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EcoGenerator już na 100%Nieruchomość od Miasta Pod znakiem jubileuszy

To już piąta edycja Szczecin Jazz, który stał się jednym  
z najważniejszych wydarzeń jazzowych w Polsce.
 Więcej, str. 12

Osiągnął planowaną wydajność 150 tys. ton i stał się 
istotnym źródłem energii dla Szczecina.
 Więcej,  str.6

Nie tylko od dewelopera, ale także bezpośrednio od Mia-
sta  można nabyć atrakcyjną nieruchomość.

Więcej, str. 2

9. Ekoport otwarty!
Więcej, str. 4
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Aktualności

Zwycięskie projekty  
mieszkańców

Kup sprawdzoną nieruchomość od Miasta
Nie tylko od dewelopera, czy na ryn-
ku wtórnym, ale także bezpośrednio 
od Miasta, a więc bez pośredników i z 
pierwszej ręki, można nabyć atrakcyjną 
nieruchomość. Miasto Szczecin właśnie 
rozpoczęło kampanię promującą własne 
nieruchomości. 

Gmina Miasto Szczecin ma na sprzedaż 
setki atrakcyjnych nieruchomości położo-
nych w różnych częściach miasta. Można 
je nabyć z pierwszej ręki, oszczędzając czas 
i pieniądze. 

W ofercie dostępne są nieruchomości grun-
towe niezabudowane i zabudowane, o bar-
dzo różnorodnym przeznaczeniu, m.in. pod 
zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, 
usługową, w tym także tereny przemysłowe 
pod hale i magazyny. Wyróżnia je nie tylko 
dobra cena, ale także fakt, że są to pewne 
i sprawdzone oferty pochodzące bezpo-
średnio od miasta.

Aby być na bieżąco wystarczy wejść na 
odświeżoną stronę www.miastooferuje.
szczecin.eu, na której w łatwy i przejrzysty 
sposób można sprawdzić w wyszukiwarce 
spis aktualnych nieruchomości miejskich 
przeznaczonych na sprzedaż lub pod dzier-
żawę. 

Wyszukiwarka pozwala na zaznaczenie, 
lokalizacji, która nas interesuje, jaka ma 
być powierzchnia i przeznaczenie nieru-

chomości, określenie jej typu  (działka, 
mieszkanie lub inny lokal) , zawężenie 
widełek cenowych. 

Na stronie, w zakładce „kalendarium” 
można znaleźć także daty aktualnie ogło-
szonych przez Miasto przetargów. 

Do każdej oferty jest przypisany bezpo-
średni kontakt do pracownika Wydziału 
Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, Wy-
działu Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów 

Prawnych Nieruchomości oraz Zarządu 
Budynków i Lokali Komunalnych, który 
odpowie na wszystkie dodatkowe pyta-
nia bądź wątpliwości. 

Na stronie internetowej znajduje się 
Niezbędnik, z którego osoba zainte-
resowana nabyciem  nieruchomości 
może dowiedzieć się o zasadach,  
przepisach i procedurach zbycia, 
a także FAQ, czyli najczęściej zada-
wane pytania. 

Kampania promująca nieruchomości 
miejskie rozpoczęła się 17 stycznia.  
Oprócz całkowicie nowej strony inter-
netowej, miasto promuje swoje nie-
ruchomości na bilbordach i w social 
mediach, gdzie krążyć będą infografiki 
oraz animacje instruktażowe, pokazujące 
schemat zakupu nieruchomości. 

Przedstawicieli Miasta będzie można też 
spotkać podczas targów nieruchomości 
Home Arena.

W tegorocznej, siódmej edycji Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego 
mieszkańcy mogli wybierać spośród 
122 projektów. 

Zadania podzielone były na obszary:   
1 ogólnomiejski i 22 lokalne, a każdy 
z głosujących dysponował 5 głosami: 2 
na projekty ogólnomiejskie i 3 na projek-
ty lokalne. Do zagospodarowania było 
12 milionów 720 tys. złotych.

– Nowe zasady SBO pokazały, że 
mieszkańcy chętniej angażują się 
w głosowanie na projekty lokalne, 
czyli takie, które będą w bezpośredni 
sposób na nich oddziaływać – mówi 
Daniel Wacinkiewicz, zastępca pre-
zydenta miasta. – Warte uznania było 
również zaangażowanie projektodaw-
ców w promocję swoich pomysłów 
oraz jakość projektów, które znalazły 
się na liście do głosowania.

W sumie w tym roku po weryfika-
cji wszystkich kart do głosowania, 
zarówno papierowych jak i elek-
tronicznych, w głosowaniu ważny 
głos oddało 30164 mieszkańców, 
oddając 141415 głosów.

Ogólna liczba głosujących – 30.164
Liczba głosujących papierowo – 583
Liczba głosujących elektronicznie – 29581
Ogólna liczba głosów – 141 415
Liczba głosów papierowych – 2506
Liczba głosów elektronicznych – 138 909

Ogólnomiejskie:
1. Szczecin pomaga zwierzakom – 

wyposażenie przychodni TOZ (13 
023 głosów)

2. Butelkomaty dla Szczecina (5 
731 głosów).

Lokalne:
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
1. Modernizacja obiektu sportowego 

przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie  
(1 400 głosów)

Bukowo, Warszewo
1. Boisko dla Bukowa! (3 607 głosów)
Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-
-Bezrzecze
1. Poidełka na trasie biegowo-rowerowej 

wokół Arkonki (1 279 głosów)
2. Plac zabaw, siłownia pod chmurką – 

Zdrowe Bezrzecze (737 głosów)
3. Ekologiczna biblioteka osiedlowa 

Osów (285 głosów)
Zawadzkiego-Klonowica
1. Ustawienie koszy na odpady przy 

ulicach Zawadzkiego i Litewskiej 
(516 głosów)

2. Biblioteka na świeżym powietrzu przy 
ul. Zawadzkiego (463 głosy)

Arkońskie, Niemierzyn
1. Budowa boiska przy szkole podstawo-

wej nr 68 na ul. Zakole (2 507 głosów)
Niebuszewo
1. Rozbudowa placu zabaw przy stawie 

Brodowskim (1 419 głosów)
Żelechowa
1. Hoża strefa rekreacyjno-sportowa  

(2 718 głosów)

Drzetowo, Grabowo
1. Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois 

(1 063 głosów)
Niebuszewo-Bolinko
1. Rewitalizacja Parku Kasprowicza 

w okolicy ulic Juliusza Słowac-
kiego, Zacisznej i Piotra Skargi (1 
901 głosów)

Pogodno, Łękno
1. Park Kasprowicza w kwiatach 

(1740 głosów)
Gumieńce
1. Bukówka – droga spacerowo rekre-

acyjna dla Gumieniec (1 732 głosów)
Świerczewo
1. Linarnia, trampolina i rozbudowana 

siłownia w parku przy ul. Twardow-
skiego (747 głosów)

Turzyn
1. Park kieszonkowy Turzyn (1 007 gło-

sów)
Śródmieście Północ, Śródmieście 
Zachód
1. Spacerowy Szczecin – zachwycająca 

ul. Wielkopolska (Śródmieście Północ) 
(827 głosów)

Centrum 
1. Zagospodarowanie terenu pomiędzy 

al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wiel-
kopolską, ul. Monte Cassino poprzez 
budowę placu zabaw dla dzieci, siłow-
ni pod chmurką, nasadzenia zieleni 
(1625 głosów)

Pomorzany
1. Plac zabaw – boisko „Błękitnej”, Po-

morzany (1 874 głosów)

Stare Miasto, Nowe Miasto, Między-
odrze, Wyspa Pucka
1. Społeczna Łąka 2.0. (1 372 Głosów)
Żydowce, Klucz, Podjuchy, Zdroje
1. Park Wolności w Podjuchach – Ziele-

niec Wolności (2 033 głosów)
Dąbie
1. Skatepark w Dąbiu – rozbudowa prze-

strzeni sportowo-rekreacyjnej na placu 
„orła” (1 469 głosów)

Słoneczne, Majowe
1. Bezpieczne dziecko w drodze do 

szkoły – oświetlone przejścia dla 
pieszych na Słonecznym i Majowym 
(3 168 głosów)

Bukowe-Klęskowo
1. Budowa chodnika przy ul. Świętochow-

skiego – bezpieczna droga Bukowe 
– Kijewo (1 269 głosów)

Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kije-
wo, Wielgowo-Sławociesze-Zduno-
wo-Załom 
1. Zakup umundurowania specjalnego 

dla ratowników z ochotniczej straży 
pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz 
czujników tlenku węgla dla mieszkań-
ców Szczecina (1 208 głosów)

2. Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy 
w Wielgowie (940 głosów)

3. Bezpieczny plac zabaw na osiedlu 
Kasztanowym (777 głosów)

Więcej informacji : 
www.sbo.szczecin.eu

www.wiadomosciszczecin.pl
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Prace prowadzone w rejonie placu  Sza-
rych Szeregów poprawią komfort pasa-
żerów oraz  kierowców poruszających 
się w tym rejonie miasta.

W pierwszym etapie prace wykonywane są  
na wyspie oraz na torowisku w kierunku pętli 
Głębokie. Prowadzone są rozbiórki torowiska, 
sieci i słupów trakcyjnych. Usunięte zostaną 
kolizje z infrastruktura podziemną. Następ-
nie rozpocznie się budowa torowiska tram-
wajowego wraz z przejazdem, sygnalizacji 
przejazdowej, sieci trakcyjnej, odwodnienia 
torowiska i przejazdu.

Zakres zmian na węźle „Szarych Szeregów” 
obejmuje między innymi całkowitą zmianę 
konstrukcji torów na trójwlotowej siatce roz-
jazdów, zabudowę torowiska wraz z przebu-
dową przystanków w al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), 
przebudowę torowiska w al. Wojska Polskie-
go oraz al. Piastów z rozjazdami. 

W ramach prac wykonany zostanie także 
remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz 
zagospodarowanie samej wyspy ronda i pe-
ronów przystankowych. 

Prace obejmą również sieć trakcyjną, system 
ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarowni-
ce oraz częściowo uzbrojenie terenu. 

A cel tej przebudowy to dostosowanie ist-
niejącego układu komunikacyjnego do 
aktualnie obowiązujących standardów. Po 
przebudowie przejazd tramwajami będzie 
bardziej komfortowy, przyjazny i proekolo-
giczny, a przez to konkurencyjny do trans-
portu indywidualnego.

Prace na placu  Szarych Szeregów powinny 
zakończyć się w czerwcu.

Jest już gotowy zmodyfikowany projekt 
nowego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. W najbliższych miesiącach 
zostanie ponownie ogłoszony przetarg 
na realizację tego zadania. 

W ubiegłym roku przeprowadzony został 
przetarg na budowę nowego schroniska, 
jednak najniższa złożona oferta przekra-
czała zaplanowane środki o ponad 10 mln 
zł. Stąd decyzja o skorygowaniu pierwot-
nego projektu. 

Nowoczesne schronisko zlokalizowane 
będzie na prawie pięciohektarowej dział-
ce przy ul. Południowej. Stanie na niej par-
terowy budynek, złożony z połączonych 
pawilonów. Będzie ich jednak nie siedem, 
a pięć. W ten sposób łączna powierzchnia 
zabudowy zostanie zmniejszona z ponad 
3 do 2 tys. m kw. Projekt jednak został przy-
gotowany w taki sposób, że w przyszłości, 

jeśli zaistnieje taka potrzeba, obiekt może 
być rozbudowany o dodatkowe moduły. 

Dwa pawilony przeznaczono dla psów, 
a każdy boks dla psa będzie miał wydzie-
lony zadaszony, ogrodzony wybieg. 
Po przeanalizowaniu potrzeb i obłożenia 
schroniska dla zwierząt, w którym przeby-
wa obecnie mniej niż 60 psów, zaktualizo-
wana została jednak liczba boksów. Będzie 
ich 80, zamiast 120. Pomiędzy pawilonami 
powstaną także otwarte wybiegi, których 
wielkość po zmianie projektu się zwiększy. 

W pozostałej części powstanie strefa dla 
odwiedzających, sale edukacyjne, gabinety 
weterynaryjne, pomieszczenia socjalne, 
magazyny, biura. 

Łącznie zakres inwestycji pod względem 
kosztów został skorygowany o ponad 
40 proc.

Przebudowa torowisk 

Bliżej schroniska Bon „Alzheimer 75” 
W tym roku opiekunowie seniorów 
będą mogli uzyskać wsparcie na po-
ziomie maksymalnie 3000 zł. Wnioski 
będą przyjmowane w Szczecińskim 
Centrum Świadczeń od 10 lutego.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to 
świadczenie pieniężne, którego głównym 
założeniem jest udzielanie pomocy ro-
dzinom w opiece nad seniorami, którzy 
ukończyli 75 rok życia i mają zdiagnozo-
waną chorobę Alzheimera. Ideą wprowa-
dzenia Bonu było inicjowanie odejścia od 
modelu opieki instytucjonalnej na rzecz 
wsparcia Opiekuna. Szczecin był pierw-
szym z polskich miast, które zdecydowało 
się na udzielanie tego typu wsparcia  swo-
im mieszkańcom.
 
Świadczenie cieszy się coraz większą po-
pularnością. W roku 2018 skorzystało z 
niego 486 osób – łącznie wypłacono 823 
tys. zł; w roku 2019 świadczenie przyzna-
no 731 opiekunom, a łączna wypłata wy-
niosła 1 mln 775 tys. zł. Na ten rok w bu-
dżecie zarezerwowano 2 mln złotych na 
wypłatę świadczenia.

Wnioski będą przyjmowane od 10 lutego 
do 30 listopada w Szczecińskim Cen-
trum Świadczeń w trzech punktach:

• W głównej siedzibie przy ul. Bł. Wincen-
tego Kadłubka 12;

• W filii SCŚ przy ul. Kaszubskiej 30;
• W filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu 

przy ul. Rydla 39-40.

Świadczenie będzie wypłacane w 
maksymalnie trzech transzach po 
1000 zł każda:
• I transza – od dnia  10.04.2020 r. do dnia 

30.04.2020 r. – Opiekunom, którzy zło-
żyli wniosek do 31 marca 2020 r.;

• II transza – od dnia 10.08.2020 r. do dnia 
30.08.2020 r.– Opiekunom, którzy uzy-
skali prawo do świadczeń w ramach I 
transzy, a sytuacja opiekuńcza nie ule-
gła zmianie oraz osobom, które złożyły 
wniosek w terminie do 31 lipca 2020 r.;

• III transza – od dnia 10.12.2020 r. do dnia 
31.12.2020 r.– Opiekunom, którzy uzy-
skali prawo do świadczeń w ramach I i II 
transzy, a sytuacja

 opiekuńcza nie uległa zmianie oraz oso-
bom, które złożyły wniosek w terminie 
do 30 listopada 2020 r.

więcej:
www.swiadczenia.szczecin.pl
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 Ecoszczecin

W roku 2019 wpłynęło 8 750 
Alertów, jest to o 2 368 zgłoszeń 
więcej niż w roku 2018. Najwię-
cej dotyczyło dróg, chodników 
i ścieżek rowerowych. 

Takich zgłoszeń było 2 885, co ozna-
cza, że stanowiły one prawie 33% 
wszystkich, jakie wpłynęły w 2019 
roku. 

Drugie w kolejności najczęstsze 
zgłoszenia mieszkańców dotyczą 
niepoprawniych lub nielegalnie par-

kujących pojazdy. Tych zgłoszeń 
było 1 154, tj 13,19%. 
876 zgłoszeń dotyczyło zniszczonej 
zieleni, 910  sfery  bezpieczeństwa 
w mieście. A w okresie jesienno - 
zimowym wzrastają zgłoszenia do-
tyczące czystego powietrza. Straż 
Miejska w ubegłym roku odnotowała 
469 takich sygnałów. 
Dodajmy, że w ramach zgłoszeń 
wpływających na Alert Miejski udało 
zlikwidować się w 2019 roku 230 
dzikich wysypisk.   

Narodziny dziecka to bez wątpie-
nia jedno z najważniejszych, o ile nie 
najważniejsze, wydarzenie w życiu 
każdego człowieka. Już niebawem 
będzie można uczcić ten dzień 
w szczególny sposób.

Szczecin przystąpi do prowadzonego przez 
Lasy Państwowe programu „Jedno dziec-
ko, jedno drzewo”. W ramach akcji rodzi-
ce dzieci urodzonych i zameldowanych 
w 2019 roku na terenie Szczecina będą 
mieli możliwość, w towarzystwie urzędni-
ków i przedstawicieli Lasów Państwowych, 
posadzić drzewo. 

Drzewa będą sadzone zarówno na Lewo-
brzeżu, jak i na Prawobrzeżu Szczecina 
Akcję zapoczątkuje podpisanie listu in-
tencyjnego przez włodarzy miasta i Re-
gionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

Alert – podsumowanie 2019  Jedno   
dziecko  – 
jedno drzewo 

Najnowocześniejszy, dziewiąty Eko-
port w Szczecinie przy ulicy Taczaka 
zaprasza od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-19.00 oraz w soboty 
– od 9.00 do 15.00.

Nowy Ekoport przy ulicy Taczaka ze-
wnętrznie nie różni się od tego przy 
ulicy Arkońskiej, jednak tylko tu jest 
rębak, czyli urządzenie do „produk-
cji” odpadów drzewnych, jest także 
duża, ogólnodostępna niszczarka do 
dokumentów oraz Galeria „Książka 
na wynos”. 

Zastosowano tu też rozwiązania ekolo-
giczne, znacznie zmniejszające koszty 
eksploatacji Ekoportu. Woda odzy-
skiwana jest z deszczówki, a energia 
z paneli słonecznych. 

Na terenie Ekoportu znajdują się 
wiaty na 4 kontenery o pojemności 
30 metrów sześciennych oraz na 6 
kontenerów o pojemności 15 metrów 
sześciennych oraz budynki: socjalny, 
magazynowy, warsztatowo-garażowy.

Na ponad 2 tys. m2 terenu powstanie 
zielony ogród, stanowiący naturalne 
przedłużenie Parku Kutrzeby. Powsta-
ła tu już ścieżka edukacyjna oraz tema-
tyczne place: „Recycling” z tablicami 
informacyjnymi przedstawiającymi 
frakcje odpadów, „Odnawialne źró-

Dziewiąty Ekoport  już działa! 
Realizacja projektu pn. ,,Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0011/18-00 z dnia 30 grudnia 2019 r. w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

dła energii – OZE” z małą instalacją 
pokazową, „Woda deszczowa” z po-
jemnikiem na deszczówkę, „Ogród 
miejski” z domkami dla owadów 
i minigrządkami.

Ekoporty w liczbach: 

Ponad 220 tysięcy osób tylko do listo-
pada 2019 roku! 

Ekoporty z roku na rok cieszą się coraz 
większą popularnością. Korzysta z nich już 
ponad połowa mieszkańców Szczecina. 

W 2018 roku odwiedziło je prawie 169 
tysięcy osób. W roku 2019 – tylko do 
listopada – już 222 tysiące osób! Katalog 
przyjmowanych odpadów jest niezwykle 
obszerny. 

Najpopularniejszymi frakcjami są odpady 
budowlane (przyjętych 3178 ton w 2019 
roku – 2146 w 2018 roku), opony (385 ton 
w 2019 roku, w 2018 – 273 tony), gabaryty, 
w tym meble (1353 tony w 2019 roku, 
w 2018 roku – 1092 tony). 

Łącznie, w 2019 roku zebrano w Ekopor-
tach 8000 ton odpadów.

www.ecoszczecin.pl
www.ekoporty.szczecin.pl

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji Alert 
Szczecin 2.0 można korzystać w urządzeniu 
mobilnym (telefon, tablet) opartym na An-
droidzie, systemie iOs czy Windows Phone. 

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również wy-
korzystać do tego komputer stacjonarny. 
Później już wszystko jest bardzo proste. 
Wchodzimy do aplikacji lub na stronę, wy-
pełniamy podstawowe informacje, opisuje-
my problem i wysyłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl



5SZCZECIN wsz     styczeń/luty 2020www.wiadomosci.szczecin.eu

Segregujmy lepiej  

Co to takiego? Przy jakich inwesty-
cjach jest niezbędna? Jakie formalno-
ści należy spełnić, żeby ją otrzymać? 
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, 
dotyczących tzw. decyzji środowi-
skowych, będzie można otrzymać 
w punkcie informacyjnym, urucho-
mionym w Urzędzie Miasta.  

Punkt informacyjny dla inwestorów bę-
dzie przyjmował zainteresowane osoby 
w każdą środę w godz. 12.00–15.00 
Mieści się w Wydziale Ochrony Środo-
wiska (lewe skrzydło budynku UM), 
w pokoju 4b. 

Informacje udzielane będą również 
telefonicznie pod numerem: 91 433 
15 51.

Oferta  punktu skierowana jest do in-
westorów oraz osób nadzorujących 
przygotowanie inwestycji do reali-
zacji. W jednym miejscu znajdą one 
wszystkie niezbędne informacje i po-
moc w zakresie uzyskiwania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanych przedsięwzięć. 

Celem uruchomienia punktu jest 
wsparcie przedsiębiorców w procesie 
inwestycyjnym w obszarze ochrony 
środowiska i ułatwienie im przejścia 
przez procedury z tym związane. 

Więcej:www.wiadomosci.szczecin.eu/
artykul/inwestycje/wszystko-o-decyzji-
srodowiskowej.

www.ecoszczecin.pl

W 2019 roku ze szczecińskich nie-
ruchomości usunięto w sumie 103 
tony azbestu. Wciąż można zgłaszać 
się do Zakładu Usług Komunalnych 
z prośbą o likwidację rakotwórcze-
go materiału.

Program „Szczecin bez azbestu” trwa 
od 2005 roku, a realizowany ma być do 
2032 roku. Adresowany jest do osób 
fizycznych i prawnych, a usuwanie 
azbestu jest bezpłatne. Aby zgłosić 
potrzebę pomocy przy demontażu czy 
zabrania azbestu można skontaktować 
się telefonicznie pod numerem tele-
fonu 91 48 57 164 lub przyjść osobi-
ście do Zakładu Usług Komunalnych, 
a dokładniej do Wydziału Gospodarki 
Odpadami i Ochrony Środowiska. Na 
miejscu urzędnicy pomagają również 

w wypełnieniu odpowiednich druków. 
Formularze zgłoszeniowe do udziału 
można także pobrać na stronie www.
ekoporty.szczecin.pl

Dotychczas  udało się unieszkodliwić 
blisko 3 100 ton azbestu z około 33 
800 tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni. Zabrany został między 
innymi z budynków i konstrukcji wszyst-
kich szczecińskich przedszkoli. Teraz 
głównie znika z ogródków działkowych 
czy zabudowań jednorodzinnych. 

Program dofinansowany jest ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. W latach 2005-2019 wy-
datkowano na jego realizację ponad 
1,8 miliona złotych

Wszystko o decyzji 
środowiskowej 

Szczecin 
bez  azbestu  

Miasto rozpoczyna wdrażanie kolej-
nych działań i rozwiązań, które udo-
skonalą system gospodarowania 
odpadami komunalnym na terenie 
Szczecina. Wszystko po to, żeby prze-
ciwdziałać wzrostowi opłat i zwięk-
szać ilość odzyskiwanych surowców. 

Szczeciński „system śmieciowy” w ca-
łym kraju postrzegany jest jako jeden 
z najlepiej zorganizowanych, także 
dzięki temu, że od kilku lat jest stale 
udoskonalany i rozszerzany. Jednak 
w obliczu bardzo wielu zmian, które za-
szły w ostatnim czasie, musimy zmierzyć 
się z nowymi wyzwaniami i dopasować 
kolejne działania do zmieniającego się 
otoczenia.  Także dbałość o środowisko 
naturalne i potrzeba zmniejszenia nega-
tywnego oddziaływania na klimat powo-
dują, że nie możemy spocząć na laurach.
To, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek 
segregowania śmieci już wiemy. Podstawo-
we frakcje przeznaczone do selektywnego 
gromadzenia to: papier, tworzywa sztuczne, 
szkło, bioodpady i  odpady wielkogabary-

towe. Istnieje jednak konieczność podjęcia 
w tym obszarze działań, które sprawią, że 
nasza codzienna segregacja będzie bar-
dziej efektywna, zarówno pod względem 
ekologicznym, jak i ekonomicznym. 

Do tematu należy podejść systemowo. 
Pierwszy krok będzie dotyczył zmory 
wszystkich osób zatroskanych o losy na-
szej planety – plastiku. W tej grupie znaj-
dują się butelki typu PET, opakowania po 
mleku, sokach, chemii gospodarczej, folie 
opakowaniowe z wyłączeniem opakowań 
po żywności. To wszystko definitywnie  
musi  trafić do żółtego pojemnika. 

Są jednak jeszcze plastikowe 
zabawki,  meble ogrodowe, 
styropian, folia budowlana, 
opakowania po substancjach 
niebezpiecznych, opakowania 
po żywności (folia, kubki po jogur-
tach, pudełka po margarynach),  
kubki i talerze jednorazowe… oraz  
wiele innych, których przezna-
czenie nie jest już tak oczywiste. 

Z czego wynika taki podział? 

Chodzi o faktyczną możliwość przetwo-
rzeniai ponownego wykorzystania tych 
odpadów, wynikającą  z dostępnych w kraju 
instalacji. A  lokalne przepisy powinny od-
powiadać  tym  możliwościom i nie tworzyć 
sztucznych, niepotrzebnych  utrudnień dla 
mieszkańców. Należy również dążyć do 
takich rozwiązań, które sprawią, że koszty 
selektywnej zbiórki będą niższe. 

Dlatego Miasto opracowuje obecnie 
propozycje nowych zapisów w Regu-
laminie utrzymania czystości i porząd-

ku w gminie. Zapowiada 
również cykliczne,  otwar-
te spotkania, w ramach 
tzw. Forum odpadowego. 
Będą w nich uczestniczyć 
mieszkańcy, a także eks-
perci rynku odpadowego, 
przedstawiciele firm, za-
rządcy nieruchomości - 
wszyscy, którzy mają udział 
w funkcjonowaniu syste-

mu. Celem Forum jest jak najszersze 
spojrzenie na problem, z uwzględnie-
niem praktycznych aspektów  funk-
cjonowania systemu, od kosza na 
śmieci w prywatnym mieszkaniu, po 
procesy odzyskiwania i przetwarzania 
odpadów, z uwzględnieniem kwestii 
ekonomicznych, technologicznych 
i ekologicznych.  

Kontynuowane będą również prowadzone 
przez Miasto działania edukacyjne w szko-
łach oraz akcje informacyjne kierowane 
bezpośrednio do mieszkańców. Planowane 
jest również stworzenie dla nich nowych 
narzędzi, ułatwiających prawidłowe segre-
gowanie śmieci. 

Cel? W pierwszym kroku jest  to zwięk-
szenie masy plastiku kierowanego do 
przetworzenia do poziomu 85 proc. 

 Ecoszczecin
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Ecoszczecin

EcoGenerator  pracuje  
już  na  100  procent

EcoGenerator w roku 2019 osiągnął 
planowaną wydajność 150 tys. ton 
i stał się istotnym źródłem energii dla 
Szczecina. W ramach programu edu-
kacji ekologicznej zakład odwiedziło 
1500 osób.

Zlokalizowana na Ostrowie Grabowskim 
instalacja rozpoczęła pracę w grudniu 
2017 roku. 

W pierwszym roku unieszkodliwiła 114,5  
tys. ton odpadów komunalnych i wytwo-
rzyła blisko 70 tys. MWh energii elektrycz-
nej oraz 190 tys. GJ ciepła.

Tomasz Lachowicz prezes Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów podsu-
mowując pierwszy rok zapowiedział, że 
w 2019 EcoGenerator osiągnie projekto-
wą wydajność (150 tys. ton) oraz wytwo-
rzy 70-80 tys. MWh energii elektrycznej 
i 400 – 600 tys. GJ ciepła. 
Wyniki okazały się nieco lepsze niż za-
łożenia.

EcoGenerator unieszkodliwił 150 tys. ton 
odpadów (więcej zgodnie z decyzją śro-
dowiskową nie może) oraz wytworzył 81,7 
tys. MWh energii elektrycznej i 609,2 tys. 
GJ ciepła.

– Dzięki zaangażowaniu naszych pra-
cowników zakład osiągnął maksymalną 
wydajność – komentuje prezes Tomasz 
Lachowicz. – Popyt na nasze usługi 
jest znacznie większy niż możliwości. 
Myślę, że mając jeszcze jedną linię, bez 
problemu przetworzylibyśmy 220 tys. 
ton. Dziś wiele miast marzy o podobnej 
instalacji, ale Unia Europejska nie do-
finansowuje już spalarń w Polsce. Tak 
więc z perspektywy czasu można śmia-
ło powiedzieć,  że Szczecin decydując 
się w 2010 roku na budowę zakładu 
termicznego przetwarzania odpadów 
znakomicie wykorzystał szansę.

EcoGenerator rok 2019

2019

Energia elektryczna
Sprzedaż ciepła

Produkcja Sprzedaż

[MWh] [MWh] [GJ]

styczeń 7 857,76 5 959,70 71 993,51

luty 3 308,61 2 072,42 54 456,32

marzec 3 131,73 2 005,27 43 647,37

kwiecień 8 456,55 6 665,39 60 370,73

maj 7 086,59 5 599,86 47 815,00

czerwiec 8 964,70 7 054,85 51 499,00

lipiec 9 421,40 7 392,18 48 767,00

sierpień 8 856,43 6 897,42 33 843,00

wrzesień 811,06 616,77 0,00

październik 6 489,25 5 124,50 49 814,00

listopad 8 726,62 6 604,47 72 165,00

grudzień 8 614,23 6 431,37 74 848,00

SUMA 81 724,94 62 424,18 609 218,93

EcoGenerator, Zakład Termiczne-
go Unieszkodliwiania Odpadów 
dla Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego zamienia w ener-
gię 150 tys. ton odpadów 
komunalnych rocznie zapew-
niając prąd i ciepło dla ok. 30 
tys. mieszkań.  

Koszt inwestycji 711 mln zł. 

Najważniejsze źródła finansowania: 
279 mln zł – dotacja z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej. 
327 mln – obligacje Banku Pekao SA. 
42 mln zł – środki własne ZUO.  

Właścicielem i operatorem Eco-
Generatora jest miejska spółka 
Zakład Unieszkodliwiania Od-
padów.

Paliwo 

Odpady ze Szczecina stanowią połowę  
przetwarzanych w EcoGeneratorze.  Do-
starczają je firmy Remondis, MPO, Suez 
i Tompol. Reszta pochodzi ze Stargardu, 
Myśliborza, Związku Gmin RXXI i Związku 
Celowego Gmin 12. Zakład przyjmuje też 
odpady z innych województw, głównie: 
lubuskiego, wielkopolskiego i pomor-
skiego.

Struktura odpadów zagospodarowanych 
w 2019 roku przez EcoGeneratora wyglą-
da następująco:
• 106 tys. ton - odpady z mechanicznej 

obróbki odpadów (tzw. posortownicze, 
frakcja nadsitowa), kod 19 12 12,

• 14 tys. ton - odpady palne, paliwo al-
ternatywne (RDF), kod 19 12 10,    

• 30 tys. ton - niesegregowane (zmiesza-
ne) odpady komunalne, kod  20 03 01. 

Energia

Główne zadanie EcoGeneratora pole-
ga na ekologicznym unieszkodliwianiu 
odpadów komunalnych. Bonusem jest 
energia elektryczna i cieplna. Dwa ruszty 
spalania odpadów są zintegrowane z ko-
tłami parowymi. 

Para z kotłów zasila turbozespół. Odpady 
przetwarzane w EcoGeneratorze mają 
kaloryczność węgla brunatnego (ok. 10 
Mj/kg). 

Energia wytwarzana w EcoGeneratorze za-
spokaja potrzeby ok. 30 tys. gospodarstw 
domowych. Część energii elektrycznej 
jest wykorzystywana przez spalarnię do 
procesów technologicznych.

Edukacja

Na terenie zakładu jest ścieżka eduka-
cyjna, dzięki której można zapoznać się 
z przebiegiem procesu przekształcania 
odpadów w energię, a także dowiedzieć 
się, jakie znaczenie dla ochrony środo-
wiska i nowoczesnej gospodarki mają 
spalarnie odpadów komunalnych.

EcoGenerator odwiedzają uczniowie 
szczecińskich szkół, studenci, seniorzy, 
członkowie różnych stowarzyszeń i or-
ganizacji.

Goście przed obejrzeniem instalacji 
uczestniczą w prezentacji na temat Eco-
Generatora i nowoczesnej gospodarki 
odpadami. Prezentacje są przygotowane 
dla trzech grup wiekowych: najmłodszych 
(2-4 klasa), nieco starszych (5-8 klasa) 
i oraz dla szkół ponadpodstawowych 
i osób dorosłych. 
W 2019 roku w zajęciach edukacyjnych 
EcoGeneratora wzięło udział 1500 uczest-
ników. W sumie szczecińską spalarnię 
zwiedziło już ponad 3,6 tys. osób. 

Zapisy przyjmujemy pod adresem: 
wizyty@ecogenerator.eu

Energia 
zamiast odpadów
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ZWiK rozpoczyna produkcję energii elek-
trycznej z wody. Po uruchomieniu trzech 
farm fotowoltaicznych szczecińska spółka 
wodociągowa zyskała kolejne źródło wy-
twarzania czystej i ekologicznej energii.

Turbina wodna powstała w Zakładzie Pro-
dukcji Wody „Pomorzany”. Urządzenie wraz 
z generatorem umieszczone zostało we wnę-
trzu miedwiańskiej magistrali wodociągowej. 
Do napędu i jednocześnie produkcji energii 
elektrycznej wykorzystuje spadek grawita-
cyjny wody w rurociągu (różnica poziomów 
pomiędzy Miedwiem a zakładem przy ul. 
Szczawiowej wynosi przeszło 30 metrów). 

Moc zainstalowana urządzenia to ok. 140 
kW, a ZWiK szacuje, że w ciągu roku wy-
produkuje co najmniej 800 MWh energii 
elektrycznej, która przeznaczona zostanie 
na potrzeby zakładu produkcji wody na 
Pomorzanach. Spółka szacuje, że dzięki 
turbinie oszczędności z tytułu zmniejszo-
nego zakupu energii elektrycznej wyniosą 
ok. 350 000 zł netto.

Wykonawcą turbiny było konsorcjum firm 
ZRE GDAŃSK S.A. oraz Przedsiębiorstwo 

Usług Hydrotechnicznych Adam Rusiecki 
ze Szczecina. Wartość inwestycji to ok. 3,4 
mln zł netto. Zadanie wykonane zostało 
w ramach jednego z kontraktów programu 
inwestycyjnego pn. „Czysta Odra w Szcze-
cinie” i było współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej.

OZE w ZWiK
W województwie zachodniopomorskim 
ZWiK jest liderem produkcji energii elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł. 

W roku 2019 ok. 20 % energii elektrycznej 
potrzebnej do prowadzenia działalności 
spółka pozyskała z OZE, korzystając w tym 
celu z produkcji energii z farm fotowolta-
icznych a także z biogazu powstałego 
w procesie oczyszczania ścieków. 

Po uruchomieniu turbiny generatora współ-
czynnik ten wzrośnie do 23%. 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ZWiK 
w sposób ciągły racjonalizuje koszty energii, 
co pozwala na utrzymanie przez ostatnie lata 
opłat za wodę i odbiór ścieków na podob-
nym poziomie.

Produkcja energii elektrycznej w ZWiK 
ze źródeł odnawialnych w 2019 r. wy-
niosła  6740 MWh i kształtowała się na-
stępująco:

– 2 elektrownie fotowoltaiczne w  ZPW 
Miedwie: 2202 MWh,

– elektrownia fotowoltaiczna w ZPW 
Pilchowo: 489 MWh,

– 3 kogeneratory biogazowe 
w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”:  
3 647 MWh,

– 1 kogenerator biogazowy w Oczysz-
czalni Ścieków „Zdroje”: 402 MWh.

Blisko 50 osób w ciągu dwóch tygodni 
od otwarcia odwiedziło nowy punkt 
Biura Obsługi Klienta ZWiK w prawo-
brzeżnej części Szczecina. 

Nowa placówka spółki już cieszy się 
dużym uznaniem odwiedzających. 

Pracownicy punktu zajmowali się 
głównie sprawami związanymi z za-
wieraniem i obsługą umów klientów 
indywidualnych, ale załatwiali rów-
nież sprawy dotyczące naliczania 
opłat za zużycie wody, wystawia-
nych faktur, wniosków w sprawach 
technicznych m.in. rozdziałów przy-
łączy. 

Nowy punkt zyskuje klientów, któ-
rzy o jego funkcjonowaniu mogli 
się dowiedzieć z mediów, ze strony 
internetowej ZWiK czy też bezpo-
średnio w Biurze Obsługi Klienta 
przy ul. Golisza 10, gdzie ustawiona 
jest tablica informująca o BOK Pra-
wobrzeże. 

Przypomnijmy, że w nowym BOK 
można dokonać wszelkich działań 
związanych z obsługą umowy na 
dostawę wody i odprowadzenie 
ścieków, uzyskać informację dot. 
świadczonych usług, złożyć wnio-
ski o wydanie warunków technicz-
nych.

Nowa placówka Spółki mieści się w Zdrojach przy ul. Leszczynowej 23.  
Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00

Ecoszczecin

Przepis na czystą energię  
z biogazu, słońca i wody 

Obsługujemy 
Interesantów
na Prawobrzeżu
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Budownictwo

Nowe mieszkania czekają na rzetel-
nych najemców mieszkań komu-
nalnych. Mogą oni zamienić swoje 
dotychczasowe lokum na nowocze-
sne, wykończone pod klucz lokale na 
dwóch nowych osiedlach: na Wrzoso-
wym Wzgórzu oraz Nad Płonią. 

Osiedle Nad Płonią znajduje przy ul. 
Koszarowej w Dąbiu. Zrealizowało je 
TBS Prawobrzeże. Zakończono właśnie 
piąty etap tej inwestycji. W kolejnych 
dwóch budynkach znajdują się 24 
mieszkania. Piękne, wypełnione zie-
lenią i spokojem otoczenie to główne 
zalety osiedla. Do niektórych lokali 
położonych w parterze przynależą 
ogródki przydomowe, zaś wszystkie 
mieszkania położone na piętrach mają 
balkony. 

Teren wokół jest kompleksowo 
zagospodarowany – zieleń, plac 
zabaw, parkingi, ławeczki itp. 

Osiedle Wrzosowe Wzgórze po-
łożone jest przy ul. Sobola i Ro-
mana (w pobliżu ul. Szosa Polska 
na wysokości ul.  Dojazdowej). 
Zbudowało je Szczecińskie TBS. 
Osiedle jest atrakcyjnie położone, 
z widokiem na rozlewiska Odry 
i Jezioro Dąbie. 

Oprócz przepięknych widoków 
z okien, wokół budynków jest sta-
rannie zagospodarowana wspólna 
przestrzeń, place zabaw dla dzieci, 

Do 7 lutego br.  można złożyć wniosek 
na mieszkania socjalne, przeznaczone 
dla osób najbardziej potrzebujących. 
Nabór organizuje Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych. 

O wynajęcie mieszkania socjalnego  może 
ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec 
Szczecina, który boryka się z brakiem lo-
kalu i osiąga odpowiedni dochód. 

Przykładowo, gospodarstwo domowe, 
w którym znajdują się trzy osoby może 
mieć maksymalny dochód na poziomie 
2640 zł.  W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, miasto  może zawrzeć umo-
wę najmu, gdy przekroczenie kryterium 
dochodowego wynosi nie więcej niż 10%.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokato-
rów mieszkania socjalne mogą być o obni-
żonym standardzie (toaleta na półpiętrze, 
ogrzewanie piecowe). Czynsz w takim 
mieszkaniu wynosi tylko 1,36 zł za m2 czyli 
np  w mieszkaniu o pow. 40 m2 wyniesie 
on niecałe 55 zł miesięcznie plus media. 

Wnioski złożone przez mieszkańców zo-
staną poddane ocenie punktowej. Liczba 
punktów zależeć będzie między innymi: 
od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, 
liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków 
w jakich się obecnie mieszka. Na jej pod-
stawie sporządzone i ogłoszone zostaną 
wstępne wykazy złożonych wniosków 
z podaniem liczby punktów. Osoby, które 
nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją 
będą miały możliwość złożenia odwołania 

Nowa szansa na rewitalizację kamienic 
przy ul. Bałuki 12,13 (dawna Obrońców 
Stalingradu). Budynki zostały już formal-
nie sprzedane przez TBS Prawobrzeże. 
Nowym właścicielem nieruchomości 
jest spółka Europol Consulting. 

Akt notarialny w tej sprawie został podpi-
sany pod koniec ubiegłego  roku. W ślad 
z nim nastąpiło protokolarne przekazanie 
budynków przez TBS  nowemu właści-
cielowi. 

Przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości przy ul Bałuki 12 i 13 
odbył się 12 września 2019 r.  Do licytacji 
stanął jeden podmiot, który wygrał prze-
targ - Europol Consulting. Spółka kupiła 
nieruchomości za  8.161.000 zł.

Wśród postanowień umowy są m.in. na-
stępujące zobowiązania. Kupujący w ter-
minie nie dłuższym niż 48 miesięcy od 

dnia podpisania umowy sprzedaży nieru-
chomości będzie musiał wykonać remont 
elewacji oraz dachu kamienic frontowych 
położonych przy ul. E. Bałuki 12 i 13. Jeśli 
nie dotrzyma terminów będzie płacił kary 
umowne. 

Kamienice pochodzą z końca XIX 
wieku. 

Powstały w ramach przebudowy Śród-
mieścia w systemie gwiaździstych placów.  
Pełniły funkcje mieszkalne, w parterach 
mieściły się lokale usługowe. Nieznani są 
pierwsi właściciele. Wiadomo jednak, że 
od 1937 roku właścicielem budynku przy 
Bałuki 12 był kupiec Heymann Cohn. Przed 
wojną w lokalach na parterze mieściły się: 
zakład fotograficzny Artura Herzberga oraz 
gospoda Rismarca. Po wojnie kamienica 
nadal pełniła funkcje mieszkalne i usłu-
gowe. Budynki są pod opieką konserwa-
tora zabytków.

Zamień mieszkanie na nowe

Nabór na mieszkania 
socjalne

Transakcja zakończona 
sukcesem  

boisko, zieleń i mała architektura. 
Dodatkowym magnesem przycią-
gającym rodziny z małymi dziećmi 
jest żłobek dla 60 dzieci. 

Mieszkania na obu osiedlach są wy-
kończone „pod klucz”, co pozwala 
zamieszkać w nich praktycznie od 
razu, bez konieczności przepro-
wadzania prac adaptacyjnych czy 
remontowych. 
Proponowane do zamiany są miesz-
kania o czynszu komunalnym. 

Zamieszkać w takim lokalu w ramach 
zamiany może każdy najemca komu-
nalny (z zasobu gminy i TBS’ów), który 
spełnia poniższe warunki m.in.: 
– chce polepszyć swoje warunki 

mieszkaniowe, 
– ma zawartą umowę najmu obecne-

go lokalu na czas nieokreślony, 
– nie jest i nie był zadłużony w ostat-

nich dwóch latach, 
– zda obecnie zajmowany lokal w sta-

nie technicznym nadającym się do 
ponownego zasiedlenia, 

– osiąga wraz z rodziną odpowiedni 
dochód uprawniający do wynajęcia 
lokalu z zasobu TBS o komunalnej 
stawce czynszu. 

Wnioski należy składać w siedzi-
bie Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych przy ul. Mariackiej 
25 w Szczecinie. 

Więcej szczegółów na temat naboru 
znajduje się na stronie www.zbilk.
szczecin.pl 

w ciągu 7 dni od ogłoszenia. Uwagi oraz 
zażalenia rozpatrywane będą przez Spo-
łeczną Komisję Mieszkaniową. 

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań 
ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy 
osób, które są uprawnione do wynaję-
cia mieszkania.
 
Wnioski oraz szczegółowe informacje do-
tyczące naboru wniosków na mieszkania 
socjalne oraz do remontu są dostępne na 
stronie internetowej lub w Biurze Obsługi 
Interesantów  ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 
pod numerami telefonów: 91 48 86 301 
oraz 91 48 86 333 od pon do pt. w godz. 
7.30-15.30.

W ostatnich sześciu latach ZBiLK w ra-
mach naborów wynajął ok 300 miesz-
kań socjalnych.

Więcej na stronie:
www.zbilk.szczecin.pl 
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„Mój Arfik” - taki nosi tytuł nowa książka 
o jednym z najpopularniejszych polskich 
zespołów dziecięcych. To wyjątkowa 
pozycja, gdyż ma aż  60 współautorów! 

– Od dawna marzyliśmy, by powstała książ-
ka o Arfiku. Nie znaleźliśmy pisarza, który nie 
będąc bezpośrednio związany z naszym 
zespołem, odpowiednio głęboko prze-
niknąłby temat, równocześnie zachowując 
zdrowy dystans – tłumaczy ideę książki 
Ryszard Leoszewski, założyciel i lider Arfi-
ka – Trudno pisać o sobie samym, ale, jak 
sugeruje jedna z naszych najnowszych 
piosenek – „Kto mnie lepiej zna, niż znam 
siebie ja?”. Zatem Arfik napisał o Arfiku! 
Zarówno my, czyli Basia i Rysiu, jak i sześć-
dziesiąt małych i dużych arfików, bo miały 
na to ochotę, bo ciągle im mało, bo niosą 
arfikową atmosferę przez swoje życie, a przy 
butach wciąż mają skrzydełka.

–30- i 40-latkowie opowiadają, jaki był nasz 
zespół kiedyś, gdy nie było na świecie smart-
fonów, Internetu i galerii handlowych. A dzi-
siejsze kilku- i nastolatki przedstawią Arfik 
współczesny – dodaje Barbara Stenka, 
związana z zespołem od 1997 r. – Ciekawi 
byliśmy, czy te Arfiki bardzo się od siebie 
różnią? Czy w ogóle mają jeszcze coś wspól-
nego – choćby jedną, jedyną nutę, emocję, 
rytuał czy cel?

Ponad 250-stronnicowa książka 
powstała staraniem Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej, Miasta Szczecin 

Nowa powieść o Arfiku 

Nagroda Artystyczna  
i Mecenas Kultury 2019

Ryszard Leoszewski– twórca 
Arfika. 
Z wykształcenia pedagog (spe-
cjalność–nauczanie początkowe), 
z zamiłowania kompozytor i pio-
senkarz. Jeden z pierwszych ak-
torów szczecińskiego Teatru Kana. 
Lider i współzałożyciel zespołu 
Sklep z Ptasimi Piórami (1978). 
Jego utwory zostały wydane na 
ponad 40 płytach CD. Występował  
z takimi artystami, jak Rick Wake-
man, czy Bobby McFerrin. Lau-
reat wielu nagród artystycznych, 
odznaczony Medalem Zasłużony 
Kulturze GLORIA ARTIS.

Barbara Stenka – pisarka, poet-
ka, autorka piosenek, scenariuszy 
i słuchowisk. 
Od 1996 r. pracuje z grupą arty-
styczną Arfik. Laureatka wielu 
konkursów: m.in. ZAiKSu, Festi-
walu Piosenki Aktorskiej, Złotego 
Kosy. Autorka 11 powieści dla 
dzieci i młodzieży. Jej powieść 
„Masło przygodowe” otrzymała 
I nagrodę w II Konkursie Literackim 
im. Astrid Lindgren. Współpracuje 
z Radiową Trójką i Polskim Radiem 
Szczecin. Jej teksty umieszczane 
są w podręcznikach do nauki ję-
zyka polskiego.

i Stowarzyszenia Aktywności Kultu-
ralnej „Gamba” w ramach projektu 
„Scena Detaliczna 2019”.

Cieszymy się, że udało nam się w ten sposób 
utrwalić wiedzę o kolejnym istotnym dla 
szczecińskiej tożsamości kulturalnej wyko-
nawcy – mówi Anna Lemańczyk, dyrektor 
Szczecińskiej Agencji Artystycznej – Do tej 
pory wydaliśmy parę książek nt. tutejszego 

big-beatu, wsparliśmy także wydawnictwo 
o Helenie Majdaniec i Filipinkach. Arfik to 
reprezentant nieco bliższych nam czasów, 
ale z pewnością zasługujący już na swo-
ją monografię.

Książkę (w cenie 30 zł) można nabyć 
w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycz-
nej (al. Wojska Polskiego 64).
Parę słów o głównych autorach:

Parkujemy  
 inaczej 
Od 6 lutego 2020 r. zmieni się parkowa-
nie przy placu Orła Białego.

Przy bankach po jednej stronie będą miej-
sca ogólnodostępne, rotacyjne z wysoką 
stawką opłat, po drugiej parkować będą 
mogli tylko mieszkańcy.

Ulica Koński Kierat (na odcinku, gdzie dziś 
jest jednokierunkowa) stanie się drogą 
wewnętrzną z dostępem wyłącznie dla 
mieszkańców, dostawców i służb. Ponadto 
na ulicy Mariackiej na odcinku od ulicy 
Grodzkiej do zjazdu na podwórko i do 
warsztatu zostanie wprowadzona strefa 
ograniczonego ruchu.

Chcesz zaparkować, a nie jesteś miesz-
kańcem placu i ulic przyległych?

Możesz skorzystać z miejsc postojowych 
w Strefie Płatnego Parkowania, ale również 
z parkingu rotacyjnego, który znajduje się 
przy wjeździe z ulicy Grodzkiej, po lewej 
stronie placu Orła Białego przy bankach. 

Opłaty parkingowe:
– za pierwsze rozpoczęte 15 minut - 2.50 zł,
– za każde kolejne rozpoczęte 3 minuty 

– 0,50 zł.
Opłatę można uiścić wyłącznie w parko-
macie usytuowanym na terenie parkingu. 
Dla tego terenu nie będą wydawane abo-
namenty parkingowe.

UWAGA: 
bilety oraz abonamenty Strefy 
Płatnego Parkowania wykupione 
w innych częściach miasta nie są 
honorowane na tym terenie.

Chcesz zaparkować i jesteś mieszkań-
cem placu i ulic przyległych?

Możesz skorzystać z parkingu, który znaj-
duje się przy wjeździe z ulicy Grodzkiej, 
po prawej stronie placu Orła Białego przy 
bankach, lub na jednokierunkowym od-
cinku ulicy Koński Kierat. 
Wystarczy, że jesteś zameldowany na po-
byt stały lub czasowy pod jednym z ad-
resów:
– ul. Koński Kierat 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 

17, 17A,
– pl. Orła Białego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
– ul. Grodzka 9, 14, 16, 18, 20.
Możesz wykupić nie więcej niż jedną „Kartę 
dojazdową Stare Miasto – parking” w biurze 
Zarządcy (siedziba Strefy Płatnego Parko-
wania, al. Wojska Polskiego 105, 70-483 
Szczecin). 

„Karta dojazdowa Stare Miasto – parking” 
(6-miesięczna – 48,00 zł, 12-miesięczna 
96,00 zł), przysługuje tylko na jeden po-
jazd zgodnie z zasadą: jeden lokal – je-
den pojazd, do którego mieszkaniec ma 
prawo na podstawie wpisu w dowodzie 
rejestracyjnym, umowy kredytu, leasingu 
lub najmu długoterminowego.

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty za „Kartę 
dojazdową Stare Miasto – parking” jest na-
lepka.

Więcej o projekcie:
„Nowe życie placu”
www.placorla.szczecin.eu

Więcej na temat opłat i „Kart dojazdo-
wych Stare Miasto – parking”
www.spp.szczecin.pl

Rozmaitości

Do końca lutego można zgłaszać kan-
dydatów do Nagrody Artystycznej Mia-
sta Szczecin oraz do Tytułu Mecenasa 
Kultury Szczecina.  Laureaci do-
łączą m.in.: do Anny Augusty-
nowicz, Łony i Webbera czy 
zespołu Hey.

Nagroda przyznawana 
jest w dwóch katego-
riach: za istotne osią-
gnięcie artystyczne, 
które miało miejsce w 2019 
roku oraz za całokształt działal-
ności artystycznej kandydata. 

Nagroda ma formę pieniężną, a jej wyso-
kość w każdej kategorii wynosi 40.000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury może być 
przyznany osobie fizycznej, osobie 
prawnej lub jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, 
zarówno polskiej, jak i zagranicznej, 
wyróżniającej się w 2019 roku działal-
nością na rzecz wspierania szczecińskiej 
kultury w tym: twórców, artystów, insty-
tucji kultury, organizacji pozarządowych 
lub innych podmiotów działających 
w sferze kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

Do tytułu nie mogą kandydować pod-
mioty, które mają prawny obowiązek 
realizowania zadań z zakresu działal-
ności kulturalnej i ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Minimalny wkład finanso-
wy kandydata w ww. działalność musi 
wynosić 10 000 zł. Tytuł ma charakter 
honorowy a laureat otrzymuje okolicz-
nościową statuetkę.

W danym roku można przyznać jeden 
tytuł Mecenasa Kultury i jedną Nagrodę 
Artystyczną w każdej kategorii. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach 
przewiduje się możliwość niewyłonienia 
laureatów ww. wyróżnień. 

Uprawnione do składania wniosków są 
osoby fizyczne, prawne bądź jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Biu-
rze Obsługi Interesantów (sala nr 62 
w Urzędzie Miasta Szczecin, plac Armii 
Krajowej 1) i na stronie www.szczecin.pl. 
Zgłoszenia mogą być składane w Biurze 
Obsługi Interesantów bądź przesyłane 
pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu 
Miasta Szczecin.

Premiera książki w Szczecińskiej Agencji Artystycznej
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Znasz kogoś kto żegluje, pływa po mo-
rzach i oceanach, a może na lądzie pro-
muje tradycję i kulturę marynistyczną? 
Nie czekaj, zgłoś swojego kandydata do 
Międzynarodowej Nagrody Żeglarskiej 
Szczecina. Spośród zgłoszeń kapituła 
wybierze laureatów w 11 kategoriach. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego, a na-
grodzonych poznamy podczas uroczystej 
Gali Nagród Żeglarskich, która odbędzie 
się  28 marca.

Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie 
Szczecina mają na celu popularyzację 
żeglarstwa i jego tradycji, uhonorowanie 
ważnych osiągnięć, kształtowanie i rozwi-
janie świadomości morskiej, wyróżnienie 
dokonań w dziedzinie wychowania mor-
skiego dzieci i młodzieży. 

Głównym wyróżnieniem (statuetka oraz 
10.000 PLN) jest Nagroda im. kapitana 
Ludomira Mączki, znanego żeglarza i po-
dróżnika. Przyznawana jest za nieprzeciętne 
osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce 
w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Pozostałe kategorie to:
l Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka 

–  Przyznawana jest kapitanowi lub sterni-
kowi wybitnego rejsu, który zakończył się 
w roku poprzedzającym rozdanie nagród.

l Żeglarz Roku - Nagroda przyznawana 
jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego 
lub Przedniego za szczególne osiągnię-
cia związane z żeglarstwem. 

l Regatowiec Roku - Nagroda imienia 
kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego, 
przyznawana jest żeglarzowi regatowe-
mu lub trenerowi regatowemu z Pomo-
rza Zachodniego.

Jury konkursu Rejs Roku 2019 doceniło 
kapitana s/y Dar Szczecina Wojciecha 
Maleikę za prowadzenie jachtu podczas 
regat The Tall Ships Races 2019. 

Nagroda Specjalna Polskiego Związku Że-
glarskiego wchodzi w skład najważniej-
szych polskich trofeów, które przyznawane 
są wraz z Nagrodą Honorową Rejs Roku 
i Srebrny Sekstant. 

kpt. Wojciech Maleika z Centrum Żeglar-
skim i jachtem Dar Szczecina związany jest 
od 2006 roku. Na jego pokładzie już dziesię-
ciokrotnie uczestniczył w regatach wielkich 
żaglowców. We wrześniu 2018 roku objął 
funkcję kapitana i opiekuna jednostki. 

Od ponad dwudziestu lat bierze czynny 
udział jako kapitan i oficer w rejsach w ra-
mach programów morskiej edukacji mło-
dzieży m.in. takich jak: „Szczecińska Szkoła 

Nagroda Artystyczna  
i Mecenas Kultury 2019

Kapitan  z kolejnym wyróżnieniem 

Kandydaci  poszukiwani

l Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda 
imienia kapitana Kazimierza Haski, przy-
znawana jest osobie, która popularyzu-
je żeglarstwo.

l Nagroda Kota Umbriagi – dla dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat oraz placówek 
oświatowych Pomorza Zachodniego 
i innych podmiotów prawnych, krzewią-
cych żeglarstwo wśród dzieci.

l Nagroda Kulturalna Żeglarskiego 
Szczecina –  za działalność artystyczną 
lub kulturalną o tematyce morskiej (wod-
nej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu 
dla Szczecina lub Pomorza Zachodniego.

l Wydarzenie Żeglarskie – jest nagrodą, 
którą wyróżnia się organizatora regat, 
uroczystości, imprez, koncertów, festiwali, 
wystaw o tematyce żeglarskiej. 

l Młody Żeglarz Roku – dla żeglarza 
w wieku od 13 do 18 lat, mieszkańca 
Pomorza Zachodniego, który wyróżnił 
się postawą w czasie regat lub rejsu.

l Trener Roku, Nagroda imienia Teodo-
ra Czarneckiego – przyznawana jest 
osobie będącej mieszkańcem Pomorza 
Zachodniego lub Pomorza Przedniego, 
która wyróżnia się pasją oraz zaangażo-
waniem w edukację początkujących że-
glarzy.

l Żeglarska Nagroda Specjalna  
– przyznawana osobie, organizacji lub 
instytucji, za działalność związaną z że-
glarstwem, wodą lub marynistyką.

Kandydatów do nagród zgłaszać mogą 
mieszkańcy województwa zachodnio-
pomorskiego i Pomorza Przedniego, a w 
przypadku Nagrody imienia kapitana Ludo-
mira Mączki, także mieszkańcy całej Polski; 
członkowie Kapituły; instytucje publiczne, 
związki, stowarzyszenia, fundacje.
Formularze zgłoszeniowe należy pobrać ze 
strony http://nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/ 
oraz wysłać na adres: nagrody.zeglarskie@
zstw.szczecin.pl  

więcej na:
www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

pod Żaglami”,  czy „Szczeciński Program 
Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży”.

Rozmaitości

Szczecińska 
oświata 
znów 
na czele
1. miejsce w Rankingu Szkół Olimpij-
skich, 1. miejsce w województwie za-
chodniopomorskim oraz 5. miejsce 
Rankingu Liceów Ogólnokształcących 
Perspektywy 2020 na 3534 placówki. 

Szczeciński ogólniak od lat zajmuje czo-
łowe miejsca w rankingach przygotowy-
wanych przez miesięcznik „Perspektywy”. 
Pomimo tego, że sposób oceniania szkół 
przez lata zmieniał się, XIII Liceum Ogól-
nokształcące niezmiennie udowadniało 
swoimi wynikami, że znajduje się w ścisłej 
czołówce polskich szkół. 

 „Trzynastka” to niejedyna szczecińska 
Szkoła, która znalazła się w pierwszej setce 
zestawienia. 44. Miejsce w Polsce zajęło II 
Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I, 
zaś na pozycji 68 uplasowało się V Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Adama Asnyka. Tym samym 
szczecińskie ogólniaki potwierdziły, że są 
najlepszymi placówkami tego typu w wo-
jewództwie zachodniopomorskim.

Łącznie,  w Rankingu Liceów Ogólnokształ-
cących Perspektywy 2020 znalazło się 10 
szczecińskich szkół. 

W Rankingu Szkół Olimpijskich, szczecińska 
placówka zajęła pierwsze miejsce w kraju. 
W tym zestawieniu znalazły się również 
inne szczecińskie szkoły: II Liceum Ogólno-
kształcące im. Mieszka I, Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. św.  Maksymiliana 
Marii Kolbego, Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna II st. 

Świetnie wypadły również szczeciń-
skie technika.  Na 10. miejscu w Pol-
sce (na 1879 placówek) znalazło się 
Technikum Organizacji i Zarządzania 
działające w strukturach Zespołu Szkół 
nr 8. W pierwszej dwudziestce zestawie-
nia uplasowało się również Technikum 
Elektryczno-Elektroniczne w ZSEE oraz 
Technikum Informatyczne SCI. 

Kapitan Maleika za swoją pracę oraz posta-
wę został uhonorowany wieloma prestiżo-
wymi nagrodami. 

W roku 2015 otrzymał żeglarską nagrodę 
im. Kapitana Leszka Wiktorowicza, jest 
także laureatem nagród: Szczeciński 
Rejs Roku oraz Szczeciński Żeglarz 
Roku, przyznawanych przez Zachod-
niopomorski Okręgowy Związek Że-
glarski.  

Otrzymał także Honorowe Wyróżnienie 
„Rejs Roku 2018 za  wieloetapowy rejs 
dookoła świata na jachcie „Wassyl”, który 
odbył w latach 2015-2018.

W  ubiegłorocznych regatach TSR wzięło 
udział 18 młodych żeglarzy. Dar Szczecina 
okazał się najszybszy w swojej klasie pod-
czas tegorocznego wyścigu The Tall Ships 
Races na Morzu Północnym. 
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Pod znakiem  jubileuszy
To już piąta, jubileuszowa edycja 
Szczecin Jazz – międzynarodowego 
festiwalu muzycznego, który stał się 
jednym z najbardziej interesujących 
wydarzeń jazzowych w Polsce.

5 edycja Szczecin Jazz odbędzie się 
w dniach 12-25 marca i będzie rokiem 
ważnych rocznic: 
– 100 rocznica urodzin i 65 rocznica 

śmierci Charliego Parkera; 
– 100 rocznica urodzin Dave’a Bru-

becka;
– 50 urodziny światowej gwiazdy 

kontrabasu Avishaiego Cohena 
– rocznica ważna dla Szczecin Jazz: 

20-lecie Zmagań Jazzowych.

A na scenach festiwalu Szczecin 
Jazz wystąpi wielu znakomitych ar-
tystów, a jak co roku rozpocznie się 
koncertem „Jazz dla dzieciaków”, 
w wykonaniu Natalii  Kukulskiej 
i Marka Napiórkowskiego, którzy 
wystąpią z utworami z albumu „Szu-
kaj w snach”.

Album ten został wyróżniony statu-
etką Nagrody Muzycznej  FRYDERYK 
2019 w kategorii „Muzyka dziecięca 
i młodzieżowa”. Koncerty będą, z racji 
corocznie dużego zainteresowania, 
dwa. Odbędą się 12 marca w Filhar-
monii  w Szczecinie, o godzinach: 
17.00 i 19.00. 

Bilety:
http://bit.ly/SJ_KIDS

http://bit.ly/SJ_KIDS_2

Z kolei 14 marca o g. 20.00  w studiu 
koncertowym Radia Szczecin świętować 
będziemy stulecie urodzin Dave’a Bru-
becka. Synowie Dave’a - Darius, Chris 
i Dan - aby oddać ojcu hołd, założyli 
w 2010 r. wspólnie z Dave’em O’Higgin-
sem zespół  Brubecks plays Brubeck. 
W tym roku grupa świętuje stulecie uro-
dzin Dave’a Brubecka koncertując w USA 
i Europie – także na festiwalu Szczecin 
Jazz. 

Bilety 
do nabycia w serwisie:

www.bilety.fm

24 marca o godzinie 19.00 w Filharmo-
nii koncert Opening act: „Bird at 100” 
Final act: „Jazz Struggle at 20” Billy Har-
per & The Cookers . Najlepsi saksofoniści 
altowi  Vincent Herring i Bobby Watson 
oddają hołd Charliemu Parkerowi z okazji 
100-lecia  urodzin geniusza jazzu. W dru-
giej części wraz z Billy Harperem i The 
Cookers  świętować będziemy 20-lecie 
szczecińskich „Zmagań Jazzowych”.

Bilety: http://bit.ly/THECOOKERS

A dzień później (25.03.2020, godzina: 
19.00) w Operze na Zamku Avishai Co-
hen Trio ‘Arvoles”. Avishai Cohen uzna-
wany jest za jednego ze 100 najbardziej 
wpływowych basistów XX wieku. 
Nie przypadkowo będzie gościem 5 edy-
cji Szczecin  Jazz, ponieważ w 2020 roku 
będzie obchodzi swoje 50 urodziny i z 
tej okazji planuje wykonać 50 koncertów 
w 50 krajach na całym świecie. 

Bilety do nabycia: 
http://bit.ly/AVISHAI_COHEN

www.szczecinjazz.eu
www.facebook.com/szczecinjazz 

Erykah Badu performing with 
Culture Revolution najlepszym 
koncertem w 2019 roku wg an-
kiety Jazz Top Magazynu Jazz 
Forum !!!!

Dziękujemy naszym fanom i czytel-
nikom za oddane głosy, a redakcji 
Jazz Forum za przyznanie nam tego 
wspaniałego tytułu. 
Gratulujemy zwycięzcom w pozo-
stałych kategoriach oraz dziękujemy 
wszystkim osobom polskiego jazzu 
za wspólne „zmagania”. 

Zapraszamy na koncerty 
Szczecin Jazz 2020!


