilka przykładów :

Parki i skwery

Co roku porządkuje się i modernizuje wiele
zieleńców. Mieszkańcy Pogodna cieszą się
niemal całkowicie odmienionym Parkiem

Nie sposób wymienić wszystkich , a spacerując po mieście widać jak te miejsca
wypoczynku i rekreacji zmieniły się w ostatnich latach.
Górki w Parku Majowym.

Dla najmłodszych.

Nowe atrakcje dla najmłodszych, m.in.
piramidy linowe, huśtawki typu bocianie
gniazdo, tablice – kółko i krzyżyk są niemal
we wszystkich wspomnianych parkach,
a także m.in. przy Jeziorku Słonecznym,
przy ul. Pancernej na Osiedlu Skolwin,
w prawobrzeżnej części Szczecina, przy
ul. Abrahama i ul. Klonowej, w Centrum
Kształcenia Sportowego, w Parku Kownasa czy przy ul. Rayskiego.

Sport i rekreacja

Niemal w każdej dzielnicy miasta postawiono siłownię pod chmurką, przyrządy do
wyciskania na siedząco, wahadła, biegacze, orbitreki, masażery, stepery itp. zachęcają do ćwiczeń. Siłownie pod chmurką
znajdziemy m.in. w Parku Kasprowicza,
przy Jeziorku Słonecznym czy przy ul.
Zakole, a wszystkie powstają także dzięki
inicjatywie Rad Osiedli.

Jeden z licznych placów zabaw

Przedogródki - al. Jana Pawła

Podwórka, przedogródki

Przemianie ulega otoczenie kamienic. Szare
podwórka m.in. przy ul. Bł. Królowej Jadwigi
3, pomiędzy ul. Farną 3-9, ul. Koński Kierat 5,6. ul. Mściwoja 1, ul. Wyszyńskiego
23,25,27 a ul. Sołtysią czy Felczaka –. Niedziałkowskiego – Monte Cassino – Papieża
Jana Pawła II są nie do poznania. Nowe
nawierzchnie, klomby, ławki, nasadzenia,
miejsca zabaw dla dzieci itd. Rada Osiedla
wspierają też finansowo program Zielone
Przedogródki, m.in. w al. Papieża Jana Pawła
II, partycypując w kosztach jego realizacji.
Skwer im. Telesfora Badetki

Integracja mieszkańców

mieszkańców działających na terenie poszczególnych Osiedli. Każda Rada Osiedla
prezentuje się na zaaranżowanym przez
siebie stoisku, pokazując swoje Osiedle.

Bardzo duże znaczenie przy realizacji
wspomnianych inwestycji ma współpraca sąsiedzka. Na przykład mieszkańcy
kamienicy przy ul. Król. Jadwigi 3 według
własnego pomysłu dokonali nasadzeń
kwiatów i roślin ozdobnych i wspólnie
dbają o ich pielęgnację.
Integracja mieszkańców to bardzo ważny element działalności wszystkich Rad
Osiedla, a przejawia się on w organizacji
licznych spotkań, wspólnych wyjazdów
czy festynów w różnych dzielnicach miasta.
Co roku w Alei Kwiatowej odbywa się
spotkanie „Po Sąsiedzku”, gdzie przeprowadzane są m.in. liczne konkursy,
wspólne gotowanie, występy artystyczne

Dla szkół i przedszkoli

Rady Osiedla zgłaszają również projekty
do realizacji na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych.

Zespół taneczny „Szyk” – al. Kwiatowa

W ostatnich latach powstały m.in. siłownia pod chmurką na terenie ZS nr
1 przy ul. Młodzieży Polskiej w Zdrojach, place zabaw przy PP nr 61 na
Os. Majowym, przy PP nr 11 na Os.
Kasztanowym, zakupiono sprzęt multimedialny dla SP nr 37, wyposażenie
dla SP nr 54 przy ul. Rayskiego.

Siłownia pod chmurką w Zdrojach
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Ecoszczecin

Rośnie jak „na drożdżach”
Trwa budowa 9 Ekoportu w Szczecinie, przy skrzyżowaniu ulic Taczaka
oraz Witkiewicza.
W budynku socjalno – bytowym są już fundamenty, przystąpiono do murowania ścian.
Wykonano instalacje podposadzkowe, trwają
przygotowania do montażu konstrukcji stalowej. W budynku magazynowym wylano fundamenty i wymurowano ściany zewnętrzne.
Gotowe są fundamenty obu wiat, instalacje
sanitarne zewnętrzne, większa część kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przypomnijmy, że nowy Ekoport będzie
bliźniaczym Punktem Selektywnej Zbiórki
Odpadów funkcjonującym przy ulicy Arkońskiej. Zastosowane w nim będą rozwiązania ekologiczne, tj. odzyskiwana woda
z deszczówki, a dzięki panelom słonecznym,
energia elektryczna. Zastosowanie tych urządzeń znacząco zmniejszy bieżące koszty
eksploatacji.
Działka, na której powstaje Ekoport zajmuje
ponad sześć tysięcy metrów kwadratowych.
Znajdą się tu: budynek socjalny, budynek
magazynowy, warsztatowo-garażowy, wiata
na 4 kontenery o pojemności 30 metrów
sześciennych oraz wiata na 6 kontenerów
o pojemności 15 metrów sześciennych. Działka, na której powstanie nowy punkt zajmuje
ponad sześć tysięcy metrów kwadratowych.
Wszystkie budynki będą parterowe. Dwa
z nich, socjalny i magazynowy, znajdą się pod
szkieletem z ram stalowych, który obsadzony
będzie roślinnością.
Dodatkowo na części terenu powstanie
zielony ogród, jako przedłużenie i naturalne
powiązanie z Parkiem Kutrzeby. Na obszarze
całego Ekoportu planuje się ponad 2300
metrów kwadratowych zieleni.
Prowadzone będą tu także zajecia edukacyjne, nie tylko dla uczniów, ale również wszystkich mieszkańców Szczecina. W Ekoporcie
znajdzie się sala edukacyjna, która pełnić
będzie także funkcję świetlicy osiedlowej.
Na zewnątrz natomiast znajdziemy ekspozycje służące do prowadzenia zajęć z najmłodszymi mieszkańcami
Nowy Ekoport gotowy będzie na koniec
października 2019 roku.

„Zielone” – edycja wiosna – lato – jesień
Wprawdzie większość mieszkańców
Szczecina jest już przyzwyczajona
do tego, że od kwietnia rozpoczyna
się regularny, cotygodniowy, odbiór
zielonych odpadów, ale dla nowych
właścicieli nieruchomości krótkie
przypomnienie.
W zabudowie jednorodzinnej odbiór
odpadów zielonych odbywa się raz w tygodniu, od kwietnia do listopada, po
weekendzie, w poniedziałki lub wtorki, a w sektorze III w środy.
Terminy odbiorów dla poszczególnych
sektorów podane są na stronie ecoszczecin.pl w zakładce „Harmonogramy”
Pojemniki – podobnie jak te na odpady
zmieszane – w dniu odbioru muszą
być udostępnione firmie wywozowej.
Zatem jeśli pojemnik na zielone odpady
mamy ustawiony w ogrodzie, w miejscu
niedostępnym dla osób z zewnątrz,
pamiętajmy, aby w dniu odbioru wystawić go w odpowiednie, dostępne
dla firmy wywozowej miejsce.

Z kolei w zabudowie wielorodzinnej
właściciele nieruchomości zamawiają
kontener, który firma wywozowa wstawia w określonym miejscu na 24 godziny.
Warunkiem odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej jest posiadanie
pojemnika, w kolorze brązowym, o pojemności 120 lub 240 l, przeznaczonego
do gromadzenia tego typu odpadów.
Wyposażenie leży w gestii właściciela.
Gmina nie pokrywa kosztów zakupu pojemnika.
UWAGA! Wszyscy, którzy deklarowali
już chęć korzystania z tej usługi nie
muszą robić tego ponownie!
Wszystko pozostaje zatem bez zmian,
a właściciele nieruchomości, którzy
chcieliby w tym roku dołączyć do grona
korzystających z tej usługi, muszą zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Istnieją
cztery podstawowe ścieżki zgłoszenia:
• za pośrednictwem strony ecoszczecin.
pl – poprzez wypełnienie formularza

znajdującego się na tej stronie lub telefonicznie pod numerem 91 435 11 99.
• za pośrednictwem poczty – Przesyłając pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin z dopiskiem: „WGK ZIELONE” oświadczenie zawierające dane
nieruchomości, jej właściciela oraz
potwierdzenie, że nieruchomość jest
wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych,
• osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta.
Pamiętajmy, że do brązowych pojemników i kontenerów wrzucamy trawę,
drobne gałęzie, liście oraz spady, bez
opakowania!!! Selektywnie gromadzone odpady zielone mają trafiać do kompostowania, nie mogą być zapakowane
w worki!
Przypominamy także, że przez cały rok
odpady zielone przyjmują wszystkie
szczecińskie Ekoporty.
www.ecoszczecin.pl

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Zmiany w systemie
gospodarowania odpadami
Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
wynikający między innymi ze zmian
w przepisach i sytuacji rynkowej,
wymusza regulacje w zakresie opłat
za wywóz śmieci.

Mimo to od sześciu lat w Szczecinie
nie wzrosły opłaty za wywóz śmieci,
ponoszone przez mieszkańców.
Na wzrost kosztów największy wpływ
mają zmiany przepisów, w tym obejmujących magazynowanie, wprowadzenie
obowiązku monitorowania składowisk,
wzrost kosztów, m.in. energii czy logistyki, a przede wszystkim wzrost kosztów
zagospodarowania odpadów. Bardzo
istotnym czynnikiem wpływającym na

Ecoszczecin

W pierwszym przypadku, w zabudowie wielorodzinnej miesięczna opłata
za wywóz śmieci ma wynosić 5 zł za
m3 wody (przy obecnej – 4 zł za m3).
Przyjmując, że jedna osoba miesięcznie
zużywa średnio ok. 3 m3 wody – opłata
zmieni się o 3 zł.

Jak to funkcjonuje w Szczecinie
Przypominamy, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w Szczecinie
w obecnym kształcie funkcjonuje od
2013 r. Obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, a także placówki
oświatowe i cmentarze. Na przestrzeni lat,
w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców,
był rozbudowywany o kolejne elementy,
np. wprowadzenie bezpłatnego odbioru
odpadów zielonych czy budowę sieci
Ekoportów, dzięki którym ilość odpadów
segregowanych w Szczecinie z roku na
rok wzrasta.
Jednocześnie w mieście z każdym rokiem wzrasta ogólna ilość odpadów oraz
koszty związane z ich odbiorem i przetwarzaniem. Jeszcze pięć lat temu za
odbiór jednej tony zapłacić trzeba było
449 zł, natomiast w 2018 r. już 587 zł,
co oznacza wzrost o ponad 30 procent.
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Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną
dla odpadów segregowanych proponuje
się stawkę 65 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (przy obecnej 50 zł).
Nieco inaczej ceny kształtować się będą
w przypadku odpadów niesegregowanych. Tutaj proponowane stawki wynoszą
odpowiednio 10 zł za m3 (obecnie 5 zł)
w zabudowie wielorodzinnej i 130 zł w zabudowie wielorodzinnej (obecnie 80 zł).
Nowe stawki dotyczące gromadzenia
odpadów w sposób nieselektywny są
wynikiem propozycji zmian ustawowych
zaproponowanych przez rząd.
zwiększenie kosztów jest ujednolicenie
na terenie całej Polski wymogów dotyczących selektywnego gromadzenia odpadów, wynikających ze zmian w aktach
wykonawczych do ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku.
Te wymogi wprowadzają m.in. nową
grupę odpadów – odpady biodegradowalne, które na każdej nieruchomości
winny być gromadzone selektywnie.
Oznacza to, że do każdej nieruchomości
musi dojechać kolejna śmieciarka, do
odbioru tych właśnie odpadów biodegradowalnych.
W związku z tymi warunkami , wiele miast
w Polsce zdecydowało się podnieść opłaty za odbiór śmieci, niektóre nawet o sto

procent, jak na przykład Tarnobrzeg czy
Łódź.
W Szczecinie działa Ecogenerator, który
gwarantuje zmniejszenie wydatków na
ten cel o co najmniej 5 mln zł rocznie. To
jednak nie niweluje całkowicie różnicy
pomiędzy kosztami funkcjonowania systemu a wpływami z opłat. Pogłębianie się
tej różnicy przy jednoczesnej woli zachowania jakoś usług wymaga zwiększenia
finansowania systemu.
Stąd decyzja o nowych stawkach opłat
za wywóz śmieci od 1 lipca. Wysokość
nowych stawek jest w największej mierze uzależniona od tego, czy odbierane
odpady są segregowane, czy też nie.

Wszelkie zmiany w systemie gospodarowania odpadami wymagają jednak szerszego spojrzenia. Stąd Unia Metropolii
Polskich, której członkiem jest także Miasto Szczecin, występuje do Ministerstwa
Środowiska w kwestii analizy nowych
przepisów, zwłaszcza odnośnie skutków
odczuwalnych przez mieszkańców.
Jednak najważniejszą zmianą w systemie gospodarowania odpadami jest
wprowadzenie od 1 lipca nowej frakcji
odpadów biodegradowalnych. Jakie to
są odpady, jak powinniśmy je gromadzić
itp. o tym szczegółowo będziemy informować w kolejnych wydaniach.
www.wiadomosci.szczecin.eu

Nowe schronisko dla zwierząt coraz bliżej
Kończą się procedury przetargowe
związane z budową nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt, które
powstanie przy ulicy Południowej.
Nowoczesne schronisko zlokalizowane będzie na prawie pięciohektarowej
działce przy ul. Południowej. Stanie
na niej parterowy budynek o łącznej
powierzchni ponad 3 tys. m kw., złożony
z połączonych pawilonów. Trzy z nich
przeznaczone będą na boksy dla psów,
a jeden dla kotów.
Będzie również domek dla kotów wolno
żyjących. Każdy z boksów będzie miał
wydzielony zadaszony, ogrodzony wybieg. Pomiędzy pawilonami znajdą się
także otwarte wybiegi dla psów.
W pozostałych budynkach powstanie
także strefa dla odwiedzających, pokój adopcyjny do spotkań i zabaw ze

zwierzętami, sale edukacyjne, gabinet
i szpital dla zwierząt, pomieszczenia
socjalne z kuchnią, magazyny, biura.
Poszczególne pawilony usytuowane
będą na różnych poziomach terenu,
dzięki czemu obiekt maksymalnie wtopi
się w krajobraz. Zapewnią to również
liczne nasadzenia zieleni.
Oprócz opieki nad zwierzętami schronisko ma również pełnić funkcje edukacyjne. Będą tam organizowane spotkania
z dziećmi i młodzieżą. Przy schronisku
powstanie także ogólnodostępny, wyposażony w urządzenia wybieg dla psów,
które mają swoje domy.
Taka integracja miłośników zwierząt
wokół nowoczesnego i przyjaznego
schroniska oraz działania edukacyjne
sprawią zapewne, że coraz więcej podopiecznych schroniska będzie znajdowało nowe domy.
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Koniec starej oczyszczalni
Za kilka tygodni nie będzie śladu po nieczynnej oczyszczalni ścieków „Płonia”.
Rozbiórka obiektu realizowana jest w ramach programu „Czysta Odra w Szczecinie”.
Obiekt „Płonia” oddano do użytkowania
w 1977 r. Oczyszczalnia funkcjonowała
wówczas na bazie osadnika Imhoffa.
W 1996 roku obiekt zmodernizowano
i zbudowano oczyszczalnię biologiczną.
Powstały pompownia ścieków i osadu,
budynek sprężarek i dmuchaw oraz zbiornik na tzw. PIX. Ponadto zmodernizowano starsze obiekty w tym wspomniany
osadnik Imhoffa.
Realizacja programu „Poprawa jakości
wody w Szczecinie”, który skutkował
gruntowną modernizacją gospodarki
sanitarnej w naszym mieście, pozwoliła
na likwidację lokalnych, przestarzałych
i nieefektywnych oczyszczalni ścieków.

Tak stało się z instalacjami przy ulicach
Dąbrówki, Dzielnicowej oraz Modrej.
W 2014 wyłączono z eksploatacji obiekt
w Płoni. Nieczystości dopływające dotąd
do tej instalacji zostały przejęte i skierowane rurociągiem tłocznym do nowoczesnej oczyszczalni „Zdroje”.
W ubiegłym roku rozpoczęto rozbiórkę
nieczynnej oczyszczalni. Prace realizowane są w ramach jednego z kontraktów
projektu „Czysta Odra w Szczecinie”.
Wszystkie obiekty zostaną wykopane
i usunięte a teren będzie wyrównany.
Wraz z rozbiórką oczyszczalni likwidacji
ulegnie wylot do rzeki Płoni, który zostanie zasypany.
Planuje się, że w przyszłości przez teren
zajmowany przez oczyszczalnię przebiegać będzie zmodernizowana droga
ekspresowa S10.

Z przedszkolakami
o wodzie
Rozbiórka wymaga użycia ciężkiego sprzętu.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały prezentacji.
W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy
Światowy Dzień Wody. Z tej okazji w NETTO Arenie odbyła się kolejna edycja
imprezy „Ekoprzedszkolak”. O tym jak
ważna jest dla nas woda, skąd się bierze
i dlaczego trzeba ją chronić opowiadali
najmłodszym m.in. przedstawiciele ZWiK.
Wydarzenie w NETTO Arenie przygotował Dom Kultury „Słowianin”. Do udziału w nim zaprosił m.in. przedstawicieli
ZWiK. W hali przy ul. Szafera zjawiło się
ok. 300 dzieci wraz z opiekunami. Podczas imprezy zaprezentowaliśmy przedszkolakom film, w którym ich rówieśnicy
mówią o tym, jak ważna jest czysta woda.
Maluchy dowiedziały się też o tym, w jaki
sposób woda krąży w przyrodzie, jak
istotna jest dla życia, w jaki sposób trafia do naszych domów i co robić by ją
oszczędzać. Przedszkolakom mówiliśmy
też o tym, co dzieje się z wodą, gdy już
opuści nasze krany i ubikacje, jak jest
oczyszczana i dlaczego ponownie może
wrócić do środowiska. Na zakończenie

każdemu z dzieci wręczyliśmy drobny
upominek.
Światowy Dzień Wody obchodzony jest
od 1993 roku. Ustanowiono go w celu
przypomnienia, że woda to nasz najcenniejszy skarb, bo bez niej nie ma życia
i dlatego trzeba o nią dbać, chronić
ją i działać ten sposób, by dostęp do
czystej, zdatnej do picia wody miała jak
największa liczba ludzi. Do tego właśnie
nawiązywało hasło tegorocznego ŚDW,
brzmiące „Leaving no one behind”.
W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono
„Nie zostawiając nikogo za sobą”, przenośnie wskazuje jednak na konieczność
dostępu do wody dla wszystkich. Jest to
jeden z najpoważniejszych problemów
współczesnego świata.
Szacuje się, że ponad miliard ludzi na ziemi cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych
odpowiednich warunków sanitarnych.

Uważajmy na fałszywych
„wodociągowców”!
Po raz kolejny dotarły do ZWiK informacje o pojawieniu się w mieście oszustów
podających się za pracowników Spółki .
W połowie marca szczecińscy policjanci
zatrzymali cztery osoby okradający mieszkania metodą „na wodociągowca”.
Schemat postępowania przestępców
najczęściej wygląda tak, że dwoje oszustów podających się za pracowników
wodociągów usiłuje dostać się do mieszkania. Po wejściu opowiadają zmyśloną
historię o awarii u sąsiada lub informują
o konieczności przeprowadzenia kontroli.
Czasami wyjmują banknot, by zwrócić
rzekomą nadpłatę za wodę. Jeden ze
złodziei zajmuje naszą uwagę np. wydawaniem pieniędzy, drugi w tym czasie
przeszukuje i okrada nasze mieszkanie.
Apelujemy o zachowanie ostrożności
i informujemy, że pracownicy ZWiK nie
przeprowadzają żadnych kontroli i nie
wchodzą do mieszkań w budynkach
wielolokalowych w celu usunięcia awarii

sieci wodociągowej. Pracownicy szczecińskich wodociągów np. odczytujący
stan wodomierza przychodzą do odbiorców indywidualnych pojedynczo,
posiadają legitymację służbową i okazują ją na każde wezwanie właściciela
mieszkania.
Ponadto nie pracują w dwuosobowych
zespołach i nigdy nie pobierają żadnych
opłat czy też nie zwracają nadpłat w gotówce. Monterzy sieci wodociągowej
lub wodomierzy dodatkowo posiadają
również zlecenie wykonania konkretnych
prac i są ubrani w charakterystyczne
pomarańczowo – niebieskie uniformy
robocze.
Jeśli zachowanie osoby informującej,
że jest pracownikiem ZWiK, wzbudzi
Państwa podejrzenia, możliwe jest sprawdzenie celu wykonywanych przez niego
czynności oraz prawdziwości danych
osobowych pod numerem telefonu 723
190 805 i 609 225 426.

SZCZECIN

www.wiadomosci.szczecin.eu

wsz marzec/kwiecień 2019

7

Ecoszczecin

Wizyta w ciepłowni
Hałdy węgla, taśmociąg, kotły, komin i początek ciepłociągu to wszystko
mogą zobaczyć z bliska najmłodsi szczecinianie w ramach programu
„Przedszkolak” Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

wieścią Duszka Ciepluszka, wzbo-

Program Przedszkolak przeznaczony jest dla grup zorganizowanych

-

-

placówki powinny zgłaszać się do
Działu Marketingu SEC.

jak spala się węgiel. Całość uzupełnia

Placówki muszą tylko we własnym
zakresie zorganizować transport.

transportujący miał do kotłów,
oraz kaski ochronne dzieci zwiedzają
Ciepłownię Rejonową „Dąbska” na
prawobrzeżu. Podczas wycieczki
dowiadują się jak powstaje ciepło,
dlaczego trzeba je oszczędzać oraz
olbrzymie suwnice, taśmociąg

-

Ze Szczecina do Warzymic
Ciepło z sieci Szczecińskiej Energetyki Cieplnej już niedługo będzie dostępne
także dla mieszkańców gminy Kołbaskowo, a dokładniej osiedli w Warzymicach.
To wszystko za sprawą inwestycji prowadzonych przez SEC i… Unii Europejskiej.
-

płowniczą od istniejącej magistrali

działo na trasie Szczecin – Warzymice pytamy Bartosza Baranowskiego

BB: Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki
Cieplnej od ul. Floriana Krygiera do
cach realizowana jest między innymi
funduszy europejskich. Do 2022 r.
dernizować system ciepłowniczy,

-

sieci pod ulicą Cukrową. Prace będą
jednak wykonywane przy pomocy
-

okolicznych mieszkańców
niedogodności?
BB: Pierwszy etap już realizujemy
ciepłowniczej. Odcinek ten biegnie
od Osiedla mieszkaniowego Nowa
Cukrownia ul. Cukrowej – Floriana
Kończy się około 100 m za skrzyżo-

Obejmuje budowę sieci ciepłowni-

do 31 maja br. Nie ma utrudnień dla
dujemy. Może drobne mogą pojawić

przekazany wykonawcy pod koniec

zostanie utrzymany.
BB: Drugi etap inwestycji obejmować będzie przyłączenia do sieci
istniejących kotłowni gazowych przy
ulicy Irysowej. Długość tego odcinka
dzie wzdłuż ulic: Do Rajkowa, Aleja
Śliwkowa oraz na terenie Osiedla
przy ulicy Irysowej. Ten etap jest
obecnie projektowany. Realizacja
planowana jest do końca kwietnia

Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Miasta Szczecina współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
oraz 1.6.2 Sieci
ciepłownicze i chłodnicze
źródeł wysokosprawnej
kogeneracji.
Praca nad koncepcją
przyłączenia
do sieci dla
ciepłowniczej
kotłowni
przy ul.Irysowej.

2020 roku. Część prac planujemy
-

BB: Tak, znaczące. Dzięki moderosiedli do systemu ciepłowniczego

Śliwkowa – Irysowa. Realizacja tej
inwestycji, poza podłączeniem
istniejących kotłowni przy ulicy
łączyć planowane przez inwestorów
osiedla wzdłuż alei Śliwkowej.
Czy będą inne korzyści oprócz
nowoczesnego systemu
ciepłowniczego?

ton mniej odpowiedzialnych za
powstawanie smogu pyłów PM2,5
Po za tym nowe sieci ciepłownicze
to zminimalizowane prawie do zera
oszczędność energii.
Dziękujemy za rozmowę.

Sezon grzewczy? Nie istnieje
Koniec sezonu grzewczego bywa trudny. Aura zaskakuje niespodziewanie niskimi temperaturami, a w budynku,
w którym mieszkamy już zostało wyłączone ogrzewanie.
Wtedy często szukamy alternatyw
na dogrzanie wychłodzonych mieszkań. Zamiast sięgać po półśrodki
warto po prostu odkręcić kaloryfer

wykonują pracownicy techniczni przy
zakończeniu tzw. sezonu grzewczego,
różni się tylko zakresem ustawień na
automatyce.
Usługa nosi nazwę Ciepło przez cały

Sprzedaży Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przypomina, że sezon
grzewczy to teraz raczej termin
umowny – Stosując bardzo proste
rozwiązanie możemy mieć dostęp
do ciepła dostarczanego przez SEC
cały rok. Zamiast wyłączać dostawy
ciepła, wystarczy zmienić ustawienia
temperatur na węźle cieplnym. To jest
bardzo podobna czynność do tej, którą

mencie gdy tego potrzebujemy,
niezależnie od tego czy mamy maj
czy sierpień. Dobrze, jeśli wiosna
na, ale gdy następuje załamanie
pogody wtedy okazuje się, że

prostu zimno. Ale jak pogodzić

różne potrzeby mieszkańców bloku?
Ciepło jest dostępne
dla wszystkich – mówi Monika Kluska
– ale o korzystaniu decydujemy indywidualnie po prostu odkręcając regulator
przy grzejniku. Na nasze pytanie czy
stosowanie takich automatycznych rozwiązań nie tylko zimą, nie
sprawi, że rachunki za ogrzewanie
będą wyższe przekonuje – Odbiorca
płaci tylko za zużyte ciepło wg licznika,
a z tytułu uruchomienia czy korzystania
z usługi nie ma żadnych dodatkowych
opłat.
nam przede wszystkim bezpieczny

dogrzania domu gdy nastają zimne
dni. Wahania temperatur czy kapryśna wiosna będą miały już wpływu
na nasze dobre samopoczucie

Po szczegółowe informacje na
temat dostępności ciepła przez
nych przez Szczecińską Energetykę Cieplną, zapraszamy czytelników do Biura Obsługi Klienta
SEC lub na stronę internetową
sec.com.pl
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Budownictwo

Małe ulepszenia
– większe pieniądze
Mieszkasz w lokalu komunalnym lub
TBS? Chcesz wykonać łazienkę, wc
i jednocześnie zmienić sposób ogrzewania? Skorzystaj z Programu Małych
Ulepszeń. Teraz twój remont może być
prawie w całości dofinansowany!

Dodatkowo dofinansowaniem objęta jest:
• legalizacja samowolnie wykonanych
ulepszeń tj. łazienki i/lub ogrzewania

Dodatkowo zainteresowani mogli obejrzeć
mieszkania oraz porozmawiać z osobami
odpowiedzialnymi za inwestycje oraz za
przyjmowanie wniosków.
Do wynajęcia bylo w sumie 15 lokali,
w tym 12 mieszkań jednopokojowych
oraz 3 dwupokojowe. Nowe mieszkania
wspomagane zostały wybudowane przez
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Mieszkania znajdują się w centrum miasta,
w nowym budynku przy ul. Królowej Jadwigi 45.

gazowego albo elektrycznego, poprzez
zwrot kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zalegalizowania wykonanego ulepszenia.
Na jakie wsparcie można liczyć?
• 90% dofinansowania kosztów , jednak
nie więcej niż 25 tys. zł - w przypadku
wykonania łazienki, wc lub łazienki
z wc,
• 90% dofinansowania kosztów, jednak
nie więcej niż 10 tys. zł - na wykonanie
ogrzewania gazowego, elektrycznego
lub z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Poza tym, dofinansowaniem objęte są
również koszty wykonania dokumentacji
technicznej oraz dokonania odbiorów
technicznych – jednak w kwocie nie
większej niż 5 tys. zł. oraz legalizacja samowolnie wykonanych ulepszeń - nie
więcej niż 5 tys. zł.
Osoba wykonująca remont w ramach
Programu (łazienka plus ogrzewanie),
wliczając w to koszty dokumentacji, może
liczyć na wsparcie miasta w wysokości
nawet do 40 tys. zł .

Ważne! Po wykonaniu ulepszenia
czynsz nie ulegnie zmianie.
Program Małych Ulepszeń przewiduje
udzielenie wsparcia w wyższej kwocie
w przypadku ulepszeń grupowych, tzn.
gdy większość mieszkańców budynku
komunalnego zdecyduje się na wprowadzenie ulepszeń w swoich lokalach.
W najbliższym czasie ulotki informujące
o Programie Małych Ulepszeń trafią do
skrzynek lokatorów.
Szczegółowe informacje mieszkańcy
znajdą u swojego zarządcy::
• ZBiLK ul. Mariacka 25, tel. 91 48 86 333,
www.zbik.szczecin.pl,
• TBS Prawobrzeże ul. Winogronowa 11F,
tel. 91 43 36 437, www.tbs.szczecin.pl,
• Szczecińskie TBS ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, tel. 91 430 91 00, www.
stbs.pl
Program Małych Ulepszeń funkcjonuje
w Szczecinie od ponad 20 lat. Przez ten
okres w ramach Programu wykonano
ponad 1000 remontów, które dofinansowane zostały kwotą ponad 4 mln zł.

Mieszkania jak spod igły
Remonty dotyczą lokali komunalnych
w różnych budynkach na terenie całego
Szczecina.

Dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba
wymienione będą instalacje wodne
i kanalizacyjne oraz instalacje elektryczne.

Remont może objąć także m.in montaż
pieców gazowych lub elektrycznych,
podgrzewaczy wody, remont pieca kaflowego, wydzielenie łazienek lub wc.
Prace będą przeprowadzane w mieszkaniach komunalnych (niezamieszkałych)
przeznaczonych np na zamianę, wska-

Usytuowanie budynku wewnątrz kwartału
zapewnia zaciszną atmosferę. Lokale są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a budynek wyposażony jest
w windę.
Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do
spędzania czasu na świeżym powietrzu
i pogłębiania więzi sąsiedzkich.

Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniach systemom
opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz
monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza
poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego
w podeszłym wieku.

Około 200 mieszkań zamierza w tym
roku wyremontować Zarząd Budynków
i Lokali Komunalnych. Umowy z wykonawcami są już podpisane, teraz czas
na realizację.

Zakres prac zależeć będzie od konkretnego lokalu.
Zakłada się, że remont może obejmować
m.in wymianę okien, drzwi, naprawę
ścian, sufitów, posadzek, ułożenie wykładzin podłogowych i wymianę urządzeń sanitarnych.

Ponad 30 wniosków wpłynęło w ramach
naboru na nowe mieszkania wspomagane dla seniorów. Trwa weryfikacja
dokumentów.
Nabór trwa od 18 lutego do 4 marca. Seniorzy mogli składać dokumenty o wynajem
mieszkania wspomaganego w ramach
programu „Dom dla seniora”.

Nowy program. Wyższe dofinansowanie. W lutym wszedł w życie nowy
regulamin Programu Małych Ulepszeń.
Przede wszystkim zakłada on znaczne
podwyższenie poziomu dofinansowania kosztów samodzielnego wykonania
remontu przez mieszkańców – z 50 proc
do aż 90 proc. W ostatnich latach miasto
np. za zrobienie łazienki w lokalu zwracało nie więcej niż 7.5 tys zł teraz prawie
cztery razy tyle bo 25 tys zł. W praktyce
te zmiany mają być dodatkową zachętą
dla osób mieszkających w lokalu komunalnym lub TBS do sięgania po pieniądze
z Programu i poprawy stanu technicznego
swojego mieszkania.
Na czym polega Program Małych Ulepszeń i do kogo jest skierowany?
Ideą Programu jest dofinansowywanie
ulepszeń dokonywanych samodzielnie
przez mieszkańców lokali komunalnych,
mieszkań Szczecińskiego TBS lub TBS
Prawobrzeże. Ulepszenia objęte dofinansowaniem to:
• wykonanie wc, łazienki lub łazienki z wc wraz z rozprowadzeniem
odpowiednich instalacji i montażem
urządzeń – w przypadku, gdy dotychczas w mieszkaniu nie było takiego
pomieszczenia. Ulepszenia muszą być
realizowane w obrębie danego lokalu,
• zastąpienie źródeł ogrzewania na
paliwo stałe ogrzewaniem gazowym,
elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, pod warunkiem, że zmiana
systemu ogrzewania jest wykonywana
łącznie z modernizacją wc, łazienki lub
łazienki z wc. Wyłączone z dofinansowania jest instalowanie etażowego
ogrzewania koksowego.

Dom dla
seniora

zane jako lokale socjalne lub pomieszczenia tymczasowe.
Łączna kwota zaplanowana w tym roku
przez ZBiLK na remonty mieszkań to ok
2,6 mln zł.
Więcej na stronie:
zbilk.szczecin.pl

Najemcy mieszkań będą mieli możliwość,
korzystania z porad i wsparcia pracowników
MOPR, korzystania z oferty Społecznego
Ośrodka Wsparcia Dziennego, korzystania
w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz innych propozycji lub
udogodnień, w tym całodobowego monitoringu.
W ramach programu „Dom dla seniora”
w tym samym kwartale od 2015 roku funkcjonują już 23 mieszkania wspomagane
oraz Dzienny Dom Senior +.
www.mopr.szczecin.pl
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Jazz jest Szczecinem …
To był wspaniały festiwal, a koncert
Królowej Erykah Badu – wydarzeniem roku w Polsce – takie oceny
słyszy się tuż po zakończeniu 4
edycji Szczecin Jazz.
– Spodziewałem się czegoś niesamowitego, a to, co zobaczyłem i usłyszałem,
przerosło moje oczekiwania. Erykah Badu,
we truly love you
– A niektórzy marudzili, że Szczecin daleko
i zastanawiali się czy warto ...
– Ja to już nie wiem co napisać. Perfekcja
i luz w jednym wydaniu. Może tylko „Sorry
Maestro Penderecki, Erykah Badu ‚s concert was the concert of my life
– Dziękuję Szczecin Jazz! Największe muzyczne marzenie mojego życia spełnione
gęsia skórka, ciarrry, łzy radości, ciepło
w sercu i rytm w biodrach The queen is
one: Erykah Badu
To tylko niektóre z setek komentarzy po
koncercie Królowej, ale pozostałe festiwalowe koncerty począwszy od Majki
Jeżowskiej (w tradycyjnym koncercie
dla dzieciaków), genialny Kenny Garrett,
Jona Ardyn czy Szczecin Voices sprawili, że sale były pełne, występy artystów
przepiękne i 4 edycja Szczecin Jazz nie
zawiodła, a zdaniem wielu byłą najlepsza
z dotychczasowych.
– Bo jazz i Szczecin mam w sercu, gdzie
tylko mogę zabieram go ze sobą i zapraszam do nas największych, najlepszych,
najwspanialszych artystów – mówi Sylwester Ostrowski, pomysłodawca, dyrektor
artystyczny i dusza festiwalu Szczecin
Jazz.
Więcej:
www.facebook.com/szczecinjazz/
www.szczecin.jazz.eu
Producentem festiwalu Szczecin Jazz
jest Szczecińska Agencja Artystyczna.

Wielkanocna Aleja Kwiatowa
Na tydzień przed Wielkanocą, świąteczna aura zagości w Alei Kwiatowej. Na
Jarmarku Wielkanocnym czeka na nas
mnóstwo atrakcji połączonych z dobrą
zabawą i pysznym jedzeniem.
13 i 14 kwietnia Aleja Kwiatowa będzie największym zwiastunem nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy. Przez dwa dni będziemy malować pisanki, organizować konkursy
z nagrodami, bawić się z wielkanocnym króliczkiem i kurczaczkiem, czy śpiewać dobrze
wszystkim znane folkowe piosenki.

A oprócz tego na stoiskach będzie można
zaopatrzyć się w świeże wędliny, pyszne
wypieki i domowe przetwory. Z pewnością
nie zabraknie świątecznych smakołyków.
Jarmark Wielkanocny rozpoczniemy w sobotę animacjami dla najmłodszych. Przez
cały dzień dzieci będą mogły uczestniczyć
w grach i zabawach przygotowanych przez
świątecznych ulubieńców – króliczka i kurczaczka. Ten dzień będzie obfitował w wielkanocne opowieści i atrakcje.

Nie zabraknie konkursów z nagrodami,
łamigłówek czy zawodów, oczywiście
z największym wielkanocnym symbolem,
czyli jajkiem! W sobotę, również w ramach
Jarmarku z Centrum Informacji Turystycznej
wyruszy bezpłatny miejski spacer „Kulturalny Szczecin”.
Z kolei w niedzielę zrobi się folkowo i muzycznie. Na jarmarkowej scenie wystąpią
zespoły ludowe z naszego regionu. Będzie
można wspólnie z nimi pośpiewać i potań-

czyć. A skoro już o tańcach mowa, to drugiego dnia Jarmarku zorganizowane zostaną
warsztaty taneczne z salsy.
Oprócz tego harcerze zorganizują Grę Wielkanocną, a w Strefie Malucha będzie można
wziąć udział w ciekawych warsztatach.
Na Jarmark Wielkanocny zapraszamy w sobotę, 13 kwietnia w godz. 10:00-19:00 oraz
w niedzielę, 14 kwietnia w godz. 10:00
- 18:00.
www.KolorowaAleja.pl
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Gala z „Onet Kultura”
Tegoroczną galę wręczenia najważniejszych Nagród Artystycznych Miasta
Szczecina uświetni koncert najlepszej
polskiej wokalistki jazzowej, Agi Zaryan.
Całość poprowadzi znana osobowość
w polskiej kulturze, szefowa działu „Onet
Kultura” – Katarzyna Janowska.

To nowa kampania wizerunkowa, dzięki
której chcemy zwrócić uwagę na największe atuty naszego miasta oraz pokazać
to co jest w nim najlepsze, najciekawsze
i najbardziej zachwycające.

W tym roku Komisja ds. Kultury Rady Miasta
oraz Prezydencka Rada Kultury w kategorii
za całokształt działalności artystycznej nominowały After Blues, Michała Janickiego
i Ewę Ott-Kamińską, a za istotne osiągnięcie
artystyczne w 2018 roku – prof. dr hab. Lexa
Drewińskiego oraz zespół Tulia.

Oprócz dobrze znanych już działań z projektów „Visit Szczecin” oraz „Invest in Szczecin”
skupimy się przede wszystkim na turystach
i gościach, którzy odwiedzają miasto i korzystają z jego walorów – zieleni, wody, zabytków
czy bogatej i urozmaiconej oferty wydarzeń.
Wielkoformatowa odsłona kampanii pojawi się w największych polskich miastach:
Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i oczywiście w Szczecinie.

Każdy z laureatów w obu kategoriach otrzyma nagrodę finansową w wysokości 40 tys. zł.
Do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina nominowano szczecińskiego dewelopera,
Lesława Siemaszkę.
Galę uświetni występ Agi Zaryan – pierwszej
damy polskiego jazzu, której sława przekroczyła granice Polski a twórczość znajduje
uznanie od Tokio po Nowy Jork.
W trakcie koncertu usłyszymy m.in. utwory
z jej najnowszego albumu „High & Low”.
– Chcemy, wykorzystując nasze znakomite
kontakty z tak dużym medium jak grupa
Onet, umożliwić laureatom Nagrody Artystycznej dodatkową promocję na niwie
ogólnopolskiej - mówi Anna Lemańczyk,
Dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
producent gali. - Pani Katarzyna Janowska
zaprezentuje dokonania szczecińskich artystów w swoim autorskim programie „Rezerwacje Kulturalne”. To będzie świetna
promocja naszego miasta.
Gala odbędzie się 15. kwietnia 2019 r.
o godz. 19:00 w Filharmonii w Szczecinie.
Bilety w cenie 60 i 80 zł do nabycia na stronie
www.bilety.fm

Jej internetowa wersja skupi się wokół znanego szczecinianom serwisu www.szczecin.
love oraz visit.szczecin.eu pokazującego
Szczecin oczami mieszkańców.
Agę Zaryan gościliśmy niedawno w
Szczecinie, na koncercie Erykah Badu
podczas festiwalu Szczecin Jazz.
Zaprosiliśmy ją wówczas na „Rozmowę
w tramwaju”, czyli cykl
spotkań z artystami,
ludźmi kultury z naszego miasta oraz odwiedzających Szczecin,
organizowany przez
Szczecińską Agencję Artystyczną właśnie na „pokładzie”
w Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.
Rozmowa z Agą Zaryan toczyła się nie
tylko wokół zbliżającego się tego dnia
koncertu Erykah Badu, ale także ….tramwa-

ju jako najbardziej ekologicznego środka
lokomocji czy kota, który u Agi Zaryan też
mruczy „muzycznie”, ale oczywiście wokół
muzyki, przede wszystkim rozmawialiśmy
o jazzie.
– Jazz to jest muzyka
wolności , nie ma ograniczeń, pozwala być
sobą – mówiła w tramwaju Aga Zaryan. Taka
jest moja muzyka, która towarzyszy ludziom
w wielu, bardzo różnych, ale co ważne,
codziennych sytuacjach, to nie jest muzyka
niszowa.
Na taki koncert wiosenny zapraszam bardzo serdecznie do pięknej szczecińskiej
Filharmonii .

Tłumy młodych ludzi na „Realnie Pomaturalnie”
Ponad 250 uczniów szkół średnich
zawitało do Technoparku Pomerania
na wydarzenie Realnie Pomaturalnie,
które zorganizowała specjalnie dla nich
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej przy współudziale partnerów.

Do dyspozycji uczniów byli eksperci
z agencji zatrudnienia, m.in. LSJ HR
Group, Idea HR, KS Service i Master HR,
którzy doradzali w tematach związanych z poszukiwaniem pracy i rozwojem
osobistym.

– Niektórzy myślą o Szczecinie jako o mieście na peryferiach. Tymczasem miejsce
w dzisiejszych czasach nie jest aż takie
ważne, alby odnieść sukces. Możemy
pracować mieszkając w Szczecinie dla
pracodawcy, który znajduje się od nas
tysiące kilometrów stąd. Migracja nie jest
jedynym sposobem awansu. Mobilność
daje możliwości, których kiedyś nie było.
Jesteśmy blisko centrów europejskich,
Berlina, Skandynawii i jako mieszkańcy
coraz bardziej to doceniamy. – mówił
otwierając spotkanie Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta
Szczecin.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział
znani szczecinianie: Sobota, Monika
Pyrek, Aleksander Doba, Anabi, Sylwia Dobrowolska, którzy opowiadali
o swojej drodze do sukcesu.

Zaraz potem swój wykład motywacyjny
„Znajdź siłę” rozpoczął znany youtuber
Łukasz Jakóbiak z 20 m2.
– Miej cel – ludzki umysł potrzebuje
celu, by ruszyć z miejsca. Wyłącz telefon, usiądź w ciszy i usłysz siebie. Tylko
w ten sposób dowiesz się dokąd chcesz
iść. To nie szczęście decyduje o tym, czy
odniesiemy sukces. On zależy od nas
i od naszych działań, decyzji, wytrwało-

– Starajcie się wyszukać swoje talenty.
Bądźcie w tych swoich pasjach najlepsi
– nawet na podwórku, czy w szkole. Jeśli
znajdziecie swoją pasję i będziecie się
tym zajmować zarobkowo, możliwe, że
już nigdy nie nazwiecie pracy pracą, tylko
pasją! – przekonywał Aleksander Doba.
ści – mówił podczas spotkania Łukasz
Jakóbiak kierując się do młodych ludzi.

Klaster IT, Netcamp i uczelnie wyższe, które
promowały swoje kierunki.

Realnie Pomaturalnie przyciągnęło
też wiele szczecińskich firm z sektora
morskiego, SSC, IT, BPO, które prezentowały i promowały swoje oferty pracy.
W mini targach wzięły udział m.in. firma
CSL Internationale Spediton, DGS Poland,
home.pl, Konsberg Maritime Poland, 3Shape., a także instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości – Technopark Pomerania,

Na sali znaleźli się przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej
i Akademii Morskiej. Uczestnicy sprawdzali się w warsztatach z komunikacji,
sztuki prezentacji, tworzenia CV, a także
w przykładowych rozmowach kwalifikacyjnych w trzech językach.

Wszyscy chwalili Szczecin za świeże
powietrze, rozwój i brak pędu.
– Szczecin daje mi możliwość zatrzymania się w biegu, zatrzymania się, odpoczynku od tłumu. – mówił podczas
spotkania Sobota pytany o to, dlaczego
został w Szczecinie. - Czuję się dumny,
że się tu urodziłem i zawsze podkreślam,
że jestem stąd.
www.realniepomaturalnie.pl
www.arms-szczecin.eu
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