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Aktualności

Arkońska otwarta !

Zapytaj doradcę o miejską nieruchomość 

przebudowę okolicznych ulic. Na placu 
budowy prowadzone są w głównej 
mierze prace porządkowe i przygoto-
wawcze. Rozpoczęły się także roboty 
przy przebudowie sieci gazowej oraz 
sieci średniego napięcia.

– Przebudowa ul. Szafera – nowe toro-
wisko tramwajowe, nowa pętla tram-
wajowo-autobusowa przy hali Netto 
Arena, a także infrastruktura dla pieszych 
i rowerzystów. Dużej zmianie ulegnie 
także układ drogowy, a to za sprawą wy-
budowania aż czterech rond, parkingu 
park&ride, a także nowej jezdni z dwo-
ma pasami ruchu w obu kierunkach. 
Dobiegają końca prace rozbiórkowe, 
w miejscu gdzie powstanie pętla trwa 
budowa murów oporowych, a na od-
cinku Wojska Polskiego – Rondo Olim-
pijczyków wykonano niwelację terenu.

– Węzeł Granitowa - budowa skrzyżo-
wania z wyspą centralną z sygnalizacją 
świetlną, przebudowa ulic Krygiera 
i Granitowej, nowa przeprawa nad 
rzeką Regalica. Prace obejmą rów-
nież budowę chodników i ścieżek ro-
werowych; oznakowania dróg oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; kanalizacji deszczowej; 
oświetlenia. Trwa budowa nasypów 
sieci gazowych i kanalizacyjnych. 
Rozpoczęły się również prace przy 
rozbiórce starego mostu. 

Podczas jednej z największych imprez 
wystawienniczych w Szczecinie, odwie-
dzający będą mieli możliwość nawiązania 
bezpośredniego kontaktu z pracownikami 
Wydziału Zasobu i Obrotu Nierucho-
mościami Urzędu Miasta Szczecin 
oraz Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., 
prezentującymi aktualne oferty nierucho-
mości miejskich. 

21-22.03.2020 r. w hali widowiskowo-
-sportowej Netto Arena przy ul. Szafera 
odbędą się kolejne Targi Nieruchomo-
ści, Budowlane i Wyposażenia Wnętrz 
– HOME ARENA 2020. 

Zespół doradców i ekspertów z obszaru 
nieruchomości miejskich, na stoisku targo-
wo-wystawienniczym w hali Netto Arena 
będzie prezentował szereg atrakcyjnych 
ofert, stanowiących zasób Miasta Szczecin. 
Znajdziemy tu ciekawe propozycje dla osób 
zainteresowanych kupnem lub dzierżawą 
nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych, 
lokali użytkowych, usługowych, gruntów 

Zmieniła się diametralnie. Jest nowo-
czesna, wygodna, pięknie zagospoda-
rowana. Równolegle, nie ustają prace 
na budowie wielu innych inwestycji 
drogowych w Szczecinie. 

Przebudowany odcinek od ul. Wojcie-
chowskiego do nowego ronda im. Jana 
Olszewskiego (przy skrzyżowaniu z al. Woj-
ska Polskiego i ul. Władysława Szafera) 
ma nową, czteropasmową jezdnię, nowe 
chodniki, ścieżkę rowerową, mnóstwo 
ławek i setki nowych drzew. 

Otwarcie ruchu na ul. Arkońskiej spowo-
dowało również zmiany w kursowaniu 
komunikacji miejskiej. Dla pasażerów linii 
tramwajowej 3 i 10 udostępnione zostały 
przystanki na pętli „Las Arkoński”, z kolei 
tramwaje nr 1 i 9 mają przystanki przy ron-
dzie Olszewskiego (stałe) . Powstały także 
nowe przystanki linii autobusowych 80 
i 525: „Las Arkoński” „Stadion Arkonia” , 
„Międzyparkowa” , „Rondo Olszewskiego”. 
Szczegóły: www.zditm.szczecin.pl

Odmieniony jest także leśny parking, 
znajdujący się na przeciwko stadionu KS 
„Arkonia”. Powstało tu prawie 200 miejsc 
parkingowych, także dla autokarów, a całe 
otoczenie wzbogaciło się o nowe nasadze-
nia, ławki i stoły. 

Przypominamy jednak, że trwają tu jeszcze 
prace wykończeniowe i porządkowe. Do-
datkowo realizowana jest modernizacja 
układu zasilania sieci trakcyjnej. Wszystkie 
prace powinny być zakończone w maju br. 
Apelujemy zatem do kierowców, pieszych 
oraz rowerzystów, aby do tego czasu za-
chowali szczególną ostrożność. 

Pozostałe drogowe  
inwestycje
Sprzyjające warunki atmosferyczne 
sprawiają, że nie ustają prace przy wie-
lu innych inwestycjach drogowych 
w mieście. 
– Węzeł Łękno  – to jedna z najwięk-

szych inwestycji drogowych w tej per-
spektywie unijnej. Projekt obejmuje 
budowę kolejnego fragmentu tzw. 
trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej 

Rondo im. Jana Olszewskiego

Węzęł Łękono

29 marca odbędą się wybory do Rady 
Osiedla Żelechowa. Zgłoszenia kandy-
datów na radnych osiedlowych przyj-
mowane są do 8 marca. 

Wybrana w ubiegłorocznych wyborach 
Rada uległa rozwiązaniu, ponieważ w okre-
ślonym w Statucie terminie nie wybrała 
swojego zarządu. 

Kandydatem może być każda osoba, która 
ukończyła 18 lat, jest obywatelem Polski, jest 
ujęta w rejestrze wyborców Miasta Szczecin 
i mieszka na terenie osiedla.

Kandydatów na członków swojej rady osie-
dla może zgłosić każdy mieszkaniec tego 
osiedla, chętni mogą również zgłaszać się 
samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są 
w formie pisemnej. Muszą zawierać: imię 
i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształ-
cenie, zawód, adres i numer telefonu. Do 
każdego zgłoszenia należy dołączyć  pisem-
ne oświadczenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi 
być również poparte podpisami co najmniej 
dwudziestu  mieszkańców danego osiedla, 
posiadających prawo wybierania. 

W tym samym terminie przyjmowane są 
również zgłoszenia kandydatów na człon-
ków Osiedlowej Komisji Wyborczej. Mogą 
ich zgłaszać: Rady Osiedli, kluby radnych 
Rady Miasta Szczecin, grupa co najmniej 
pięciu mieszkańców osiedla. 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady 
Osiedla Żelechowa i członków Osiedlowej 
Komisji Wyborczej przyjmuje :
Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie 
Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 
pok. 159 (prawe skrzydło), w godz. 8.00 
– 15.00, tel. 91 422 24 36, 91 42 45 226. 

Więcej informacji, kalendarz wyborów oraz 
formularze zgłoszeń dostępne są na stronie:  
www.szczecin.pl/wybory  oraz www.wybory.
osiedla.szczecin.pl

Głosowanie odbędzie się 29 marca 
w godz. 9.00 – 20.00 w Szkole Podsta-
wowej nr 42 przy ul. Hożej 25. Liczba 
mandatów do obsadzenia – 15.  

Żelechowa 
wybiera

i Niemierzyńskiej do alei Wojska Pol-
skiego), przebudowę linii kolejowej oraz 
budowę skrzyżowania przy alei Wojska 
Polskiego. Prace toczą się przy budo-
wie nowych wiaduktów, a także przy 
budowie południowej nitki al. Wojska 
Polskiego. 

–  Węzeł Głębokie – czterowlotowe rondo 
turbinowe, pętla tramwajowo-autobu-
sowa, stanowiska do postoju taksówek, 
parking rowerowy, wypożyczalnia ro-
weru miejskiego. Inwestycja obejmie 
również budowę parkingu z zachowa-
niem walorów parkingu leśnego oraz 

przeznaczonych pod zabudowę jedno-
rodzinną lub wielorodzinną, czy gruntów 
z przeznaczeniem na  prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej.

Jeśli poszukujemy np. nowego mieszka-
nia, działki pod budowę domu, terenu, na 
którym warto realizować biznesowe plany 
inwestycyjne, udział w targach nieruchomo-
ści jest niezbędny i może przynieść bardzo 

wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwią 
nam to bezpośrednie rozmowy z doradca-
mi, a także porównanie wielu dostępnych 
ofert w jednym czasie, dzięki czemu będzie 
nam łatwiej podjąć decyzję i znaleźć taką 
lokalizację, która spełni nasze oczekiwania.
Podczas tegorocznych Targów Home Are-
na oprócz bezpośredniej rozmowy z eks-
pertami, będziemy mieli okazję zapoznać 
się z funkcjonowaniem nowoczesnego 

miejskiego portalu internetowego, za po-
mocą którego w prosty i przejrzysty spo-
sób dokonamy wyboru lokalizacji, będącej 
w centrum naszego zainteresowania. W ten 
sposób znalezienie wymarzonego miejsca 
do zamieszkania, procedury zbycia nieru-
chomości czy odpowiednie umiejscowienie 
biznesu okażą się bardzo łatwe. 

Wstęp na targi jest bezpłatny. 



3SZCZECIN wsz     luty/ marzec   2020www.wiadomosci.szczecin.eu



4 SZCZECINwsz  luty/marzec 2020 www.wiadomosci.szczecin.eu

 Ecoszczecin

Miasto rozpoczyna wdrażanie kolejnych 
działań i rozwiązań, które udoskonalą 
system gospodarowania odpadami ko-
munalnym na terenie Szczecina. Wszyst-
ko po to, żeby przeciwdziałać wzrostowi 
opłat i zwiększać ilość odzyskiwanych 
surowców. 

Szczeciński „system śmieciowy” w ca-
łym kraju postrzegany jest jako jeden 
z najlepiej zorganizowanych. 
Jednak realia, w których obecnie musi 
funkcjonować, szczególnie niestabilna 
sytuacja prawna, stały wzrost kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów 
oraz ich coraz większa ilość, stawia 
przed Miastem kolejne wyzwania. 

– Staramy się działać w tym obszarze, 
na który mamy wpływ, chociaż jako 
Gmina jesteśmy jedynie pośrednikiem 
pomiędzy mieszkańcami, a firmami 
odbierającymi odpady, poruszającym 
się w ramach określonych przepisów 
– mówi Paweł Adamczyk, dyrektor 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UM. – Mimo to, chcemy zapropono-
wać rozwiązania, które mają na celu 
zmniejszenie ryzyka kolejnych regula-
cji opłat za śmieci, uproszczenie zasad 
selektywnej zbiórki oraz zwiększenie 
jej efektywności. 

Systemowe działania i rozwiązania pro-
ponowane przez Miasto zostały zawarte 
w programie: 

PIĘĆ KROKÓW DO SKUTECZNEJ  
SEGREGACJI ŚMIECI. 

Co to znaczy skuteczna? 

l	pozwoli kierować do przetworzenia w in-
stalacjach jak największą ilość odpadów,

l	jest jasna i czytelna dla mieszkańców, 
którą będą mogli z łatwością stosować 
w życiu codziennym,

l	wykorzystuje doświadczenia oraz 
uwzględnia wpływ warunków rynko-
wych.

Pierwszy krok obejmować będzie  two-
rzywa sztuczne i metal, czyli pojemnik 
zółty. 

– Plastik to ta frakcja, która ze względu na 
swój szeroki zakres i różnorodność przy-
sparza mieszkańcom najwięcej trudności. 
To również ten materiał, który najbardziej 
ekspansywnie oddziałuje na środowisko – 
tłumaczy Paweł Adamczyk. – Po pół roku 
funkcjonowania nowych zasad narzuco-
nych przez ustawę, wiemy już jednak, co 
z żółtych pojemników jesteśmy w stanie 
tak naprawdę skutecznie skierować do 
przetworzenia. 

5 kroków do skutecznej 
segregacji śmieci 

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Przystanek Jagodowa – dodatkowe   
„wyposażenie”

Plac Rodła – szczecińskie wall street

ul. Kolonistów - uszkodzona szyba na 
przystanku

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

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również 
wykorzystać do tego komputer sta-
cjonarny. 

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

www.alertszczecin.pl

Co proponujemy? Zmianę i uprosz-
czenie listy

Do żółtego pojemnika lub worka reko-
mendujemy wrzucać:
l	odkręcone i zgniecione plastikowe bu-

telki typu PET,
l	kartony po sokach i mleku,
l	opakowania po środkach czystości 

i kosmetykach,
l	puszki po napojach , puszki po konser-

wach, 
l	kapsle i zakrętki od słoików.
 
Do pojemnika (czarnego) na zmie-
szane (NIE do żółtego) rekomendu-
jemy wrzucać:
l	nakrętki, (o ile nie zbieramy ich osobno, 

w ramach akcji dobroczynnych),
l	plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych (jogurtach, kefirach itp.), 
l	butelki i pojemniki z zawartością,
l	plastikowe zabawki,
l	plastikowe torby, worki, reklamówki,
l	folię aluminiową.

Skąd te zmiany? 
Wyjaśnijmy na przykładzie opakowania po 
jogurcie, który dotychczas wrzucaliśmy do 
żółtego pojemnika lub worka, a teraz do 
czarnego, na zmieszane. 
Wzrost ilości odpadów w ostatnich latach 
powoduje, iż przetwarzanie tych opakowań 
wydłuża się, mówiąc obrazowo – czeka 
w kolejce na swoją kolej. Aby zatem nie 
magazynować tego plastiku i szkodzić 
środowisku, wrzucamy opakowanie po 
jogurcie do odpadów zmieszanych, które 
trafiają do spalarni, a tam odzyskują z nich 
energię cieplną . 

My szczecinianie mamy to szczęście, że 
w naszym mieście jest Ecogenerator, 
czyli Zakład Termicznego Unieszko-
dliwiania Odpadów (o którym więcej 
na str. 6) 

Do Ekoportu 

Do żadnego z pojemników lub worków 
nie wyrzucamy poniższych opakowań, 
te odwozimy do jednego z 8 Ekoportów 
lub w przypadku leków do specjalnych 
pojemników w aptekach:

l	opakowania po lekach i zużyte artyku-
ły medyczne,

l	opakowania po olejach silnikowych, 
l	części samochodowe,
l	zużyte baterie i akumulatory,
l	pojemniki po farbach i lakierach,
l	zużyty sprzęt elektroniczny i AGD.

Miasto chce również zaprosić do dysku-
sji na temat  proponowanych rozwiązań 
wszystkie zainteresowane strony: od 
mieszkańców, poprzez firmy z branży od-
padowej, ekspertów, po zarządców nieru-
chomości czy spółdzielnie mieszkaniowe. 
Dyskusje będą odbywały się w najbliż-
szych miesiącach w ramach tzw. Forum 
odpadowego. 
Celem jest jak najszersze spojrzenie na sys-
tem i wypracowanie wspólnych rozwiązań. 

Kontynuowane będą również prowadzo-
ne przez Miasto działania edukacyjne 
w szkołach oraz kampanie informa-
cyjne kierowane bezpośrednio do 
mieszkańców. 

Oprócz znanych i lubianych projektów 
takich jak lekcje w Ekoportach czy „Mi-
sja dzieci – Szczecin bez śmieci”, pla-
nowane jest wejście do szkół ze stałym 
programem dotyczącym postępowania 
z odpadami. Do szkół i przedszkoli trafią 
także pojemniki do segregacji oraz spe-
cjalne tablice edukacyjne dla uczniów. 

Program będzie kontynuowany w kolej-
nych latach, obejmując pozostałe frakcje 
odpadów. 
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Ekoport edukuje 
W nowo otwartym Ekoporcie  przy ul. 
Taczaka trwają warsztaty ekologiczne 
dla najmłodszych. 

Do końca marca prawie 500  dzieci ze szcze-
cińskich  przedszkoli i szkół podstawowych  
pozna najważniejsze zagadnienia związane 
z ekologią oraz zależnością pomiędzy spraw-
nym systemem gospodarowania odpadami, 
a jego wpływem na środowisko.

Poprzez rozmowę, zabawę oraz kreatywne 
wykorzystanie odpadów przekazywane są 
podstawy wyrabiania dobrych nawyków, 
krok po kroku. 

Podczas wizyty w Ekoporcie dziećmi opie-
kuje się Ewelina i jej przyjaciel Pan Sowa 
Ekomądragłowa. Podczas spaceru po 
Ekoporcie pokazują  dzieciom, jak należy 
prawidłowo segregować śmieci i dlaczego 
powinniśmy to robić. 

Każdy przystanek wzbogacony jest opo-
wieścią wraz z przykładem, tak by dzieciom 
łatwo było zrozumieć przekazywaną infor-
mację. I tak przykładowo  na przystanku 
– Frakcja Makulatura – odgrywana jest 
scenka, podczas której Pan Słoń głośno 

W dyskusji o odpadach komunalnych 
zdarza się bardzo często, że zapominamy 
o podstawowej zasadzie,  która powinna 
nam towarzyszyć -  zasadzie ograniczania 
ilości wytwarzanych odpadów.

To trochę  jak w medycynie, zamiast leczyć 
lepiej zapobiegać, bo profilaktyka w medy-
cynie zawsze jest tańsza niż leczenie. 

Dokładnie ta sama zasada działa w przypad-
ku odpadów. Jeśli zawczasu podejmiemy 
racjonalne decyzje i zmniejszymy masę od-
padów, to za odbiór tych śmieci zapłacimy 
mniej. 

Oto matematyka, która pokazuje jasno i czy-
telnie ile zapłacilibyśmy mniej pieniędzy za 
odpady, gdyby nie ich rosnąca z roku na 
rok ilość.

W ubiegłym roku z nieruchomości bę-
dących w systemie zagospodarowania 
odpadami odebrano ponad 7 milionów 
kg odpadów wielkogabarytowych 
(różnego rodzaju szaf, biurek, łóżek, 
materacy) …. czyli każdy z nas wypro-
dukował ponad 18 kg odpadów wiel-
kogabarytowych!

Za to wszystko zapłaciliśmy blisko 4 mi-
liony 350 tys. zł … czyli każdy z nas po-
nad 11 zł. To oznacza, że czteroosobowa 
rodzina wydała na ten cel 45 złotych ze 
swojego budżetu, a wcześniej jeszcze wy-

Umowa na realizację kolejnego programu 
wymiany pieców i kotłów węglowych na 
terenie Szczecina podpisana. Miasto otrzy-
mało na ten cel ponad 2,2 mln zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

– To kolejna już, obok programu „Mewa”, for-
ma wsparcia mieszkańców Szczecina w dzia-
łaniach mających poprawić jakość powietrza 
w naszym mieście – mówi Piotr Krzystek, 
prezydent miasta. – Łącznie w Szczecinie 
wymieniliśmy już ponad dwa tysiące takich 
nieekologicznych źródeł ciepła. Dziękuję 
Panu Marszałkowi za wsparcie.

Pieniądze trafią do mieszkańców 
Szczecina, którzy chcą zlikwidować 
swoje stare piece oraz kotły węglowe 
i zamienić je na bardziej ekologiczne 
źródła ciepła. Może to być podłącze-
nie do sieci ciepłowniczej, instalacja 
ogrzewania gazowego, elektryczne-
go, olejowego, systemu ogrzewania 
opartego na odnawialnych źródłach 
energii lub na paliwie stałym o niskiej 
emisyjności. 

Projekt pn. „Zefirek – program wymia-
ny pieców i kotłów węglowych na tere-
nie Szczecina”  zakłada udzielenie 250 
grantów w formie dofinansowania do 
realizacji inwestycji polegającej na likwi-
dacji starego i instalacji nowego systemu 
ogrzewania. 

Każdy mieszkaniec  zakwalifikowany do 
programu uprawniony będzie do otrzyma-
nia dofinansowania w kwocie 7500 zł. 
Szczegółowe warunki oraz terminy  zostaną 
podane wkrótce. Rozpoczęcie naboru 
planowane jest  na połowę marca. 

Program otrzymał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020, Działanie 2.14 Poprawa jakości 
powietrza – Zachodniopomorski Program 
Antysmogowy. Całkowita wartość projektu: 
2 259 750,00 zł.  Dofinansowanie z EFRR: 2 
259 750,00 zł

Głównym celem projektu jest obniżenie 
poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym 
samym poprawa jakości powietrza na terenie 
Szczecina,  poprzez ograniczenie wykorzysty-
wania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie 
liczby stosowanych urządzeń o wysokiej 
sprawności. 

Rezultatem projektu będzie również poprawa 
jakości życia oraz zdrowia mieszkańców mia-
sta oraz zmniejszenie degradacji środowiska 
naturalnego, w tym polepszenie kondycji 
ekosystemów znajdujących się na terenach 
objętych przedsięwzięciem.

 Ecoszczecin

Wizyty dzieci w Ekoporcie przy ul. Taczaka  realizowane  są w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II”

Zefirek 
oczyści 
powietrze 

Mniej znaczy lepiej   

dała pieniądze na zakup mebli, bo to była 
przecież przyczyna, dla której wystawiliśmy 
przed dom lub oddaliśmy do Ekoportu te 
stare, już niepotrzebne.

A jak było pięć lat wcześniej? 
W 2014 roku masa tych odpadów odebra-
nych z nieruchomości lub przywiezionych 
do Ekoportów to było blisko 2 miliony 900 
kg …  czyli 7,4 kg na statystycznego miesz-
kańca Szczecina.
 Zatem porównując 2014 rok do 2019 roku, 
w ubiegłym roku tego rodzaju odpadów 
było prawie dwa i pół razy więcej  niż pięć 
lat wcześniej, a ilość mieszkańców prawie 
taka sama.  

A koszty?  
Przy zachowaniu średniej ceny z roku 
2019 r., którą trzeba było zapłacić za 
każdą tonę, to wydano więcej o blisko 
2miliony 600 tys. zł za wywóz odpa-
dów wielkogabarytowych!

A każdy z nas mógł zostawić w swojej 
kieszeni z tego tytułu 6,56 zł…. O nega-
tywnym oddziaływaniu na środowisko 
nie wspominamy, bo tego nie sposób 
policzyć. 
Wniosek –  jak w medycynie – lepiej zapo-
biegać niż leczyć. Ograniczajmy „produk-
cję” odpadów, a efekty odczujemy na wielu 
poziomach.  

dmucha nos i  zabrudzoną chusteczkę chce 
wyrzucić do pojemnika na papier, Pan Sowa 
go zatrzymuje! Wyjaśniamy dzieciom, że 
zabrudzonego papieru nie wrzucamy do 
pojemnika na makulaturę.

Z kolei  na przystanku Frakcja Tworzy-
wa Sztuczne dzieci wraz z Panem Sową 
segregują butelki plastikowe, kartony po 
napojach itp. W formie grafiki pokazywane 
jest  dzieciom jak szkodliwy jest plastik dla 
środowiska, jak długo się rozkłada i co zrobić 
by używać go mniej.

Podczas warsztatów, dostosowanych 
do wieku oraz  liczby dzieci,  wykonywane 
są m.in. torby ze starych koszulek , biżuteria 
z nakrętek metalowych, starych puzzli, kloc-
ków, karmniki dla ptaków ze starych butelek, 
gry planszowe ze starych kartonów

Wszystkim uczestnikom miasto zapewnia 
bezpłatny transport dzieci do Ekoportu oraz 
powrót do szkoły lub przedszkola,  prowadze-
nie warsztatów przez wykwalifikowanych 
edukatorów oraz  materiały plastyczne do 
prac warsztatowych. 
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Ecoszczecin

EcoGenerator  pomaga  Polsce 
ograniczyć  składowanie

Polska zajmuje 16 miejsce w Unii Eu-
ropejskiej, jeśli chodzi udział skła-
dowania w gospodarce odpadami.  
W odzysku energii z odpadów jeste-
śmy na 13. pozycji.

Każdego roku po publikacji danych Eu-
rostatu dotyczących przetwarzania odpa-
dów komunalnych, CEWEP (europejska 
konfederacja producentów energii z od-
padów) opracowuje wykresy, pokazujące 
stan przetwarzania odpadów w Europie.
Dzisiaj prezentujemy wykres obrazujący 
udział recyklingu (w tym kompostowa-
nia), przetwarzania odpadów w energię 
i składowania odpadów komunalnych 
w każdym państwie członkowskim UE 
(oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii) – wg 
danych z roku 2018. 

Jak najmniej składowania
O kolejności decyduje udział składowa-
nia (im więcej składowania, tym gorsza 
lokata). Grafika pokazuje również (kolor 
szary) różnicę między danymi na temat od-
padów wytwarzanych i przetwarzanych.
Na czele tabeli są państwa, w których 
udział składowania wynosi ok. 1 proc., 
tj.: Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy 
i Holandia.

W 2018 r. liderem recyklingu były Niemcy. 
Aż 67 proc. odpadów komunalnych nasi 
zachodni sąsiedzi poddają recyklingowi 
lub kompostowaniu. 

8 państw członkowskich składowało 
mniej niż 10 proc. swoich odpadów. 10 
krajów nadal składowało ponad 50 proc. 
swoich odpadów komunalnych.
Polska z wynikiem 42 proc. składowa-
nia jest w środku stawki, zajmujemy 
15 lokatę. 

By dogonić poprzedzającą nas Litwę 
musimy zmniejszyć składowanie o co 
najmniej 7 punktów procentowych (przy 
założeniu, że szara strefa 10 proc. litew-
skich odpadów to także składowanie).

W recyklingu i kompostowaniu (34-
proc.) zajmujemy dość odległą 19 po-
zycję.

Polska coraz lepsza
Czy wynik Polski można uznać za suk-
ces? By właściwie ocenić aktualny 
poziom gospodarki odpadami komu-
nalnymi w Polsce należy zajrzeć do 
statystyk sprzed 10 lat. W 2010 roku 
udział składowania wynosił w naszym 
kraju aż 73 proc., co dawało nam 18 
miejsce. Przez 10 lat obniżyliśmy składo-
wanie o 31 pkt. procentowych, w czym 
niemała zasługa polskich spalarń, także 
szczecińskiego EcoGeneratora.

Jakie są nasze cele na najbliższe lata?
Z trzech najważniejszych sposobów po-
stępowania z odpadami UE za najbardziej 
pożądany uważa recykling. Na drugim 
miejscu jest odzysk energii z odpadów 
(spalanie). Składowanie jest najmniej 
pożądaną formą postępowania z odpa-
dami ze względów ekologicznych i eko-
nomicznych. 

Państwa członkowskie UE zobowiąza-
ły się do systematycznego zwiększania 
poziomu recyklingu. Minima przyjęte dla 
recyklingu to:
l 55 proc. do 2025 roku, 
l 60 proc. do 2030 roku,
l 65 proc. do 2035 roku.
Dziś średnia unijna wynosi ok. 47 proc.
Składowanie do roku 2035 ma obejmo-
wać maks. 10 proc. odpadów. 

W styczniu 2020 roku EcoGenerator przyjął 18 tys. ton odpadów i wytworzył 7781 MWh energii elektrycznej oraz 73 254 GJ ciepła.

Ku gospodarce cyrkulacyjnej
Celem strategicznym UE jest gospodar-
ka o obiegu zamkniętym (cyrkulacyjna), 
czyli taka, w której odpady wracają do 
obrotu gospodarczego jako surowiec 
bądź energia, przy czym recykling surow-
cowy ma priorytet. Odzysk energetyczny 
jest konieczną alternatywą dla odpadów, 
z których odzysk surowcowy nie jest uza-
sadniony ekonomicznie.

Z przedstawionej tabeli wynika, że naj-
bliżej docelowego modelu gospodarki 
odpadami są Niemcy, które niemal 100 
proc. odpadów zagospodarowują po-
nownie nie zostawiając hałd śmieci na-
stępnym pokoleniom.

Europejskie spalarnie odpadów komunal-
nych, a jest ich ok. 500, odzyskują ener-

gię (elektryczność, ciepło i parę wodną) 
z resztkowych odpadów niepodlegają-
cych recyklingowi. 
Połowa energii wytwarzanej z odpadów 
jest odnawialna, ponieważ pochodzi z od-
padów pochodzenia biologicznego. 
W Polsce działa obecnie 8 zakładów ter-
micznego unieszkodliwiania odpadów 
o sumarycznej wydajności ok. 1 mln ton. 
Ok. 1,8 mln ton RDF (paliwa alternatywne-
go z odpadów) wykorzystują polskie ce-
mentownie.

EcoGenerator (szczecińska spalania od-
padów komunalnych) w ubiegłym roku 
unieszkodliwił 150 tys. ton odpadów. 
W tym czasie turbozespół EcoGeneratora 
wytworzył 82 tys. MWh energii elektrycz-
nej i 609 ty. GJ ciepła.

Wizyty@ecogenerator.eu

Misją EcoGeneratora, oprócz ochrony 
środowiska, jest także edukacja ekolo-
giczna. Zakład 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 przygotowa-
ne dla trzech grup wiekowych: najmłod-
szych (2–-4 klasa), nieco starszych (5–-8 
klasa) i oraz dla szkół ponadpodstawo-
wych i osób dorosłych. 

Zapisy przyjmujemy pod adresem: 
 wizyty@ecogenerator.eu
Wielkość grup: do 25 osób. 

Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki; 
godz. 9 i 11. Wizyta trwa ok. 1,5 godziny.

Transport we własnym zakresie. 
Dojazd autobusem linii 76.

Nasz adres: 70-608 Szczecin,  
ul. Logistyczna 22.

Czerwony – składowanie. Pomarańczowy – spalanie z odzyskiem energii. Zielony – recykling 
i kompostowanie. Szary – brak danych. Źródło: CEWEP

Gospodarka  odpadami  komunalnymi  w  roku  2018 
w  krajach  UE  +  Szwajcaria,  Norwegia  i  Islandia. 
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Realizacja projektu inwestycyjnego 
„Czysta Odra w Szczecinie” przekro-
czyła półmetek. Projekt powinien być 
ukończony w 2021 r.

Pod koniec stycznia informowaliśmy 
o realizacji jednej z najbardziej innowa-
cyjnych inwestycji wchodzącej w zakres 
projektu „Czysta Odra w Szczecinie”. 
W Zakładzie Produkcji Wody „Pomorza-
ny” uruchomiono turbinę prądotwórczą 
umieszczoną w magistrali dostarczającej 
wodę z jeziora Miedwie. Wydarzenie to 
jest dobrym momentem do podsumo-
wania realizacji całego programu.

ZWiK uzyskał dofinansowanie UE na Pro-
jekt „Czysta Odra w Szczecinie” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, tj. krajowego 
programu wspierającego gospodarkę 
niskoemisyjną, ochronę środowiska, 
przeciwdziałanie i adaptację do zmian 
klimatu, transport i bezpieczeństwo ener-
getyczne. 

Dodatkowo projekt „Czysta Odra 
w Szczecinie” uzyskał wsparcie w for-
mie pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej.

Całkowita  wartość Projektu „Czysta 
Odra w Szczecinie”  to ponad 141 mln 
zł. Za tę kwotę przewidziano realizację 
16 kontraktów obejmujących zarówno 
prace budowlane jak i dostawy sprzętu 
lub specjalistycznego oprogramowania. 
W styczniu br. zaawansowanie finansowe 
wszystkich zadań zbliżyło się do 70 proc. 

Zakończono dwanaście kontraktów, je-
den był w trakcie odbioru końcowego, 
trzy w trakcie realizacji (budowa kanali-
zacji sanitarnej os. Wielgowo-Sławocie-
sze, modernizacja Oczyszczalni Ścieków 
„Zdroje” i bezprzewodowy monitoring 
sieci wodociągowej na Prawobrze-
żu Szczecina).

Wśród zakończonych kontraktów 
są: budowa kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu Płonia; zarządzanie siecią 
wodociągową – budowa systemu 

telemetrycznego w oparciu o model 
hydrauliczny i budowa centralnej 
dyspozytorni sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej 
i prawobrzeżnej części Szczecina; 
wdrożenie mobilnego systemu GIS; 
modernizacja pompowni ścieków 
„Górny Brzeg” i „Białowieska”; budo-
wa kanałów grawitacyjnych w miej-
sce układów pompowych na ulicach 
Miodowej i Zegadłowicza; budowa 
tłoczni ścieków wraz z rurociągiem 
tłocznym przy ul. Nabrzeże Wielec-
kie; budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicach Piaskowej i Kormoranów; 
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Robotniczej, Hożej, Studziennej, Zgo-
rzeleckiej, Grzymińskiej, Żelaznej, Go-
ścisława, Głowickiej, Blizińskiego, 
Konarskiego, Widuchowskiej, Wen-
deńskiej, Retry; przebudowa sieci 
kanalizacyjnej w ul. Okrzei; zakup 
dwóch zestawów do hydrodynamicz-
nego czyszczenia sieci kanalizacyjnej; 
zakup dwóch samochodów z wypo-
sażeniem warsztatowym na potrzeby 
obsługi sieci kanalizacyjnej.

Jednocześnie ZWiK jest w trakcie re-
alizacji 2. etapu projektu „Czysta Odra 
w Szczecinie”, dofinansowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020 ze 
środków Unii Europejskiej. Obejmuje 
on wykonanie 10 kontraktów o łącznej 
wartości ponad 62 mln zł. Przykładem 
kolejnego zadania którego realizacja 
właśnie dobiegła końca jest wymiana 
sieci wodociągowej na ul. Cisowej.  

„Czysta Odra w Szczecinie”, etap I jak 
i etap II, o łącznej wartości przekraczającej  
203 mln zł jest drugim tak poważnym 
projektem służącym unowocześnieniu 
gospodarki wodno-ściekowej w na-
szym mieście wspieranym środkami 
UE. Poprzedni – „Poprawa jakości wody 
w Szczecinie” był jednym z największych 
tego typu projektów zrealizowanych 
w Polsce. Jego całkowity koszt wyniósł 
ok. 282 mln euro a najważniejszym zada-
niem była budowa oczyszczalni ścieków 
„Pomorzany”, która została oddana do 
użytku w 2010 r.

Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina oraz Waldemar Gill, Prezes Zarządu ZWiK urucha-
miają turbinę prądotwórczą.

ZWiK przystępuje do realizacji inwe-
stycji, której celem jest ogranicze-
nie skutków deszczów nawalnych 
w jednym z newralgicznych punktów 
miasta. 

Mowa o zbiegu ulic Wilczej, Komuny 
Paryskiej i Sczanieckiej. Ukształto-
wanie terenu w tym miejscu a także 
niewydolność sieci ogólnospławnej 
powodują, że podczas dużych, po-
nadnormatywnych opadów deszczu 
tworzą się tu potężne zastoiny wody 
utrudniające, a niekiedy uniemożli-
wiające ruch uliczny. 

W minionych miesiącach kilku-
krotnie byliśmy świadkami tego 
typu zdarzeń.

Aby zminimalizować skutki obfitych 
opadów, ZWiK zaplanował budowę 
nowego odciążającego kolektora 
ogólnospławnego w rejonie ulic 
Komuny Paryskiej i Sczanieckiej. 

Wykonawca inwestycji jest już wy-
brany i po dokonaniu niezbędnych 
uzgodnień, m.in. z PKP, przystąpi do 
realizacji zadania. 

Prace polegać będą na budowie 
kanału ogólnospławnego o średnicy 
1 m i długości ok. 170 m (wraz z ko-
morami przyłączeniowymi), który 
stanowił będzie „by-pass” dla istnie-
jącego kanału o mniejszej średnicy. 

Ze względu na wzmożony ruch 
samochodowy, inwestycja pro-
wadzona będzie bezwykopową 
metodą mikrotunelingu zarów-
no w obrębie skrzyżowania jak 
i podczas układania instalacji  pod 
istniejącą linią kolejową relacji 
Szczecin – Trzebież. 

Zgodnie z umową termin ukończe-
nia prac wyznaczono na 30 lipca 
br. Koszt inwestycji to ok. 2,7 mln 
zł brutto.

Ecoszczecin

„Czysta Odra w Szczecinie” 
na półmetku

Koniec z wielkimi 
kałużami

Przypominamy, że od stycznia na pra-
wobrzeżu działa Biuro Obsługi Klienta 
ZWiK, które  świadczy usługi w zakresie:

l zawierania i obsługi umów klientów 
indywidualnych (podpisywanie umów, 
dokonywanie zmian odbiorców, rozsze-
rzanie zakresu umów itp.) 

l składania wniosków w sprawach tech-
nicznych (przyłączenia, rozdziały przy-
łączy, dokumentacja odbiorowa itp.). 

l informacji o bieżących działaniach ZWiK 
związanych z wyłączeniami wody na 
prawobrzeżu, awariach i pracach re-
montowych itp.

Punkt mieści się w Zdrojach przy ul. Lesz-
czynowej 23. Biuro czynne jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 10.00 
– 17.00. 

Zapraszamy.

Biuro  Obsługi  Klienta 
na  prawobrzeżu
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Budownictwo

Chcesz wykonać łazienkę, wc i jedno-
cześnie zmienić sposób ogrzewania? 
Mieszkasz w lokalu komunalnym lub TBS? 
Skorzystaj z Programu Małych Ulepszeń. 
Twój remont  może być prawie w cało-
ści dofinansowany!

W ubiegłym roku wszedł w życie nowy regu-
lamin Programu Małych Ulepszeń. Przede 
wszystkim zakłada on znacznie wyższy po-
ziom dofinansowania kosztów samodzielne-
go wykonania remontu przez mieszkańców 
– aż 90 proc. 

W ostatnich latach miasto np. za zrobienie 
łazienki w lokalu zwracało nie więcej niż 
7.5 tys zł, a teraz prawie cztery razy tyle, 
bo 25 tys zł.  
Te zmiany są dodatkową zachętą dla osób 
mieszkających w lokalu komunalnym lub TBS 
do sięgania po pieniądze z Programu i popra-
wy stanu technicznego swojego mieszkania.
Od wejścia w życie nowego programu sko-
rzystało z niego już ponad 80 najemców. 

Ideą Programu jest dofinansowywanie ulep-
szeń dokonywanych samodzielnie przez 
mieszkańców lokali komunalnych, mieszkań 
Szczecińskiego TBS lub TBS Prawobrzeże. 

Ulepszenia objęte dofinansowaniem to:
l  wykonanie wc, łazienki lub łazienki z wc  

wraz z rozprowadzeniem odpowiednich 
instalacji i montażem urządzeń – w przy-
padku, gdy dotychczas w mieszkaniu nie 
było takiego pomieszczenia. Ulepszenia 
muszą być realizowane w obrębie dane-
go lokalu.

l  zastąpienie źródeł ogrzewania na 
paliwo stałe ogrzewaniem gazowym, 
elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłow-
niczej, pod warunkiem, że zmiana syste-
mu ogrzewania jest wykonywana łącznie 
z modernizacją wc, łazienki lub łazienki 
z wc.  Wyłączone z dofinansowania jest 
instalowanie etażowego ogrzewania kok-
sowego.

Dodatkowo dofinansowaniem objęta jest:

Ponad 600 wniosków wpłynęło do Za-
rządu Budynków i Lokali Komunalnych  
w ramach naboru na lokale socjalne. 
Teraz złożone dokumenty podawane  
są szczegółowej weryfikacji.

Nabór na lokale socjalne trwał od 27 stycz-
nia do 7 lutego br. O wynajęcie takiego 
mieszkania mógł się ubiegać każdy pełno-
letni mieszkaniec Szczecina, który boryka 
się z brakiem lokalu i osiąga odpowiedni 
dochód. 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokato-
rów mieszkania socjalne mogą być o obni-
żonym standardzie. Z kolei czynsz w takim 
mieszkaniu wynosi tylko 1,36 zł za m2. 

Wnioski złożone przez mieszkańców zosta-
ną teraz poddane ocenie punktowej. Liczba 
punktów zależeć będzie między innymi: 
od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, 
liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków 

O kolejne dwa budynki powiększyło się 
osiedle Nad Płonią w Szczecinie . 
Wszystkie mieszkania na tym osiedlu są 
o czynszu komunalnym i są przeznaczo-
ne na zamianę dla rzetelnych najemców. 
Inwestycję realizuje TBS Prawobrzeże. 

Osiedle Nad Płonią to  w 100 procentach 
mieszkania komunalne. Zakończono wła-
śnie piąty etap tej inwestycji, w ramach 
którego powstały kolejne 24 mieszania.
Od 2014 roku do tej pory przy ul. Koszarowej 
wybudowano już w sumie 9 budynków, 
w których znajduje się łącznie 108 miesz-
kań. Ostatni budynek w ramach tego projek-
tu powstanie jeszcze w tym roku. Obecnie 
budowane są już jego fundamenty. 
Piękne, wypełnione zielenią 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 zagospoda-
rowany,  plac zabaw, miejsca parkingowe, 
ławeczki itp.
Mieszkania są wykończone  „pod klucz”, co 
pozwala zamieszkać w nich praktycznie od 
razu, bez konieczności przeprowadzania 
prac adaptacyjnych czy remontowych.
Inwestycja finansowana jest ze środków 
wniesionych przez Gminę, pieniądze TBS 
Prawobrzeże. Na budowę mieszkań Gmina 
pozyskała również dofinansowania z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.
Proponowane mieszkania są o czynszu 
komunalnym. 

Zamieszkać w takim lokalu w ramach za-
miany może każdy najemca komunalny 
(z zasobu gminy i TBS-ów), który spełnia 
poniższe warunki m.in.:
l  chce polepszyć swoje warunki miesz-

kaniowe,
l  ma zawartą umowę najmu obecnego 

lokalu na czas nieokreślony,
l  nie jest i nie był zadłużony w ostatnich 

dwóch latach,
l  zda obecnie zajmowany lokal w stanie 

technicznym nadającym się do ponow-
nego zasiedlenia,

l  osiąga wraz z rodziną odpowiedni do-
chód uprawniający do wynajęcia loka-
lu z zasobu TBS o komunalnej stawce 
czynszu. 

Wnioski o zamianę należy składać w sie-
dzibie Zarządu Budynków i Lokali Komu-
nalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie.
Więcej szczegółów na temat naboru znaj-
duje się na stronie www.zbilk.szczecin.pl

Program Małych Ulepszeń  
– warto skorzystać  

Najtańsze mieszkania w mieście
– duże zainteresowanie  

Rośnie 
komunalne   

l  legalizacja samowolnie wykonanych 
ulepszeń tj. łazienki i/lub ogrzewania 
gazowego albo elektrycznego, poprzez 
zwrot kosztów wykonania dokumentacji 
technicznej niezbędnej do zalegalizowa-
nia wykonanego ulepszenia.

Na jakie wsparcie można liczyć?
l  90% dofinansowania kosztów , jednak 

nie więcej niż 25 tys.  zł - w przypadku 
wykonania łazienki, wc lub łazienki z wc, 

l  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 tech-
nicznych – jednak w kwocie nie większej niż 
5 tys. zł. oraz legalizacja samowolnie wyko-
nanych ulepszeń – nie więcej niż 5 tys. zł.
 
Osoba wykonująca remont w ramach Progra-
mu (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 ule-
gnie zmianie.

Program Małych Ulepszeń przewiduje 
udzielenie wsparcia w wyższej kwocie 
w przypadku ulepszeń grupowych, tzn. 
gdy większość mieszkańców budynku 
komunalnego zdecyduje się na wpro-
wadzenie ulepszeń w swoich lokalach. 
W najbliższym czasie ulotki informujące 
o Programie Małych Ulepszeń trafią do 
skrzynek lokatorów.
 
Szczegółowe informacje mieszkańcy 
znajdą u swojego zarządcy:

l  ZBiLK ul. Mariacka 25, tel. 91 48 86 333, 
www.zbik.szczecin.pl

l  TBS Prawobrzeże  ul. Winogronowa 11F, 
tel. 91 43 36 437, www.tbs.szczecin.pl

l  Szczecińskie TBS ul. Boh. Getta Warszaw-
skiego 1, tel. 91 430 91 00, www.stbs.pl

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 nali-
czoną punktacją będą miały możliwość 
złożenia odwołania w ciągu 7 dni od 
ogłoszenia. 

Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpa-
trywane będą przez Społeczną Komisję 
Mieszkaniową. 
Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, 
ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy 
osób, które są uprawnione do wynajęcia 
mieszkania socjalnego.

W ostatnich sześciu latach ZBiLK w ramach 
naborów wynajął ok. 300 mieszkań so-
cjalnych.

Więcej na stronie:
www.zbilk.szczecin.pl 
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„Muzyczny Szczecin lat 60.” – taki 
tytuł nosi najnowsza książka wy-
dana przez Szczecińską Agencję 
Artystyczną. Jej autorem jest An-
drzej Szpak – szczeciński wokalista, 
muzyk i kompozytor. 

To kolejna pozycja utrwalająca wiedzę 
o kulturze muzycznej powojenne-
go Szczecina.

Książka Andrzeja Szpaka to 500-stron-
nicowa podróż po muzycznymSzcze-
cinie lat 60. i kolejnych. 
– Szczecin tamtych 
lat zapisał się złotymi 
zgłoskami w polskiej 
muzyce. Był mia-
stem rozśpiewanym, 
w którym występowa-
ło wielu znakomitych 
i znanych w Polsce 
piosenkarzy i zespo-
łów. Szczecin lat 60. to 
także szereg wspania-
łych imprez muzycz-
nych, które ściągały 
muzyków z całego 
kraju – wyjaśnia ideę 
powstania książki jej 
autor. – Od tego czasu minęło 50 lat. 
Wiele wydarzeń poszło w zapomnie-
nie. Moja książka ma na celu przed-
stawić czytelnikom działające w tych 
latach instytucje muzyczne, przypo-
mnieć szczecińskie orkiestry rozryw-
kowe, piosenkarzy, zespoły wokalne, 
programy radiowe i telewizyjne, jak też 
przybliżyć klimat tych wspaniałych 

lat, a wiele faktów i wydarzeń ocalić 
od zapomnienia.

Andrzej Szpak jest jednym ze 
współtwórców szczecińskiej sceny 
rockowej lat 60. Grając w zespole MY 
wprowadza nietypowy jak dla muzyki 
bigbitowej instrument – skrzypce. 
Ukończył Szkołę Muzyczną II stop-
nia w klasie skrzypiec i Studium Na-
uczycielskie na wydziale wychowania 
muzycznego. 
W latach 70. współpracował  z Kwar-
tetem Warszawskim, a na terenie 

Szwecji z muzykami 
zespołów Czerwono-
-Czarni, Niebieski-
-Czarni i ABC. 
Od ponad 50 lat kie-
ruje zespołem  Andy 
Scamps Orchestra.  
Jego największą 
artystyczną inspira-
cją stał się Czesław 
Niemen, czemu daje 
wyraz angażując się 
w szereg inicjatyw 
upamiętniających 
twórczość tego wy-
bitnego muzyka. Od 

2011 r. Andrzej Szpak organizuje cy-
klicznie koncerty prezentujące twór-
czość Niemena. 
Występował na Zlocie Fanów Cze-
sława Niemena, koncertował też 
na odsłonięciu pomnika Niemena 
w Białogardzie, a rok temu założył 
Stowarzyszenie Pamięci Czesława 
Niemena w Szczecinie.

Dołącz do Reprezentacji Szczecina 2020  
załogi i przeżyj prawdziwą morską przy-
godę! Poszukujemy 138 osób, które 
stworzą zgrany zespół na pokładzie Po-
gorii i Daru Szczecina. Reprezentacja 
rozpocznie Regaty w Lizbonie, następnie 
popłynie do Kadyksu i przez Setúbal do 
A Coruñy i Dunkierki.

Szukamy osób, które:
❶ najpóźniej w dniu 01.06.2020 r. 

będą miały ukończony 15 rok życia 
(pierwszeństwo w rekrutacji mają 
osoby w grupie wiekowej od 15 do 
25 lat),

❷ mieszkają, pracują lub uczą się 
w Polsce (pierwszeństwo w rekruta-
cji mają osoby mieszkające, uczące 
się, pracujące w Szczecinie),

❸ posiadają zdolności i umiejętności 
artystyczne, sportowe lub żeglarskie,

❹ są odpowiedzialne i zaangażowane 
w pracę i podjęte działania,

❺ są kreatywne i otwarte na ludzi 
i świat,

❻ znają języki obce w stopniu komu-
nikatywnym,

❼ posiadają dobry stan zdrowia,
❽ posiadają umiejętność pływa-

nia wpław,
❾ chcą przeżyć niezapomnianą, że-

glarską przygodę.

Przed rozpoczęciem rejsu załoga przej-
dzie szkolenia przygotowawcze i otrzy-
ma wyposażenie, m.in. ubiór z logiem 
The Tall Ships Races 2020. 

Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywie-
nie, transport uczestników ze Szczecina 
do portu wymiany załóg i transport po-
wrotny, ubezpieczenie podczas szko-
leń i rejsu, a także opiekę nad osobami 
niepełnoletnimi zgodnie z przepisami 
dotyczącymi organizacji wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży.

To nie pierwsze i nie jedyne wydaw-
nictwo sygnowane przez Szczeciń-
ską Agencję Artystyczną, która jest 
wydawcą publikacji tematycznych 
promujących Szczecin, a szcze-
gólnie wiedzę o jego powojennej 
kulturze. 

W ramach serii upamiętniającej 
historię polskiego rock’n’rolla wy-
dane zostały dwa tytuły autorstwa 
Wojciecha Rapy: „Mocne uderzenie 
po Szczecińsku”, „Czerwono-Czarni 
– prawdziwa historia” oraz „Ferajna 

Muzyczny Szczecin 

The  Tall  Ships  Races  2020 –  STARTUJEMY! 

A W 2021 ROKU:

Rozmaitości

z kawiarni Sorrento”. Pierwsza książka 
zdobyła w 2014 r. I miejsce w kategorii 
„Publikacja roku” w ogólnopolskim 
konkursie Wspomnień Miłośników Roc-
k&Rolla.  W tym roku ukazała się książka 
„Mój Arfik” o jednym z najbardziej zna-
nych dziecięcych zespołów w Polsce  
i opisany „Muzyczny Szczecin lat.” 
  
Publikacje wydane przez SAA są 
w sprzedaży w siedzibie SAA, Kubryku 
Literackim i Księgarni Sedina.

Szczegółowe informacje odnośnie re-
krutacji, podanie o przyjęcie do załogi, 
a także dalsze wskazówki dotyczące 
procedury naboru dostępne są na stro-
nie www.centrumzeglarskie.pl. 

Zgłoszenia przyjmujemy do końca mar-
ca. 
Zapraszamy do udziału również osoby, 
które dopiero chcą rozpocząć swoją 
przygodę z żeglarstwem! 

Szczecińska Agencja Artystyczna proponuje:
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Największe w regionie targi budowlane 
– po niemal trzydziestu latach - „prze-
prowadzają się” z Hal MTS na Łasztow-
nię. Tegoroczna edycja odbędzie się 
w dniach 27-29 marca.

Przestronne i funkcjonalne pomieszcze-
nie z pełną infrastrukturą  zlokalizowane 
będzie naprzeciwko Nabrzeża Starówka. 
Przez trzy dni swoją ofertę prezentować tam 
będzie ponad100 wystawców z branży 
budowlanej i wnętrzarskiej. Nie zabraknie 
wśród nich fachowców, którzy na każdym 
etapie remontu doradzą najkorzystniejsze 
rozwiązania i nowinki technologiczne. 

Targi Bud-Gryf & Home to jednak nie 
tylko oferta handlowa, ale również to-
warzyszące im warsztaty i wykłady. 
Tradycyjnie, odbędzie się też giełda ko-
operacyjna i wspólne majsterkowanie 
z gwiazdą targów. 

W tym roku będzie to Wiesław Skiba  
– majsterkowicz, fachowiec, „złota rączka” 
– w branży budowlanej od ponad dwu-
dziestu lat. Zasłynął m.in. jako kierownik 
budowy w programie telewizyjnym „Dom 
Marzeń”, czy  autor poradników dotyczą-
cych majsterkowania w „Dzień dobry TVN”. 
Jego kunszt można było podziwiać też 
na antenie Domo+  przy okazji remontów 

Trwa rejestracja uczestników Szczeciń-
skiego Biegu Nocnego, który wystartuje 
o północy z 9 na 10 maja. 

Biegacze do pokonania będą mieli pięcio-
kilometrową trasę, która poprowadzona 
będzie głównymi ulicami miasta, m.in. przy 
Filharmonii, Bramie Portowej, Bramie Kró-
lewskiej, czy Posejdonie. 

W pakiecie startowym uczestnicy znaj-
dą koszulkę biegową, a na mecie czekać  

Szczeciński  Bieg  Nocny – 5 km 
– nie prześpij zapisów 

Targi  Bud  Gryf & Home 
już  za  miesiąc 

prowadzonych w programie „Home sta-
ging – mieszkania do sprzedania”.  

W tym roku będzie on gospodarzem strefy 
„Zmajstruj coś z Wieśkiem - warsztaty 
dla kobiet”. Swoją wiedzą i doświadcze-
niem będzie wspierał panie m.in. w  nauce 
układania płytek, czy prawidłowego przy-
klejania tapet. 

Tegoroczną nowością będzie Strefa EKO, 
gdzie będą produkty bio, ekologiczne roz-
wiązania czy inne inspiracje w tej dzie-
dzinie.
Szacuje się, że targi co roku odwiedza bli-
sko dziewięć tysięcy osób, z czego ponad 
osiemdziesiąt procent jest w trakcie remon-
tu lub planowania budowy. 

Wstęp na targi  i parking bezpłatny

Rozmaitości

Kolejna 
duża 
inwestycja 
rowerowa 
Powstaje kolejna ścieżka rowerowa 
z Kijewa do Jezierzyc, czyli szcze-
cińskiego fragmentu tzw. Trasy 
Pojezierzy Zachodnich.  

Nowa trasa  rowerowa o łącznej dłu-
gości 9,3 km, będzie przebiegała od 
ulicy Dąbskiej, przez tereny leśne i dalej 
wzdłuż ulic: Trzcinowej, Uczniowskiej, 
Kołbackiej, Buczynowej, Mostowej, 
Wiewiórczej, aż do ulicy Gościnnej 
w Jezierzycach. 

W zależności od odcinka będzie wy-
konana z nawierzchni bitumicznej lub 
kruszywa. 
Fragmentami będzie również poprowa-
dzona w formie pasów rowerowych, po 
istniejącej nawierzchni.   

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu 
pn.  „Budowa sieci tras rowerowych Po-
morza Zachodniego – Trasa Pojezierzy 
Zachodnich”, realizowanego na mocy 
porozumienia z Zachodniopomor-
skim Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
dofinansowanego ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
2014 - 2020 Oś Priorytetowa 1. Natu-
ralne otoczenie człowieka Działanie 
4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form 
ochrony przyrody i krajobrazu. 

będzie pamiątkowy medal i strefa relaksu 
w miasteczku biegowym. 

Zapisy i regulamin dostępne są na stro-
nie internetowej:

www.protiming24.pl

Zapraszamy wszystkich biegaczy, 
zarówno amatorów jak i profesjona-
listów, nocnych Marków, rannych 
ptaszków i tych, którzy chcą pokibi-
cować w blasku gwiazd.
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