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mały uczeń PIERWSZA KLASA
W odpowiedzi na oczekiwania, wyrażone w ankiecie przeprowadzonej
wśród rodziców dzieci 6-letnich, szczeciński magistrat wprowadza
specjalny pakiet rozwiązań pn. „mały uczeń PIERWSZA KLASA”.
Więcej str. 2

Łasztownia. Nowe serce miasta

Ponad 4 miliony kilogramów!

Jednym z najważniejszych punktów nowej Łasztowni będzie ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagoWięcej str. 3
spodarowanie obszaru wyspy.

2015 to najlepszy rok w historii szczecińskich Ekoportów, które zanotowały gigantyczny wzrost zainteresowania mieszkańców. Ekoporty odwiedziło ponad 83
Więcej str. 4
tysiące osób.

Nagroda Artystyczna
i Mecenas Kultury
Uroczysta Gala wręczenia tytułów nagrodzonym oraz
niezwykły koncert odbędzie się 5 kwietnia w szczecińskiej
Filharmonii. Już dziś zapraszamy.
Więcej str. 8
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mały uczeń

PIERWSZA KLASA
W odpowiedzi na oczekiwania,
wyrażone w ankiecie
przeprowadzonej wśród rodziców
dzieci 6-letnich, Urząd Miasta
Szczecin wprowadza
specjalny pakiet rozwiązań pn.
„mały uczeń PIERWSZA KLASA”.
Ostatnia reforma systemu oświaty
w Polsce, zniosła obowiązek szkolny
dla dzieci 6-letnich. Dziś, to właśnie
rodzice podejmą decyzję, czy w zbliżającym się roku szkolnym 2016/2017
ich 6-letnie dziecko rozpocznie naukę
w pierwszej klasie szkoły podstawowej, będzie uczęszczało do oddziału
„0” działającego przy szkole czy też
pozostanie na kolejny rok w przedszkolu.

» Pakiet rozwiązań
„mały uczeń
PIERWSZA KLASA”
to konkretne
działania, które mają
na celu podniesienie
atrakcyjności
szczecińskich
szkół
podstawowych.

Wielu rodziców ma jednak wątpliwości dotyczące tego, jaka droga będzie
najlepsza dla ich dziecka. Chcąc je
rozwiać, Urząd Miasta przygotował
specjalny pakiet rozwiązań. Dzięki
niemu, rodzice najmłodszych mieszkańców Szczecina, będą mogli m.in.
zapoznać się z opiniami specjalistów,
zobaczyć jak funkcjonują szczecińskie szkoły podstawowe oraz sprawdzić jak jest sprawowana opieka nad
najmłodszymi uczniami w szkole.
Szczecińskie szkoły podstawowe są
dobrze przygotowane na przyjęcie
zarówno 6-, jak i 7-latków. Ten niewątpliwie ogromny atut, pozwala nam
dziś śmiało zachęcać rodziców do tego
aby swoje pociechy posyłali właśnie
do I klasy. Jednocześnie szanujemy
to, że jest to indywidualna decyzja
każdego opiekuna dziecka 6-letniego
– powiedział prezydent Piotr Krzystek.
– Mamy świadomość, że rodzice będą
podejmowali różne decyzje odnośnie
ścieżki edukacyjnej ich dziecka. To
właśnie dlatego jakiś czas temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu
ankiet wśród rodziców. W odpowiedzi
na obawy i oczekiwania w niej wyrażone przygotowaliśmy pakiet działań,
który ma przede wszystkim pomóc
w podjęciu tej ważnej decyzji – dodał
prezydent miasta.
Pakiet rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, wprowadzony w odpowiedzi na obawy i oczekiwania,
które wyrażali rodzice 6-latków, to
konkretne działania, które mają na
celu podniesienie atrakcyjności
szczecińskich szkół podstawowych

oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta możliwie najlepszej opieki.
W pakiecie znalazły się między innymi
takie rozwiązania jak:
• serwis www dedykowany rodzicom
6-latków,
• materiały informacyjno-promocyjne,
• Dni Przedszkolaka i Dni Otwarte
organizowane w szkołach podstawowych,
• spotkania ze specjalistami,
• czat dla rodziców,
• organizacja punktów konsultacyjnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Decyzją prezydenta Szczecina, w odpowiedzi na oczekiwania rodziców,
wyrażone w ankiecie przeprowadzonej
w dn. 29 I – 5 II br., wprowadzone zostają również:
• całodzienne wychowanie i opieka
dla dzieci 6- i 7-letnich w formie oddzielnych świetlic,
• opieka organizowana podczas dni
wolnych od zajęć (ferie, wakacje),
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas pierwszych,
• pakiet nieodpłatnych dodatkowych
zajęć dla najmłodszych (10 godzin/
tyg.na każdy oddział kl. I),
• pakiet adaptacyjny dla uczniów
klas pierwszych,

• Serwis 6-latka,
• Zwiększenie zatrudnienia specjalistów: pedagogów i logopedów.
Wszelkie szczegółowe informacje
dotyczące pakietu rozwiązań „mały
uczeń PIERWSZA KLASA”, w tym
m.in.: wyniki ankiet, harmonogram
dni otwartych szkół podstawowych
oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się na łamach serwisu:
www.6latki.szczecin.pl

Stypendia prezydenta – XII edycja
Do 10 marca
można składać wnioski
o stypendium
dla najzdolniejszych studentów
i doktorantów.
Program stypendialny prezydenta
Szczecina to jeden z instrumentów
realizacji Polityki wspierania rozwoju
nauki i szkolnictwa wyższego.
Ma za zadanie nieść pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego śro-

dowiska naukowego kadr naukowych
oraz zapobiegać odpływowi z jego
terenu młodych ludzi.
Program funkcjonuje od października 2010 roku. Stypendia
otrzymało ponad 190 studentów
i doktorantów, reprezentujących
preferowane dyscypliny naukowe,
dziedziny sztuki i kierunki kształcenia absolwentów szkół wyższych
i naukowców.

Wysokość stypendium dla studenta
wynosi: 1 000 zł brutto w pierwszym
roku pobierania stypendium, 1 200
zł – w drugim i 1 400 zł – w trzecim.
Natomiast stypendium dla doktoranta
to 3 000 zł brutto.
Wnioski o stypendium naukowe należy
składać w Urzędzie Miasta Szczecin,
w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii
Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu
Miasta przy ul. Odrowąża).

Program stypendialny wpisuje się
w działania związane z projektem
Akademicki Szczecin realizowanym
przez Miasto Szczecin wspólnie
z uczelniami wyższymi. Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz
rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki,
kultury i lokalnych elit.
Więcej: www.bip.um.szczecin.pl
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ŁASZTOWNIA
Nowe serce miasta
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek
ogłosił plan przebudowy Łasztowni.
Jednym z najważniejszych
punktów projektu „Łasztownia.
Nowe serce miasta” będzie ogłoszenie międzynarodowego konkursu
architektoniczno-urbanistycznego na
zagospodarowanie obszaru wyspy.
Przygotowania do programu trwały od
września 2015r. Do tej pory wykonano aktualizację mapy własnościowej
obszaru Łasztowni, podjęto działania
prawne niezbędne, aby rozpocząć zagospodarowanie tego terenu.
Tematyce Łasztowni poświęcony był
również zeszłoroczny Westival – sztuka architektury. Studenci architektury
i architekci wzięli udział w warsztatach
pn. „Szczecin przyszłości – przyszłość
Szczecina_ŁASZTOWNIA”. Obszarem

opracowania warsztatów był fragment
obejmujący Bulwar Gdański, Trasę Zamkową i ul. Energetyków.
- Łasztownia to przestrzeń, która ma
w sobie ogromną wartość,
o czym mówimy już
od wielu lat, nawiązując chociażby do wizji
Floating Garden. Dlatego
dziś mówimy
o starcie dużego
projektu, związanego
z koncepcją przebudowy
tego miejsca. Chcemy by Łasztownia
była projektem, którym zainteresują się
nie tylko architekci i urbaniści z Polski,
ale i z Europy, a także całego świata –
mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

W połowie 2016 roku zaplanowano
konsultacje społeczne i dyskusje z udziałem środowisk fachowych, w październiku br., podczas Westivalu odbędzie
się plener architektoniczny
na zagospodarowanie Łasztowi,
w grudniu
2016
r.
ogłoszony
zostanie
międzynarodowy konkurs
architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie obszaru Łasztowni,
a jego rozstrzygnięcie nastąpi w 2017
roku, rok później uchwalony zostanie
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta uwzględniający
zmiany dotyczące terenów Łasztowni.

Okres od czerwca do września
2018r. będzie czasem na przygotowanie materiałów do oferty dla
inwestorów. Działania te zakończą
poszukiwania inwestorów, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów
na komunalne nieruchomości oraz
inicjatywy inwestycyjne na pozostałych nieruchomościach.
- Mówimy o projekcie, który nie jest na
miesiące, który jest na lata. W rozwoju
przestrzennym Szczecina ten projekt
może być równie ważny, jak moment
w którym miasto przestało być warownią, bądź w którym zapadła decyzja, by
zbudować Wały Chrobrego. Położenie
Łasztowni daje ogromne możliwości,
które miasto postanowiło wykorzystać
– podkreśla Piotr Mync, zastępca prezydenta Szczecina.

Honorowy Ambasador
Do 31 maja br., potrwa przyjmowanie
kandydatur do honorowego tytułu
„Ambasador Szczecina”,
osób (lub grup osób), których
osiągnięcia przyczyniają się do
budowania pozytywnego wizerunku
Szczecina w kraju i za granicą.
Zgłoszone mogą być również instytucje,
bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy,
statki, żaglowce, itp. Zgłoszeń można
dokonywać za pomocą wniosku, który
jest dostępny na stronie www.szczecin.pl
oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta (sala 62). Wypełniony wniosek
można złożyć w kancelarii Biura Obsługi
Interesantów (sala 62), przesłać pocztą
pod adres Urzędu Miasta Szczecin, pl.

Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub
wysłać drogą elektroniczną na adres
mailowy: boi@um.szczecin.pl
Mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina”
2016, mogą wziąć udział w obradach
Kapituły.
Wystarczy do 20 kwietnia br., wysłać
swoje zgłoszenie z podaniem imienia
i nazwiska oraz adresu zwrotnego, na
adres ambasadorszczecina@um.szczecin.pl
Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców
Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

Dowiedz się więcej:
www.500plus.szczecin.pl

4

SZCZECIN

wzs luty 2016

www.wiadomosci.szczecin.eu

Ecoszczecin

Szkoła z nagrodą
Szkoła Podstawowa nr 47
w Szczecinie aktywnie uczestniczy
w edukacyjnym programie
„Moje miasto bez elektrośmieci”.
Za duże zaangażowanie
w zbieraniu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
została nagrodzona tablicą
interaktywną.
Program „Moje miasto bez elektrośmieci”
ma na celu promowanie ekologicznych
postaw wśród mieszkańców polskich
miast oraz zachęcenie ich do selektywnej
zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.
Organizatorzy inicjatywy swoje założenia realizują m.in. poprzez edukowanie
najmłodszych Polaków na temat prawidłowych zasad postępowania z elektrośmieciami.
Dotychczas do programu przyłączyło
się ponad 3 tysiące szkół z różnych
regionów Polski.
Za aktywne zaangażowanie w realizację
programu, placówki oświatowe otrzymują pomoce dydaktyczne finansowane
z Funduszu Oświatowego założonego
przez twórcę programu ElektroEko.
Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie uczestniczy
w inicjatywie niemal od samego początku
jego powstania.

Szkoła Podstawowa nr 47
w programie „Moje Miasto
bez elektrośmieci” uczestniczy
niemal od początku.

Ponad 4 miliony
kilogramów!
Za nami najlepszy rok
w historii szczecińskich
Ekoportów, które w 2015 r.
zanotowały gigantyczny wzrost
zainteresowania mieszkańców.
W 2015 roku Ekoporty odwiedziło ponad
83 tysiące osób. Najwięcej, bo ponad 20
tysięcy Ekoport przy ulicy Dworskiej,
ponad 14 tysięcy mieszkańców było przy
ulicy Leszczynowej, 12 tysięcy przy
ulicy Firlika. Dla porównania – w 2014
roku wszystkie 7 punktów zbiórki
odwiedziło 51 tysięcy mieszkańców.
Co oddawaliśmy do Ekoportów
w 2015 roku:
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 276 tys. kg (w 2014 – 228
tys. kg)
– leki z aptek (Mini Ekoportów) oraz Ekoportów – 9800 kg (w 2014 – 8500kg)
– opony – 93 tys. kg (w 2014 – 83 tys. kg)
– chemia budowlana – 80 tys. kg (75,4
tys. kg)
– makulatura – 83,3 tys. kg (w 2014 –
56,240 kg)
– odpady biodegradowalne zielone –
1,375 mln. kg (w 2014 – 1,04 mln kg.
– odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny itp 724,2 tys. kg
(w 2014 – 277 tys.)
– odzież i tekstylia – 48,8 tys. kg
(w 2014 – 22 600 kg)
– opakowania szklane – 27,8 tys. kg
(w 2014 – 12,1 tys.kg)

Łącznie w roku 2015 zebranych
zostało – 4,1mln kg odpadów
(w 2014 r. 2,2 mln kg)
Dla potrzebujących
Jeden z Ekoportów, w Zdrojach, przy
ulicy Leszczynowej, przyjmuje rzeczy,
które już nam się nie przydadzą, a mogą
posłużyć innym, potrzebującym osobom.
To, co przywieziemy do tego Ekoportu
przekazywane jest do schroniska dla
bezdomnych oraz do domu samotnej
matki. Przedstawiciele placówek przyjeżdżają i sami wybierają to, co może
przydać się w ich codziennym życiu.
W pierwszym roku prowadzenia akcji w 2015 do potrzebujących trafiło ponad
1700 kilogramów takich rzeczy. Były
to przede wszystkim ubrania, tekstylia,
książki czy zabawki.
Niezwykle istotne jest to, by przekazywane przedmioty były w stanie nadającym
się do użytku.
Można je przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-19.00 oraz w soboty do
godziny 15.00.

Nauczyciele chętnie korzystają z pomocy
edukacyjnych udostępnianych w ramach
programu prowadząc zajęcia o tematyce
ekologicznej. Dodatkowo pracownicy
szkoły wraz z uczniami, kilka razy w roku
przeprowadzają zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w które
angażują także lokalne społeczności.
Punkty Funduszu Oświatowego przyznane szkole w ramach zbieranych elektrośmieci, placówka zdecydowała się
przeznaczyć na najcenniejszą nagrodę
w całym katalogu – tablicę interaktywną. Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu
nauczycieli oraz uczniów, placówka 27
stycznia br. otrzymała wybraną przez
siebie tablicę.
W zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego uczniów
mogą wspierać mieszkańcy Szczecina,
przynosząc elektrośmieci do punktów
prowadzonych przez ElektroEko. Za
oddane urządzenia otrzymają kupony
Funduszu Oświatowego, które mogą
przekazać szkole.
Lista dostępnych punktów zbierania
elektrośmieci w Szczecinie znajduje
się na stronie www.elektrosmieci.pl

Przypomnienia
Deklaracje
Przypominamy że z początkiem
roku nową deklarację składają tylko właściciele nieruchomości,
którzy rozliczają się z Gminą za wywóz
odpadów w oparciu o zużycie wody.
Nową deklarację muszą złożyć po upływie
12 miesięcy od złożenia poprzedniej.
Proponujemy zatem odszukać składane
deklaracje i pamiętać o złożeniu następnej,
w 2016 roku.
Gabaryty
Od stycznia 2016r. w zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości zgłaszają
odbiór bezpośrednio do firmy wywozowej,
która ma obowiązek odbioru w terminie do
14 dni od zgłoszenia .
Kontakty do firm dostępne są na stronie
www.ecoszczecin.pl w zakładce harmonogramy.
Pamiętajmy także, że odpady wielogabarytowe należy wystawiać 1 dzień przed
terminem odbioru.
Udostępnianie
W zabudowie jednorodzinnej pojemniki na
odpady zmieszane oraz worki do gromadzenia odpadów segregowanych wysta-

wiajmy w dniu odbioru przed nieruchomość.
W zabudowie wielorodzinnej w dniu odbioru
odpadów komunalnych należy otworzyć
bramy, wiaty śmietnikowe.
Jeden termin
Odpady segregowane gromadzone w workach od tego roku, we wszystkich sektorach
miasta, firmy wywozowe odbierają w jednym terminie! Nie ma osobnych odbiorów
w jednym tygodniu opakowań z papieru
oraz tworzyw sztucznych i osobnych odbiorów dla szkła.
Worki na cały rok
Mieszkańcy Szczecina otrzymali :
– 26 niebieskich worków o pojemności
120l przeznaczonych do gromadzenia papieru,
– 64 żółtych worków o pojemności 120l
przeznaczonych do gromadzenia odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych oraz metalu,
– 26 zielonych worków o pojemności 60l
przeznaczonych do gromadzenia odpadów opakowaniowych ze szkła.
Pamiętajmy – to są worki na cały rok!
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EcoGenerator
dobrej energii

EcoGenerator w budowie.
Na zdjęciu: hala instalacji oczyszczania spalin.

Nie węgiel, nie ropa ani budzący
emocje atom, a zwykłe,
niepotrzebne nikomu odpady
komunalne będą paliwem
dla supernowoczesnej
elektrociepłowni, która powstaje
w szczecińskim porcie.
Przekształcanie odpadów komunalnych
w energię to zadanie EcoGeneratora,
czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego, który przed
końcem 2016 roku rozpocznie pracę na
Ostrowie Grabowskim.
Rocznie, ta służąca ochronie środowiska,
wyposażona w najlepsze technologie elektrociepłownia, będzie unieszkodliwiać 150
tys. ton odpadów komunalnych. Dzięki
dwóm niezależnym liniom spalania zakład
będzie pracować 24 godziny na dobę,
także wówczas, gdy jedna z linii zostanie
wyłączona z powodu remontu czy awarii.
EcoGenerator powstaje na 12-hektarowej działce. Składa się z kilkunastu
głównych obiektów. Największym z nich
będzie budynek procesowy o długości

blisko 200 metrów, szerokości 68,6 i wysokości 30 metrów. To w nim odbywać
się będzie rozładowanie odpadów do
bunkra, ich termiczne przekształcenie,
oczyszczanie spalin, a także przetwarzanie energii odzyskanej ze spalania
odpadów w energię cieplną i elektryczną,
z której korzystamy w naszych domach.
Najlepsze dostępne technologie
Odpady w EcoGeneratorze będą spalane na ruszcie posuwisto-zwrotnym.
To sprawdzona, najczęściej stosowana
technologia w spalarniach europejskich.
Za dostawę i montaż rusztu odpowiada firma Hitachi Power Europe Service
GmbH, jeden ze światowych liderów
w tej dziedzinie.
Wieloczęściowy system oczyszczania
spalin zapewni neutralizację wszelkich
szkodliwych substancji. W rezultacie
przez komin spalarni do powietrza wydostawać się będą głównie azot, tlen, dwutlenek węgla oraz para wodna, a więc
naturalne składniki powietrza.
Za dostawę, montaż technologii,
urządzeń i instalacji termicznego

przekształcania odpadów (m.in. kotła, instalacji oczyszczania spalin
i ścieków) odpowiada Rafako S.A.,
największy europejski producent
kotłów dla energetyki zawodowej
i przemysłowej.
Dobra energia z odpadów
W zależności od potrzeb zakład będzie
produkował ciepło (nom. 32 MW/h
w kogeneracji) i energię elektryczną (11
MWe) albo samą elektryczność (14 MW/h
w kondensacji).
EcoGenerator stanie się ważnym źródłem energii dla Szczecina. Jego udział
w produkcji ciepła dla naszego miasta
wyniesie ok. 13%.
Żużel oraz popioły paleniskowe powstałe ze spalania odpadów transportowane będą z odżużlacza z zamknięciem
wodnym do bunkra żużli, a stamtąd
do segmentu waloryzacji żużla. Żużel
będzie można wykorzystać do budowy
dróg, a popioły – po zneutralizowaniu
i ustabilizowaniu – będą składowane
na składowiskach innych niż niebezpieczne.

Dlaczego EcoGenerator?
Eco, dlatego, że ograniczy niebezpieczne
dla natury składowiska odpadów.
Generator, bo tak nazywa się część parowej turbiny, dzięki której z odpadów
będzie produkował energię.
Będzie to zakład nowej generacji nie
tylko w znaczeniu technologicznym, ale
także pokoleniowym. Idea zrównoważonego rozwoju polega na założeniu,
że rozwój społeczeństwa nie może się
odbywać kosztem środowiska naturalnego i warunków życia następnych
pokoleń. W tym wypadku chodzi o to, by
zostawić naszym dzieciom świat wolny
od odpadów.

EcoGenerator będzie przetwarzać
w energię śmieci niezdatne do recyklingu
ze Szczecina i innych gmin województwa
zachodniopomorskiego.
Za jego uruchomienie odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów.
Generalnym wykonawcą inwestycji jest
warszawski Mostostal. Planowany termin
uruchomienia zakładu: grudzień 2016.
W Europie działa ok. 450 spalarni odpadów komunalnych.
Z niemałą pomocą UE
Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu
II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Źródła
finansowania: 279,2 mln zł – dotacja
z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
280,7 mln – obligacje emitowane przez
Bank Pekao SA., 60 mln zł – środki własne spółki.
Więcej: ecogenerator.eu
Zaszamy do polubienia naszego profilu
na Facebooku: EcoGenerator.Szczecin
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Budownictwo

Targowa oferta STBS
Kolejny już raz odwiedzający
Zachodniopomorskie Targi
Nieruchomości będą mieli okazję
zapoznać się z atrakcyjną ofertą
mieszkaniową Szczecińskiego TBS.
Pracownicy Spółki wyjaśnią
kwestie dotyczące zasad najmu
i partycypacji w kosztach
budowy mieszkań oraz zaprezentują
realizowane inwestycje.
Każda kolejna edycja największych
na Pomorzu Zachodnim Targów Nieruchomości to szansa na dotarcie do
potencjalnych klientów. Tym bardziej,
że wiele osób wciąż nie zdaje sobie
sprawy z niewątpliwych atutów mieszkań na wynajem w systemie partycypacji oferowanych przez Spółkę.
Bezpieczne „M”, o wysokim standardzie technicznym i funkcjonalnym, bez kredytu hipotecznego – to
w wielkim skrócie główne argumenty
przemawiające za ofertą Szczecińskiego TBS.
Spółka realizuje obecnie inwestycje
z ponad 300 mieszkaniami w dwóch
lokalizacjach. Przebudowane i zmodernizowane budynki przy ul. Chodkiewicza są atrakcyjną ofertą dla osób,
które cenią sobie bliskość centrum
miasta przy zachowaniu kameralnego charakteru miejsca zamieszkania.
W ofercie znajdują się mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o zróżnicowanych powierzchniach. Lokale znajdują
się zarówno w budynku frontowym,
jak i w przebudowanych budynkach
okalających zamknięty, zielony dziedziniec. Mieszkania gotowe będą do
przekazania najemcom na przełomie
kwietnia i maja.
Kolejną realizowaną przez Szczecińskie TBS inwestycją mieszkaniową
jest Osiedle Sienno przy ul. Pelikana, Łącznej i Flaminga na zboczu
Wzgórz Warszewskich. Niewątpliwym

Pracownicy Spółki wyjaśnią kwestie dotyczące
zasad najmu i partycypacji w kosztach
budowy mieszkań oraz zaprezentują realizowane inwestycje.
atutem inwestycji będzie jej „podmiejski” charakter oraz kompleksowo zagospodarowana przestrzeń. W ramach
budowy II etapu Osiedla Sienno powstanie 267 mieszkań i miejski żłobek.
Na terenie przyległym do budynków
znajdą się także miejsca parkingowe,
plac centralny z ogródkiem jordanow-

W trosce
o niesłyszących
Na szybsze i efektywniejsze
załatwienie swoich spraw w ZBiLK
będą mogły liczyć osoby z wadą słuchu. Pozwoli na to realizowany przez
pracowników Zarządu Budynków
i Lokali Komunalnych program
„Głusi w przestrzeni publicznej II”.
Program to inicjatywa Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku
Głuchych realizowana we współpracy
z Urzędem Miasta Szczecin i Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Dzięki niemu zwiększy się
świadomość obywatelska osób z wadą
słuchu, a urzędowa przestrzeń stanie się
dla nich bardziej przyjazna.
W ramach projektu pracownicy wybranych miejskich służb (w tym ZBiLK)
zostaną przeszkoleni ze specyfiki komunikowania się niesłyszących. Ponadto dostosowane do potrzeb głuchych
zostaną najpopularniejsze urzędowe
procedury (takie jak: wynajęcie lokalu
komunalnego, umorzenie zaległości,
uzyskanie obniżki czynszu), które następnie pojawią się na stronach internetowych ZBiLK (w wersjach pisanej

i „miganej”) oraz w formie drukowanej broszury.
„Głusi w przestrzeni publicznej II” zakłada także przeprowadzenie prelekcji
w Związku Głuchych na temat działalności ZBiLK i przygotowanie wirtualnego przewodnika, który znacznie ułatwi
poruszanie się po urzędzie.
Z szeregu ułatwień skorzystają nie tylko osoby z wadą słuchu. Uproszczone
procedury i wirtualne przewodniki służyć
będą także innym zainteresowanym.
Co zmieni się w miejskich instytucjach
po zakończeniu realizacji projektu?
Realizacja wszystkich zaplanowanych
działań potrwa do końca 2016 roku
i przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z wadą słuchu w wybranych
instytucjach użyteczności publicznej.
Pracownicy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych będą z kolei lepiej
przygotowani do rozmów z osobami
z wadą słuchu, dzięki czemu będą mogli
lepiej wykonywać swoją pracę na rzecz
niesłyszącego klienta.
Projekt finansowany jest ze środków
Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

skim oraz teren sportowo-rekreacyjny.
Do wyboru pozostają kawalerki, mieszkania dwu- i trzypokojowe od 33 do 63
m2. Zakończenie inwestycji planowane
jest na IV kwartał bieżącego roku.
Wszystkie budowane przez Szczecińskie TBS lokale będą przekazywane
najemcom w standardzie „pod klucz”,

po wpłacie zwrotnego wkładu własnego (tzw. partycypacji) wynoszącego ok. 1200 zł/m2. Decydując się
na wybór oferty Spółki, mieszkańcy
uniknąć mogą wieloletniego kredytu
hipotecznego, który bardzo często jest
dla gospodarstw domowych barierą
w uzyskaniu wymarzonego mieszkania.

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Jazz comes to you

Podczas domowego koncertu zagrali:
Newman Taylor Baker, pianistka Joanna
Gajda, kontrabasista Bartosz Świątek
i oczywiście Sylwester Ostrowski - saksofonista.

Koncert promujący Szczecin Jazz w American Jazz Museum,
Kansas City – 6.02.2016.
Bobby Watson – Debore znam już od ponad 40 lat.
Wspaniała artystka – jesteśmy przyjaciółmi.

Jak wygląda Szczecin z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Kto
jest do tańca i do różańca? Czyim
kumplem jest Sylwek? Przeczytaj wypowiedzi gwiazd festiwalu
Szczecin Jazz. Podziel się swoimi
wrażeniami z festiwalu, na profilu fb
Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
Kelvin Sholar
Przyglądam się Szczecinowi z perspektywy USA, skąd pochodzę i gdzie
ukształtowałem się jako artysta oraz
z perspektywy Berlina, gdzie obecnie
mieszkam. Imponuje mi Szczecin Jazz
i to co robicie. Doskonale znacie tradycję jazzu. W programie widać wiele
ukłonów w stronę tradycji mainstreamu. A jednocześnie jesteście otwarci
na nowe rzeczy. Żyjemy w XXI wieku,
gdzie dla każdego, a przede wszystkim
dla młodego człowieka, podstawowym narzędziem to telefon, a bycie
mobilnym jest jak bycie wolnym.
Czuję tego ducha w Szczecinie, jak
również wyczuwam ten zamysł w programie waszych koncertów. Podoba
mi się wasze hasło „Jazz comes to
You”. Chcę być blisko ludzi zarówno
offline jak i online. To jest to!

A pomysł, żeby w programie festiwalu jazzowego umieścić jeden
koncert w kościele (6 marca „Jazz
na niedzielę” u szczecińskich Dominikanów) a kolejny w modnym
klubie tanecznym (11 marca „Nu_
Jazz” City Hall), gdzie na co dzień
przychodzi młodzież, jest dla mnie
świetny. Jazz zawsze towarzyszył
ludziom. Zarówno w modlitwie jak
i w zabawie. Szczecin Jazz – lajkuję to:)

Billy Harper
Zawsze uśmiecham się kiedy myślę Szczecin. Dużo rzeczy tu zrobiłem. Kawał historii. Z tego co pamiętam to chyba nawet
jestem ambasadorem waszego miasta,
czy coś takiego (uśmiech). Po kilku latach
przerwy powracam do was z najnowszym
zespołem, który przez wielu uważany jest
za najlepszy mainstreamowy jazz band na
świecie. Ja też go bardzo lubię i cieszę
się, że to właśnie na Szczecin Jazz zagramy po raz pierwszy w Polsce. Przy okazji
pozdrawiam mojego dobrego kumpla
Sylwka Ostrowskiego.
Czy wiesz że…
1. jazz powstał na początku XX w.;
2. łączy tradycje muzyczne euro
-amerykańskie z afrykańskimi;
3. jazz dzieli się na 3 zasadnicze
etapy: tradycyjny do 1930, swing
1934-47, nowoczesny po 1945;
4. Szczecin Jazz 2016 jest pierwszą
edycją festiwalu;
5. na AS w Szczecinie jest
s p e cjalność „prowadzenie
zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową”.
www.szczecinjazz.eu

Szczecin Jazz w Warszawie, tym razem
w Pytaniu na Śniadanie TVP 2 Sylwester
Ostrowski wspólnie z Newmanem Taylorem Bakerem dali próbkę możliwości.
Zobaczcie na czym grał Newman Taylor
Baker. Będziecie zaskoczeni.

Legenda jazzu, Newman Taylor Baker,
poprowadził warsztaty w szczecińskim
„muzyku” dla młodych jazzmanów.

Muzycy Szczecin Jazz zagrali jazz na
łyżwach! I to w nie byle jakim składzie,
gdyż na lodowisku Azoty Areny pojawiło
się kilkunastu artystów z USA, Japonii,
Niemiec i Polski.
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wydarzenia

Zapraszamy w marcu
Wydarzeniem miesiąca
będzie na pewno Szczecin
Jazz Festiwal (o którym więcej
na stronie 7), ale nie zabraknie
również innych atrakcji.

kanocnego Festiwalu im. Ludwiga
van Beethovena prezentując jedne
z najciekawszych arcydzieł kameralistyki – kwartety Bartóka i Beethovena
( 21 marca, godz.19.00)
W marcu w Filharmonii także m.in. Kult
Anplakt (14 marca , godz.19.00), Alicja
Majewska, Włodzimierz Korcz i Opera
Quartett ( 29 marca, godz.19.00), Voo
Voo – 30-lecie działalności zespołu
(30 marca, godz. 20.00)

Teatr Współczesny przygotował nową
premierę, światową klasykę – „Burzę”
Wiliama Szekspira w interpretacji Anny
Augustynowicz, na którą zaprasza 1920-21-22-23 marca o godz.19.00.
Z kolei Książnica Pomorska proponuje
wystawę fotograficzną Szczecinianie
i ich miasto. Są to zdjęcia fotografów
zrzeszonych w Szczecińskim Towarzystwie Fotograficznym (liczy sobie już
ponad 60 lat!), którzy pokazują swoje,
osobiste spojrzenie na Szczecin.
A w foyer Filharmonii wystawa prac
legendarnego plakacisty – Lexa Drewinskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych plakacistów świata.
Jego twórczość została uhonorowana
ponad stu siedemdziesięcioma nagrodami i wyróżnieniami, a paryskie
Centre Georges Pompidou wytypowało i wystawiło jego plakat „Lexicon
A-Z” jako przykład obiektu XXI w.
W Filharmonii można zobaczyć około
pięćdziesięciu wyselekcjonowanych
przez artystę prac. Polecamy, bo wy-

stawa potrwa jeszcze tylko kilka dni,
do 6 marca.

szczecińskiej Filharmonii (18 marca,
godz.19.00)

Nie brakuje także propozycji dla miłośników muzyki. Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Narodowej pod dyrekcją
Jacka Kasprzyka wystąpi na scenie

Na tej samej scenie wystąpi Shanghai
Quartet – jeden z najwybitniejszych
zespołów kameralnych na świecie w ramach jubileuszowego 20. Wiel-

8 marca w dniu Święta Kobiet Azoty
Arena zaprasza na koncert Piotra Rubika – The Best of (godz.19.00). W tym
dniu na Jasnych Błoniach odbędzie się
już siódma edycja Biegu Kobiet Alkala.
Więcej: www.alkala.pl
Azoty Arena zaprasza na Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz
(12-13 marca).To największe wydarzenie
branży nieruchomości w województwie
zachodniopomorskim, które niezmiennie pozostaje najlepszym sposobem
na korzystne znalezienie mieszkania,
domu lub działki.
W jednym miejscu i czasie można zapoznać się z pełną ofertą rynku, sprawdzić
zdolność kredytową, zapoznać się ze
szczegółami procesu kredytowego oraz
podpisać umowę rezerwacyjną.
Zapraszamy!

Nagroda Artystyczna i Mecenas.
I niesamowity koncert
Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin
www.szczecin.pl , w zakładce eurzad
oraz w Biurze Obsługi Interesanta sala
nr 62 (Urząd Miasta Szczecin, plac Armii
Krajowej 1).
Zgłoszenia mogą być przesyłane na adres
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pocztą, faksem bądź pocztą elektroniczną
lub składane osobiście w Biurze Obsługi
Interesantów.
W ostatnich latach laureatami Nagrody
Artystycznej zostali m.in. Krzysztof Meisinger, Natalia Szostak, Adam Zieliński

Mika Urbaniak – wokal
Przyjdź i w towarzystwie gwiazd
muzyki zobacz, kto otrzyma
Nagrodę Artystyczną Miasta
Szczecina, a kto Tytuł Mecenasa
Kultury Szczecin 2015.
Uroczysta Gala wręczenia tytułów
nagrodzonym nastąpi 5 kwietnia
w szczecińskiej Filharmonii.
Towarzyszyć jej będzie niezwykły
koncert. Już dziś zapraszamy
na to wydarzenie.
Nagroda Artystyczna przyznawana
jest twórcom i artystom związanym ze
Szczecinem za wybitne osiągnięcia artystyczne, które miały miejsce w roku
kalendarzowym poprzedzającym przyznanie wyróżnienia.
Wysokość nagrody – 40 000 zł.
Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina
może być przyznany jednej osobie

(Łona) i Andrzej Mikosz (Webber), Sylwester Ostrowski, Zespół Teatru Współczesnego, a Tytuł Mecenasa otrzymali m.in.:
Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD
Sp. z o.o., Epa Sp. z o.o., Nordea Bank
Polska SA Region Zachodni, SGI Baltis
Sp. z o.o., Hotel Radisson.
Przypominamy, że zostało jeszcze kilka dni
(do 29 lutego) na zgłoszenie swojego kandydata, a za kilka tygodni
– 5 kwietnia - wspomniana już uroczysta gala w Filharmonii, na którą
już zapraszamy, a o szczegółach będziemy informować, m.in. na stronie
www.saa.pl oraz www.szczecin.eu.

fizycznej lub osobie prawnej bądź
jednostce organizacyjnej zarówno
polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej w 2015 roku działalnością
na rzecz realizowanych na terenie
Szczecina przedsięwzięć kulturalnych
lub w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego, w tym w szczególności
w zakresie ochrony zabytków.
Minimalny wkład finansowy kandydata
do tytułu Mecenasa Kultury nie może
być niższy niż 10 000 zł za rok miniony.
Laureat tytułu otrzymuje okolicznościowa statuetkę.
Uprawnieni do składania zgłoszeń są
pełnoletni mieszkańcy Szczecina oraz
osoby prawne i podmioty nieposiadające
osobowości prawnej pod warunkiem, że
mają swoją siedzibę na terenie Gminy
Miasto Szczecin.

Koncert Sylwestra Ostrowskiego laureata Nagrody Artystycznej
Miasta Szczecin za 2011 i jego gości

