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Rozbudowa Bike_S

W tym roku powstanie 46 kolejnych stacji 
Szczecińskiego Roweru Miejskiego, 
a tabor wzbogaci się o 352 rowery.

Więcej str. 3

Jazz w Szczecinie

Ruszyła sprzedaż biletów na najważniejsze 
jazzowe wydarzenie roku, Festiwal Szczecin Jazz 
(2-12 marca 2016 r.)

 Więcej str. 7

Podsumowanie 2015
Wprawdzie kończy się pierwszy miesiąc 2016, 
ale wróćmy jeszcze wspomnieniami do 2015 roku. 
Oto krótki przegląd najważniejszych wydarzeń. 
Więcej str. 3

Pożegnanie z choinką

Co zrobić z choinką po świętach? Można ją zostawić 
przy pojemnikach na odpady komunalne. Uschnięte 
drzewka będą odbierane do końca lutego.

Więcej str. 4
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Podsumowanie 2015

Szczecin Przyjazny Rodzinie

Filharmonia im Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie 
przyzwyczaiła nas do tego,  
że stała się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych  
i najpiękniejszych obiektów  
naszego miasta. 

Docenili to nie tylko mieszkańcy Szcze-
cina, ale również wiele osób z kraju 
i zagranicy. Świadczą o tym nagrody 
i wyróżnienia:  Bryła Roku 2014, naj-
lepszy obiekt użyteczności publicz-
nej w plebiscycie Polska Architektura 
XXL, tytuł „Rzecz z Klasą 2014”,  jeden  
z 7 Nowych Cudów Polski, a także to 
najważniejsze, nagroda im. Miesa van 
der Rohe – architektoniczny Oskar.

Dla mieszkańców
Najważniejszym punktem w tym obsza-
rze było przygotowanie i wprowadzenie 
pierwszego w kraju Bonu Opiekuń-
czego. Na terenie Szczecina otwarto 
Dzienne Domy Seniora, które funkcjo-
nują w ramach projektu Senior Wigor, 
wprowadzono Koperty Życia, które 
poprawiają bezpieczeństwo szczeciń-
skich seniorów. Ponadto, by ułatwić 
osobom głuchoniemym poruszanie się 
i funkcjonowanie w społeczeństwie, 
pracownicy miejscy (tacy jak kierowcy 
autobusów, urzędnicy, pracownicy 
socjalni etc.) biorą udział w szkoleniach 
zorganizowanych w ramach drugiego 
etapu programu Głusi w przestrze-
ni publicznej.
W ramach Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego zrewitalizowany zo-
stał Staw Brodowski. Nowe alejki, 
ławki, plac zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców Szczecina, siłownia pod 
chmurką oraz nastrojowe wieczorne 
oświetlenie sprawiły, że z odpoczynku 
nad odnowionym stawem można się 
cieszyć o każdej porze dnia i roku. 

Dla żeglarzy 
Ważnym wydarzeniem był z pewnością 
finał regat The Baltic Tall Ships Regat-
ta. Podczas czerwcowego weekendu 
przy szczecińskich nabrzeżach bawiło 
się ponad 400 tys. osób. Podziwiać 
można było kilkanaście wspaniałych 
żaglowców, a także uczestniczyć 
w wielu imprezach towarzyszących. 
Swoistym dopełnieniem czerwco-
wej, żeglarskiej imprezy był zorgani  
zowany, tradycyjnie w sierpniu Mię-
dzynarodowy Pokaz Sztucznych Ogni 
Pyromagic 2015. Dodatkowych atrak-

cji dostarczyły zawody strażaków 
Firefighter Combat Challenge oraz 
koncerty, które odbyły się w ramach 
festiwalu Szczecin Music Live.
Dla żeglarzy przygotowano nowo- 
czesną marinę – Port Jachtowy, który 
znajduje się na Wyspie Grodzkiej.

Także w 2015 roku 
Do grona ambasadorów naszego 
miasta dołączyła Agata Kulesza – 
aktorka, szczecinianka, która zagrała 
w oskarowej produkcji „Ida”. W 2015 
roku świętowaliśmy również 70. 

„urodziny” naszego miasta, wybiera  
liśmy przedstawicieli do Rad Osie-
dli, gościliśmy w Szczecinie Parę 
Prezydencką oraz głosowaliśmy na 
kolejne projekty w Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Mieszkańcy Szczecina mogą ko-
rzystać z odnowionej Sali Biura 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miasta, która właśnie w minio-
nym roku przeszła gruntowny 
remont, wprowadzono udogod-
nienia dla osób niepełnospra  
wnych.

Sport
Wiele działo się także na szczecińskich 
arenach sportowych.  Po raz 61. zorga  
nizowano memoriał im. Janusza Ku-
socińskiego. Krzysztof Hołowczyc 
zwyciężył w Rajdzie BAJA Poland 
a tenisista Jan Lennard Struff został 
mistrzem turnieju Pekao Szczecin 
Open. 
Oglądaliśmy również zmagania zawod-
ników podczas mistrzostw na ergome-
trach wioślarskich i dopingowaliśmy 
biegaczy biorących udział w Półma-
ratonie oraz Maratonie.

Bon Opiekuńczy to kolejny element 
programu „Szczecin Przyjazny  
Rodzinie”, który wspiera rodziców 
w opiece nad dziećmi od 13 do 36 
miesiąca życia (do 48 miesiąca życia 
w przypadku niemożności umiesz  
czenia dziecka w przedszkolu).

Bon jest świadczeniem pieniężnym w wy-
sokości do 500 zł netto miesięcznie. Ro-
dzice mogą dokonać wyboru formy opieki 
poprzez wybór jej dofinansowania. Czy 
będzie to legalne zatrudnienie niani, czy 
dopłata do pobytu dziecka 
w niepublicznym żłobku, klubie dziecię-
cym lub u opiekuna dziennego, zależy od 
wyboru rodzica.

W roku 2016 Bon Opiekuńczy przyzna-
wany jest na okres od 1 stycznia 2016 
r. do 31 sierpnia 2016 r.

Beneficjentami programu są rodziny 
posiadające Szczecińską Kartę Ro-
dzinną, rodzice mający na utrzyma-
niu co najmniej dwoje dzieci, rodzice 
pracujący, rozliczający podatek do-
chodowy od osób fizycznych w Szcze-
cinie, z których żaden nie przebywa na 
urlopie wychowawczym lub rodzina, 
w  której jeden z rodziców nie jest 
zatrudniony z powodu ciężkiej choroby 
lub niepełnosprawności czy rodzice 
rezygnujący z miejsca i/lub ubiegania 
się o miejsce w żłobkach.

Wniosek należy złożyć w siedzibie 
Szczecińskiego Centrum Świadczeń, 
przy ul. Kadłubka 12. 

We wniosku trzeba podać dane do-
tyczące wszystkich członków rodziny 
w tym: imię, nazwisko, datę urodze-
nia, numer PESEL, a w przypadku, 
gdy nie nadano numeru PESEL – nu-
mer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, numery Szczecińskich 
Kart Rodzinnych, nr rachunku ban-
kowego, na który będzie przekazy-
wane świadczenie.
 
Więcej informacji :
www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Aktualności
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Darmowa pomoc Arkonka i Goplana

Aktualności

W tym roku powstanie 46 
kolejnych stacji Szczecińskiego 
Roweru Miejskiego, 
a tabor wzbogaci się o 352 rowery.

29 stacji powstanie na Prawobrzeżu, 14 
w dzielnicy Zachód, 2 w dzielnicy Północ 
(w sumie 45 stacji). 46 stacja zostanie 
zakupiona jako stacja zapasowa.
Nowe rowery i stacje będą współdziałać 
z już istniejącym systemem. Możemy się 
ich spodziewać w czerwcu 2016 roku – 
pod warunkiem, że przetarg przebiegnie 
bez zakłóceń.
Szczeciński Rower Miejski Bike_S cieszy 
się dużym powodzeniem. W ubiegłym 
roku  od marca do listopada zanotowa-
no 541 tysięcy wypożyczeń. Najwięcej 
w maju 2015 roku – prawie 85  tysięcy 
osób wypożyczyło rower.   
A tak jeździliśmy miesiąc po miesiącu:

Mieszkańcy Szczecina mogą 
skorzystać z systemu bezpłatnej 
pomocy prawnej, 
w ramach której porad udzielają  
specjaliści min. adwokaci, 
radcowie prawni 
oraz doradcy podatkowi

Bezpłatne porady prawne udzielane 
są w 10 punktach zlokalizowanych 
na terenie Urzędu Miasta Szcze-
cin (pl. Armii Krajowej 1) oraz w 6 
punktach, które znajdują się w filii 
Urzędu na prawobrzeżu (ul. Rydla 
39 40). Przyjęcia osób potrzebu-
jących darmowej pomocy prawnej 
odbywają się codziennie, w dni 
powszednie w godzinach od 8.00 
do 20.00.

Darmowa pomoc prawna (na etapie 
przedsądowym) przysługuje osobom, 
które nie ukończyły 26. roku życia lub 
ukończyły 65 lat, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
osobom posiadającym ważną Kartę Du-
żej Rodziny, kombatantom, weteranom, 
osobom zagrożonym lub poszkodowanym 
katastrofą naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną.
Osoby uprawnione do skorzystania z dar-
mowej pomocy prawnej mogą uzyskać 
informacje między innymi z zakresu pra-
wa: pracy, cywilnego, karnego, rodzinne-
go, administracyjnego oraz ubezpieczeń 
społecznych. 
Więcej: bip.um.szczecin.pl

Okolice kąpieliska „Arkonka” 
to bardzo popularne miejsce 
spacerów, joggingu, jazdy 
na rolkach i na rowerze

Jeszcze w tym roku warunki do upra-
wiania sportu czy spacerów w tym miej-
scu znacznie się poprawią. Zostanie tu 
bowiem wykonane oświetlenie ścieżki 
turystyczno-rekreacyjnej wokół kom-
pleksu rekreacyjnego „Arkonka” oraz 
wokół Jeziora Goplana.  Zaplanowano 
także oświetlenie ścieżki leśnej od ką-
pieliska „Arkonka” do skrzyżowania ulicy 
Arkońskiej z aleją Wojska Polskiego.  
Przebudowana zostanie również  ścież-
ka żwirowa, powstaną także obiekty 
małej architektury, m.in.  ławki, tablice 
informacyjne, słupki odległościowe.  

Do realizacji tego projektu zgłosiły 
się dwie fi rmy – Enea Oświetlenie 
sp. z o.o. oraz szczecińska fi rma 
inżynieryjno-budowlana J. Rosiek 
& D. Sobczyński. 
O tym, która firma wykona te 
prace będzie wiadomo za kil-
ka tygodni, kiedy zleceniodawca, 
Urząd Miasta dokona ostatecz-
nego wyboru. 

Na wykonanie zadania zwycięska fi rma 
będzie miała – 240 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia umowy. A miłośni-
cy rekreacji, których jest w Szcze-
cinie  coraz więcej na pewno będą 
bardzo zadowoleni, że dzięki oświe-
tleniu bieganie czy jazda na rowerze 
– będą bezpieczniejsze.

Rozbudowa Bike_S
Szczeciński Rower Miejski Bike_S cieszy się dużym powodzeniem.
 W ubiegłym roku od marca do listopada zanotowano 541 tysięcy wypożyczeń.
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 Ecoszczecin

Pożegnanie z choinką

Nowe deklaracje 
– tylko od wody 

Segregujemy 
lepiej i częściej

Co zrobić z choinką po świętach? 
Można ją zostawić przy pojemnikach 
na odpady komunalne. 
Uschnięte drzewka będą odbierane 
do końca lutego. 

Odbiór choinek w zabudowie jednoro-
dzinnej odbywa się raz w tygodniu i dwa 
razy w tygodniu w zabudowie wieloro-
dzinnej. Wystarczy zatem wystawić koło 
pojemnika uschniętą choinkę i pamiętać 
o zdjęciu wszelkiego rodzaju ozdób czy 
lampek, taka choinka traktowana jest 
jako odpad biodegradowalny.  
Konieczność wywozu choinek można 
również zgłaszać bezpośrednio do fi rm 
obsługujących daną nieruchomość, pi-
sząc na adres mailowy:
Sektor I:  mirella.miroslawska@remon-
dis.pl, 
Sektor II:  sita.jantra@sitapolska.com.pl
Sektor III: malgorzata.krauza@remon-
dis.pl, 
Sektor IV: choinki@mpo.szczecin.pl
Można tez dzwonić na infolinię 
tel.914351199 lub pisać na adres go-
spodarka_odpadami@um.szczecin.pl

W ubiegłym roku między styczniem 
a lutym   z posesji odebrano ok. 78 ton 
choinek, a w analogicznym okresie 2014 
roku – ok. 50 ton.

Zielone zimą
Przypominamy także , że zielone odpa-
dy odbierane są także zimą - od grud-
nia do końca marca. Wywożone są raz 

w miesiącu, na zgłoszenie właściciela 
nieruchomości. Zapotrzebowanie na 
wywóz zielonego zgłosić można do 20 
dnia każdego miesiąca, dzwoniąc pod 
numer 91 435 1199 lub wysyłając ma-
ila na adres gospodarka_odpadami@
um.szczecin.pl. 
Na stronie ecoszczecin.pl uruchomio-
ny jest także formularz, za pomocą 
którego można zgłosić chęć korzy-
stania z usługi odbioru odpadów zie-
lonych zimą.
Właściciele, którzy zgłoszą swoją nieru-
chomość do odbioru odpadów zielonych 
powinni udostępniać pojemnik w poniż-
szych terminach: 
Sektor I (Remondis) – 28, 29 grudnia, 25, 
26 stycznia, 22, 23 lutego, 21, 22 marca
Sektor II (Sita Jantra) – 28, 29 grudnia, 
25,26 stycznia, 22,23 lutego, 21, 22 marca 
Sektor III (Remondis) – 30 grudnia, 27 
stycznia, 24, lutego, 23 marca 
Sektor IV ( MPO ) – 28, 29 grudnia, 25, 
26 stycznia, 22, 23 lutego, 21, 22 marca

Zarządy oraz właściciele nieruchomo-
ści w zabudowie wielorodzinnej również 
mogą skorzystać, od grudnia do końca 
marca, z usługi  odbioru odpadów zielo-
nych. Zgłoszenia powinny być kierowane 
bezpośrednio do fi rm, które obsługują 
poszczególne sektory miasta. 

Więcej na www.ecoszczecin.pl
Pamiętajmy, że przez cały rok 
odpady zielone przyjmują także 
EKOPORTY! 

Przypominamy że z początkiem roku 
nową deklarację składają 
tylko właściciele nieruchomości, 
którzy rozliczali się z Gminą 
za wywóz odpadów 
w oparciu o zużycie wody.

UWAGA! 
Właściciele nieruchomości, któ-
rzy wnosili do Gminy opłatę ry-
czałtową za wywóz odpadów, nie 
muszą składać deklaracji!
Nowa deklaracja dla właścicieli  
nieruchomości rozliczających się 
w oparciu o zużycie wody powinna 
zostać złożona po upływie 12 mie-
sięcy od złożenia poprzedniej  de-
klaracji. Dla większości właścicieli 
będzie to styczeń 2016 roku, ale są 
też tacy, którzy składali później, w 
następnych miesiącach. Dla nich 
terminem złożenia będzie zatem ten 
miesiąc, w którym składali ubiegło-
roczną deklarację.
Proponujemy zatem odszukać skła-
dane deklaracje i  pamiętać o złożeniu 
następnej,  w 2016 roku. 

Możliwości złożenia deklaracji:
A. elektronicznie - poprzez stronę 

www.eurzad.szczecin.pl i podpi-
sanie ją z wykorzystaniem Certy-
fi katu Kwalifi kowanego lub Profi -
lem Zaufanym E-PUAP;

B. za pośrednictwem poczty -pobra-

nie formularza do druku ze strony 
www.eurzad.szczecin.pl lub www.
ecoszczecin.pl i po wypełnieniu 
oraz podpisaniu deklaracji prze-
słanie jej pocztą na adres:

 Urząd Miasta Szczecin, Plac Ar-
mii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
z dopiskiem: „DOP-1”, „DOP-2”, 
„DOP-2 z ZOP-2;

C. osobiście – pobranie formularza 
w Wydziale Podatków i Opłat Lo-
kalnych UM, a po wypełnieniu zło-
żenie deklaracji bezpośrednio w 
pok. 34, 45, 46, 46A, 51, wejście 
do Urzędu Miasta od ul. Odrową-
ża. Deklaracje można również po-
brać i złożyć w Filii Urzędu Miasta 
na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.

Deklaracje dotyczące odbioru odpa-
dów muszą złożyć także właściciele 
nowowybudowanych nieruchomości.
Druki deklaracji oraz wzory wypełnie-
nia dostępne są na stronach:

www.ecoszczecin.pl 
www.szczecin.pl.

Segregujemy lepiej i częściej 
– tak najkrócej możemy 
podsumować gospodarowanie od-
padami w 2015 roku w Szczecinie. 

Z nieruchomości zamieszkałych ode-
branych zostało blisko 105 tysięcy ton 
odpadów komunalnych, ponad 4 tys. 
ton więcej niż w roku 2014. 
18 procent (prawie 19 tys. ton) z tej 
ilości odebranych odpadów stanowi-
ły odebrane selektywnie. W roku 2014 
wskaźnik ten był niższy i wynosił 16,3%. 
Zielone – mistrzem!
Największy udział w tym wzroście mają 
odpady zielone. Od kwietnia do końca 
listopada, z ponad 5000 nieruchomo-
ści wywieziono 5.684 tony zielonych 
odpadów, czyli o 1.360 ton więcej niż 
rok wcześniej. 
Opakowaniowe
Wzrosła ilość odebranych odpadów: 
z papieru, wielomateriałowych oraz 
szkła. W 2015 odebrano 9.380 ton od-
padów opakowaniowych , to jest o 678 
ton więcej niż rok wcześniej.

Gabaryty 
W 2015 roku odebrano 2.617 ton sta-
rych mebli, ram okiennych czy dywa-
nów, wykładzin. To jest o 333 tony wię-
cej niż w roku 2014 .
Elektrośmieci 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
odbierany jest we współpracy z Elektro-
Eko, w ramach programu „Moje miasto 
bez elektrośmieci”. W zamian za elek-
trośmieci oddawane do punktów pro-
wadzonych przez ElektroEko, szkołom 
przydzielane są kupony, przeliczane na 
punkty, które placówki oświatowe mogą 
wymieniać na opłacane ze specjalnego 
Funduszu Oświatowego materiały i po-
moce edukacyjne. W 2015 roku z gospo-
darstw domowych odebranych zostało 
blisko 385 ton elektrośmieci ( w 2014 
roku - 300 ton) 
Zmieszane 
O 2,2% tj. o 1704 tony wzrosła ilość 
odebranych odpadów zmieszanych. 
W 2015 roku ze szczecińskich nieru-
chomości zamieszkałych odebrano 
85 937, 3 tony odpadów zmieszanych.

Uschnięte drzewka będą odbierane 
do końca lutego. Można zostawić 
je przy pojemnikach na odpady
komunalne.
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 Ecoszczecin

EcoGenerator dobrej energii

Kierownicy z żelbetu
18 tysięcy metrów sześciennych, 
czyli 45 tys. ton – tyle betonu wylano 
już na budowie EcoGeneratora. 
To 2 tys. tak zwanych gruszek. 

Do wylania zostało jeszcze jakieś dwa 
tysiące metrów sześciennych. 
Najwięcej pochłonęły fundamenty. Sam 
węzeł spalania, oczyszczania spalin, 
obróbki żużla, stabilizacji pozostałości 
poprocesowych i magazyn żużla to 
ponad 10 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni zabudowy. Plac belotów 
– 2,7 tys. metrów kwadratowych. Do 
tego obiekty pomocnicze (m.in. bunkier 
żużla, garaże, sprężarkownia, budy-
nek elektryczny, pompownia i zbiornik 
p.poż., oczyszczalnia ścieków, kanał 
zrzutu ścieków).
Dla porównania: Real na Prawobrzeżu 
ma 12,5 tys. metrów kwadratowych.
Z betonu są hala wyładunkowa i bunkier 
odpadów. Ten ostatni to wielka wanna 
z wodoszczelnego żelbetu.
Za wszystkie prace budowlano-żelebe-
towe na obiektach, począwszy od palo-
wania i wykopów aż po bunkier odpadów 
odpowiadają trzej Kierownicy Budowy 
z Mostostalu Warszawa:
• Michał Kosmala, absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej, 34 lata, ósma budowa 
(budował m.in. zakład unieszkodliwiania 
odpadów w Kielcach, halę widowisko-
wą, w której gra Vive Kielce, budynki 
publiczne, galerie), w weekendy wraca 
do rodziny w Kielcach.
• Wojciech Raducha, absolwent Wydziału 
Budownictwa Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego, 28 lat, 
trzecia budowa, wcześniejsze budowy: 
Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotwo-
rów Piersi (Zachodniopomorskie Centrum 
Onkologii przy ul. Strzałowskiej) oraz Azo-
ty Arena. Szczecinianin.
• Andrzej Wójcikiewicz, absolwent Po-
litechniki Poznańskiej, 33 lata, siódma 
budowa, wcześniej m.in. Azoty Arena 
w Szczecinie, budynki mieszkaniowo-
-usługowe, renowacja zabytków. Miesz-
kaniec Szczecina.
Wszyscy trzej zgodnie przyznają, że 
EcoGenerator to ich najciekawsze, ale 
i najtrudniejsze wyzwanie zawodowe. 
Dużo problemów było z bunkrem. We-
dług projektu powinien stać na palach. 
Wbito (a dokładniej wlano)  264 beto-
nowe pale. Okazało się, że grunt nośny, 
na którym miały się oprzeć, nośny jest 
tylko w części. To efekt nieprzewidy-
walnej struktury geologicznej Ostrowa 
Grabowskiego i bardzo zmiennych, dy-
namicznych warunków hydrogeologicz-
nych. Rozwiązanie problemu zajęło kilka 
miesięcy. Ostatecznie bunkier opiera się 
nie na palach, ale na wielkiej betonowej 
płycie o powierzchni 800 metrów kwa-
dratowych i trzymetrowej grubości. 
- Jakie plany na przyszłość? 
- Przede wszystkim skupiamy się na 
zakończeniu tej budowy – podkreśla 
Andrzej Wójcikiewicz. – A potem? Nie-
wątpliwie ciekawą inwestycją są Police 
(chodzi o budowę instalacji do produkcji 
propylenu metodą PDH, która ma po-
wstać w Policach do 2019 roku kosztem 
blisko1,7 mld zł - przyp. ECG).
O Policach myśli także Wojciech Ra-
ducha.
Michał Kosmala chciałby budować jak 
najbliżej rodzinnych Kielc. 

Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów 
dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego 
powstaje w porcie 
szczecińskim 
na Ostrowie Grabowskim. 

Będzie działać pod nazwą EcoGene-
rator. Ograniczając wywóz odpadów 
na składowiska zapewni ciepłą wodę, 
ogrzewanie i prąd dla ok. 30 tys. go-
spodarstw domowych.
Za realizację projektu odpowiada 
miejska spółka Zakład Unieszko-
dliwiania Odpadów. Generalnym 
wykonawcą spalarni  jest Mosto-
stal Warszawa.
Koszt projektu: 711 mln zł. Główne 
źródła finansowania: 255 mln zł - 
dotacja z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej. 280,7 mln - pożyczka 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(w grudniu 2015 zastąpiona obliga-
cjami PKO BP). 60 mln zł – środki 
własne ZUO.
Przewidywany termin uruchomienia 
zakładu: grudzień 2016 roku.

ecogenerator.eu
Zapraszamy 

na Facebook i YouTube

Kierownicy prac konstrukcyjno-budowlanych: 
Michał Kosmala, Wojciech Raducha i Andrzej Wójcikiewicz. 
W tle hala przyjęcia odpadów.

Bunkier odpadów to betonowa wanna, 
do której trafi ać będą odpady przed 
spaleniem na rusztach. Pojemność 
bunkra zapewni zapas odpadów na 
tydzień nieprzerwanego funkcjonowania 
instalacji, przy uwzględnieniu eksplo-
atacji dwóch linii ZTUO o wydajności 
10 Mg/h każda.
Głębokość dna bunkra - 8,5m (poniżej 
gruntu), szerokość – 15 m, długość – 37 
m, wysokość – 35 m. Powierzchnia dna 
555 m kw. Nad bunkrem będzie suw-
nica oparta na konstrukcji żelbetowej 
budynku. 
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24 nowe mieszkania o czynszu 
komunalnym powstały w ramach 
budowy I etapu osiedla 
„Nad Płonią” w Szczecinie-Dąbiu. 
Dwa budynki przy ulicy Koszarowej 
wybudowane przez TBS 
„Prawobrzeże” właśnie zostały 
oddane do użytku.

Podczas uroczystego otwarcia z rąk 
prezydenta miasta klucze do swoich 
mieszkań odebrały 4 rodziny. Lokale, 
w których zamieszkają, wykończone 
są „pod klucz”, a czynsz w nich wy-
nosi tyle samo, ile w innych szczeciń-
skich lokalach komunalnych.
– Cieszy nas ta inwestycja i fakt, że 
nasze szczecińskie TBS-y wciąż bu-
dują kolejne mieszkania – mówił pre-
zydent Piotr Krzystek. – Dobrze, że 
możemy korzystać ze wsparcia Banku 
Gospodarstwa Krajowego, który w ra-
mach Funduszu Dopłat dofi nanso-
wał to przedsięwzięcie. Dzięki temu 
pierwsze rodziny mogą wprowadzić 
się do mieszkań o naprawdę wyso-
kim standardzie.
I etap osiedla „Nad Płonią” uzyskał 
wsparcie w wysokości 40% kosztów 
inwestycji. Podobne dofi nansowanie 
Gmina Miasto Szczecin otrzymała 
także przy II etapie, który zakłada 
budowę kolejnego budynku z 12 
mieszkaniami na wynajem. Prace 
budowlane już się rozpoczęły.
– To co dzisiaj widzimy jest tylko 
częścią większej układanki. Osie-
-dle „Nad Płonią” finalnie składać 
się będzie bowiem z 10 podobnych 
budynków ze 120 mieszkaniami – 
zapowiadał Prezes TBS „Prawo-
brzeże” Paweł Sikorski. – Prócz tego 
w ramach inwestycji powstaną także 
kolejne miejsca parkingowe, chod-
niki i alejki, oświetlenie, elementy 
małej architektury.
A wszystko to w centrum Starego-
-Dąbia, które rewitalizowane jest przez 
TBS od 2002 roku. Osiedle „Nad Pło-
nią” położone jest przy bocznej uliczce 

Tytuł laureata konkursu „Jakość 
Roku 2015” otrzymało 
Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego. 
Jest on uhonorowaniem dbałości 
o najwyższą jakość oferowanych 
przez Szczecińskie TBS usług.

„Jakość Roku” ma na celu promowa-
nie przedsiębiorstw, które myślenie 
o jakości swoich produktów czy usług 
przeniosły na wyższy poziom. Od 10 
lat wyróżniani są liderzy przedsiębior-
czości, upowszechniający najlepsze 
wzorce w zakresie zarządzania jako-
ścią. Organizator programu, Fundacja 
Qualitas, we współpracy z European 
Organization for Quality (Europejska 
Organizacja Jakości), wyróżnia fi rmy, 
które starają się tworzyć nowe warto-
ści, wdrażać innowacyjne rozwiązania 
i dążyć do doskonalenia jakości. Do 
ich grona dołączyło Szczecińskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego.

W jubileuszowej dziesiątej edycji progra-
mu kapituła przyznała Szczecińskiemu 

TBS tytuł „Jakość Roku 2015”, uza-
sadniając wybór dbałością o jakość 
w budowaniu domów mieszkalnych, 
prowadzeniu remontów i modernizacji 
obiektów przeznaczonych na zaspo-
kajanie potrzeb mieszkaniowych na 
zasadach najmu. To już kolejne wyróż-
nienie Spółki, które podkreśla wysoki 
standard oferowanych przez szczeciń-
skie TBS mieszkań.

Aż 2 miliony złotych w 2016 roku 
przeznaczy ZBiLK na realizację 
programów Zielone Podwórka 
i Zielone Przedogródki 
Szczecina. To prawie 
dwa razy więcej niż w roku ubie-
głym. Nabór wniosków 
od zainteresowanych wspólnot 
mieszkaniowych 
trwa do 1 marca.

W związku z dużym zainteresowaniem 
wspólnot kwoty gminnych dofi nan-
sowań w roku 2016 zostały znacznie 
zwiększone. Gmina Miasto Szczecin 
przeznaczyła po 1 mln zł na realizację 
każdego z programów. Pieniądze te 
pozwolą na zmianę większej liczby 
podwórek i przedogródków.
Program Zielone Podwórka skierowa-
ny jest do wspólnot mieszkaniowych 
znajdujących się w budynkach poło-
żonych na terenie Szczecina i speł-
niających poniższe warunki:
1) znajdują się w nich lokale stano-
wiące własność gminy lub spółki ko-
munalnej,

2) mają zawarte porozumienie/ umo-
wę z gminą lub spółką komunalną na 
korzystanie z terenu stanowiącego 
własność gminy, służącego do użytku 
właścicieli nieruchomości wspólnej 
dla jej potrzeb związanych z prawi-
dłowym funkcjonowaniem nierucho-
mości.
W przypadku programu Zielone 
Przedogródki Szczecina nie obo-
wiązuje kryterium mówiące o loka-
lach komunalnych znajdujących się 
we wspólnocie.

Aby uzyskać dofi nansowanie nale-
ży w terminie do 1 marca br. złożyć 
w ZBiLK kompletny wniosek wraz z pro-
jektem i kosztorysem. Listę wspólnot 
zakwalifi kowanych do obu programów 
poznamy po posiedzeniu komisji kon-
kursowej, prawdopodobnie w kwiet-
niu br.

Zapraszamy zainteresowane 
wspólnoty do składania wniosków

(do 1.03 br. w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 
– Dział Nadzoru Właścicielskiego, 

pok. nr 27; tel. 91 48 86 311).

Budownictwo

Zamieszkali nad Płonią

STBS z nagrodą Zielone Podwórka

wśród parkowej zieleni, niedaleko skle-
pów, fi lii ośrodka kultury, targowiska 
i przystanków autobusowych. Takie 
położenie wraz z małomiasteczkowym 
charakterem nowego osiedla (niewiel-
kie, jednoklatkowe budynki z przy-
domowymi ogródkami) powinno być 
dobrym miejscem do życia. Zauważył 

to obecny podczas uroczystości przed-
stawiciel Banku Gospodarstwa Kra-
jowego.
– Mam nadzieję, że nowym lokatorom 
będzie się tutaj dobrze mieszkało – 
mówił Bogusław Białowąs z Depar-
tamentu Usług Agencyjnych BGK. 
– Te efektowne budynki powstały ze 

wsparciem BGK, z czego się bardzo 
cieszymy. Mieszkalnictwo to ważna 
część naszej pracy i tutaj, dzisiaj, wi-
dać jej efekty.
Łączny koszt I etapu inwestycji wy-
niósł ponad 4,2 mln zł. Plac budowy 
przekazany został wykonawcy (fi rmie 
Ciroko) we wrześniu 2014 roku.

Podczas uroczystego otwarcia z rąk Prezydenta Miasta klucze do swoich 
mieszkań odebrały 4 rodziny. Lokale, w których zamieszkają, 
wykończone są „pod klucz”, a czynsz w nich wynosi tyle samo, 
ile w innych szczecińskich lokalach komunalnych.
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3 marca
Deborah Brown & Kevin Mahogany: 
„Kansas City”.
Koncert inaugurujący Szczecin Jazz 
2016. Specjalnie przygotowany pro-
gram na nasz festiwal przez „ambasa-
dorkę” Szczecin Jazz Deborę Brown. 
Inspirowany dorobkiem artystycznym 
Kansas City, z którego wywodzą się 
zarówno legenda jazzu, saksofoni-
sta Charllie Parker jak i wykonawcy 
szczecińskiego koncertu - wokaliści 
Kevin Mahogany i wspomniana Debo-
rah Brown. Uwaga (!) - jedyny koncert 
w Polsce. 
Z wokalistami wystąpią światowej reno-
my muzycy: Rob Bargard (USA), Essiet 
Okon Essiet (USA) i Newman Taylor 
Baker (USA)

4 marca
Grzegorz Turnau, Dorota Miśkiewicz, 
Marek Napiórkowski: „Jazz & Wine”. 
Najbardziej popularni polscy artyści 
w kameralnej i ekskluzywnej odsłonie 
muzycznej w miejscu bardzo „tren-
dy” czyli w Winiarni „Turnau”.  A jak 
dobrze wiadomo świetna muzyka 
i znakomite wino to najlepsze po-
łączenie. 

5 marca
Marcin Wasilewski Trio: „Spark of Life”. 
Odnoszący światowe sukcesy trio pol-
skiego pianisty Marcina Wasilewskiego, 
bardzo dobrze znane polskiej publiczno-
ści również jako „Simple Coustic Trio”. 
Zespół współtworzą kontrabasista Sła-
womir Kurkiewicz oraz perkusista Michał 
Miśkiewicz. Najnowsza płyta formacji 
„Spark of Life” została „obsypana” Fry-
derykami i innymi wyróżnieniami pol-
skiego środowiska muzycznego. Co 
istotne Marcin Wasilewski nagrywa dla 
światowej wytwórni ECM, a fakt ten czyni 
go „ambasadorem” polskiej muzyki na 
światowej arenie obok takich tuzów jak 
choćby Tomasz Stańko.

8 marca
Marek Niedźwiecki prezentuje „Smo-
oth Jazz Cafe”: Mario Biondi.
Czyli najpopularniejszy dziennikarz 
muzyczny „przywozi” do Szczecina 
top gwiazdę smooth jazzu i soulu 
z Włoch. Mario Biondi, zwany rów-
nież „włoskim Barry White” w Pol-
sce wystąpi poraz pierwszy. Uwaga 
Panowie - ciepły i niski głos artysty, 
wspomagany przez sześcioosobowy 
zespół, w dniu kobiet (8.03) będzie 
znakomitym pomysłem na prezent 
dla ukochanej kobiety i świetnym 
pomysłem na spędzenie wieczoru. 
Muzyka nie dość że znakomita to 
jeszcze bardzo fajna i przyjemna. 
Koncert Mario Biondiego na Szczecin 
Jazz 2016, będzie również jedynym 
koncertem tego artysty w Polsce.

10 marca
Francesco Bruno 4tet + Jola Szcze-
paniak. 
Szczecin Jazz wspiera szczecińskich 
artystów. Nasza najlepsza wokalistka 
Jola Szczepaniak wystąpi z gwiazdami 
włoskiego jazzu, z zespołem gitarzysty 
Francesco Bruno. Usłyszymy pro-
gram autorski oraz znane standardy 
jazzowe. 

11 marca
Kelvin Sholar: „Nu_Jazz”
Klubowa odsłona nowoczesnej formy 
połączenia jazzu z muzyką elektro-
niczną, klubową i „densową” Pianista, 
kompozytor i producent muzyczny 
Kelvin Sholar to artysta wychodzący 
poza granice jednego stylu czy formy. 
Współpracował ze Stevie Wonderem, 

legendami jazzu i jednocześnie fascy-
nuje go połączenie jazzu i techno. Bar-
dzo ciekawa propozycja zwłaszcza 
dla młodych. Czyli impreza przy jazzie 
w City Hall.

12 marca
Billy Harper & The Cookers.
Dream team. Superjazz band. Żywe le-
gendy. Prawdziwy jazz prosto z New 
York City.... po prostu The Cookers! 
Najlepszy mainstreamowy zespół jaz-
zowy na świecie zagra swój pierwszy 
koncert w Polsce.
Billy Harper (USA), Eddie Hendrson (USA) 
– tp, David Weiss (USA) , Donald Harri-
son (USA), George Cables (USA), Cecil 
McBee (USA), Billy Hart (USA)

Więcej szczegółów:
www.szczecinjazz.eu

W Szczecinie zapowiada się raj na 
ziemi, jazzowy raj. Ruszyła sprzedaż 
biletów na najważniejsze jazzowe 
wydarzenie roku, Festiwal Szczecin 
Jazz (2-12 marca 2016 r.) 

Szczecin Jazz to międzynarodowy fe-
stiwal muzyczny połączony z szeregiem 
wydarzeń towarzyszących promujących 
muzykę jazzową. 
Pierwsza edycja imprezy odbędzie 
w dniach 2-12 marca 2016 roku.
Bilety dostępne na bilety.fm

2 marca
Joanna Gajda Quartet + Mietek Szcze-
śniak: „Jazz dla Dzieciaków”.
„Mała” inauguracja festiwalu Szczecin 
Jazz. W programie najpopularniejsze 
standardy jazzowe takie jak „Chame-
leon” Herbiego Hancocka czy „Giant 
Steps” Johna Coltrane’a, do których 
szczecińska pianistka Asia Gajda na-
pisała pogodne i wesołe słowa. Całość 
została tak dobrana i zaaranżowana, 
aby była łatwa do zapamiętania dla 
najmłodszych, przez co utwory te stają 
się piosenkami dla dzieci.
Z Asia Gajdą (p) i Mietkiem Szcześnia-
kiem (voc) wystąpią perkusiści Eric 
Allen (USA) i Tomas Celis Sanchez 
(Mex), kontrabasista Francesco Angiuli 
(IT) oraz dzieci z „podstawówki mu-
zycznej” przy  ul.Bolesława Śmiałego 
ze Szczecina.

rozmaitości

Jazz w Szczecinie

Koncert inaugurujący Szczecin Jazz 2016. 
Specjalnie przygotowany program na nasz festiwal 
przez „ambasadorkę” Szczecin Jazz Deborę Brown. 

Zamieszkali nad Płonią

Zielone Podwórka
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wydarzenia

Filharmonia Szczecińska melomanom 
proponuje m, in. koncert symfoniczny 
Georg Friedrich Händel - Oratorium Izrael 
w Egipcie w wykonaniu Chóru i Orkie-
stry Barokowej Capella Cracoviensis 
(05 lutego, godz.19.00).  Gitarowa fan-
tazja (14 lutego, godz.19.00) – koncert 
Jakuba Kościuszko szczecinianina wy-
stępującego na estradach w kraju oraz 
w Niemczech, Holandii i Stanach Zjed-
noczonych.
Trio Kai Danczowskiej (19 lutego, godz. 
19.00), skrzypaczki, która od dziesiątego 
roku życia występuje jako solistka na 
scenach całego świata. 
W Szczecinie wystąpi z nią córka Justy-
na Danczowska, znakomita pianistka-
-kameralistka oraz utalentowany młody 
wiolonczelista Bartosz Koziak.

W lutym niełatwy będzie także wybór 
koncertu w wykonaniu polskich artystów 
tzw. muzyki popularnej. Tak więc odno-
tujmy tylko w telegrafi cznym skrócie: 

Andrzej Piaseczny – trasa koncertowa 
promująca płytę „Kalejdoskop” (Filharmo-
nia, 01 lutego, godz.18.00), Mela Koteluk 
(Filharmonia, 2 lutego, godz.19.00), SOUN-
DLAB - Atom String Quartet & Andrzej 
Smolik ( Filharmonia, 4 lutego, godz.19.00), 
Michał Bajor - Moja miłość (Filharmonia, 7 
lutego, godz. 18.00), Zbigniew Wodecki 
oraz Mitch&Mitch ( Azoty Arena, 13 lutego, 
godz.19.00), Krzysztof Krawczyk - Jubile-
usz 50-lecia na scenie (Filharmonia, 16 lute-
go, godz. 20.00), Piwnica pod Baranami: 
Wielki koncert z okazji 60 lecia (Filharmonia, 
17 lutego, godz. 17.00) 

Niezwykłym wydarzeniem będzie też 
zapewne unikalne show taneczne - Na-
rodowy Balet Gruzji “Sukhishvili” (Azoty 
Arena,11 lutego, godz.19.00).
Teatry w lutym proponują m.in. „Szkoła 
żon”, „Makbet” czy „Przyszedł męż-
czyzna do kobiety” we Współczesnym, 
„Mayday”, „Kogut w Rosole” w Pol-
skim, a w Operze na Zamku m.in. „Ma-
dama Butterfl y”, „Napój miłosny” czy 
„Alicja w krainie czarów”.
A jeszcze trzeba wspomnieć o wyda-
rzeniu O’Góry!- piątej edycji przeglądu 
Filmów o Górach (Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny, 04-07 
luty) – 30 fi lmów o tematyce górskiej, 
spotkania z gośćmi specjalnymi, warsz-
taty i konkurs fi lmów amatorskich, wy-
stawy, a także Jacht Film Szczecin 
2016 – wielkie święto dla miłośników 
żeglarstwa i fi lmów dokumentalnych. 
Stara Rzeźnia i Centrum Żeglarskie 
(13-14 lutego) zaprezentują 8 fi lmów z 4 
krajów. Pokazane zostanie żeglarstwo 
wyczynowe, amatorskie i to uprawiane 
przez osoby niepełnosprawne. Jak na 
walentynki przystało będzie miłość 
i pasja, żeglarska oczywiście. 

Zapraszamy w lutym  
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