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SBO – start
w czerwcu!
Odświeżona formuła, współpraca
z mieszkańcami, nowy serwis www. sbo.szczecin.eu
Więcej, str. 2

EcoGenerator zatrudnia

Różanka – rozpoczynamy

Już za 70 dni!

Trwa rekrutacja pracowników. Poszukiwani m.in. obchoWięcej, str. 6
dowy bloku, elektryk i laboranci.

Hitem ostatniego sezonu w Różanym Ogrodzie były
Więcej, str. 10
Różankowe Potańcówki.

Żaglowce przy nabrzeżach i kolorowy tłum na ulicach
Więcej, str. 11
Szczecina.
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Aktualności

Senior - nowe
standardy

SBO 2018
Start w czerwcu!
Odświeżona formuła, ścisła współpraca
z mieszkańcami, nowy serwis internetowy – to tylko część zmian piątej edycji
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pod hasłem „Miliony na pomysły”.

Więcej mieszkań chronionych
i wspomaganych, specjalistyczne
domy opieki, Centrum ds. Seniora
– to tylko kilka przykładów nowych
kierunków w opiece nad seniorami
w Szczecinie.

Prezentacje projektowe
Kolejnym krokiem, by w proces tworzenia
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
zaangażować mieszkańców będą spotkania projektowe, 8 dzielnicowych i jedno
ogólnomiejskie, podczas których projektodawcy będą mieli okazję zapoznać zainteresowanych z ich pomysłami i wspólnie
je przedyskutować.

Zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią prezydenta miasta o zmianach i oddaniu SBO
w ręce mieszkańców oraz po przeprowadzonych przez Urząd Miasta ewaluacjach
nowa edycja została poddana znacznej
metamorfozie.

Zmieni się również charakter pracy zespołu
ds. SBO, który swoje zadania będzie mógł
wykonywać online – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Oczywiście nie znaczy to, że
nie będzie dochodziło do spotkań, ale na
pewno w ten sposób procedura oceniania
projektów będzie szybsza i efektywniejsza.

Nowością w tym roku będzie:
– przejrzysty i prosty w obsłudze serwis
internetowy www.sbo.szczecin.eu,
– głosowanie WYŁĄCZNIE elektroniczne,
– współpraca z NGOs,
– prezentacje projektów w poszczególnych dzielnicach.

SBO 2018 będzie częścią nowej procedury
projektowania budżetu miasta w pięciu
odsłonach: obowiązków budżetowych
i kontynuacji projektów, wniosków Rad
Osiedli, wnioski mieszańców i klubów radnych, zadania i projekty w ramach SBO.

Bez zmian pozostają: Budżetobus , punkty
do głosowania w całym mieście, zasady głosowania.
W tym roku do dyspozycji mieszkańców
będzie 8 mln zł. To o milion więcej niż rok
temu. Zasady głosowania, podział na zadania ogólnomiejskie, dzielnicowe duże
i małe pozostają bez zmian.
Budżet obywatelski wraca do mieszkańców, to oznacza, że jeszcze bardziej kładziemy nacisk, by w sposób bezpośredni
i w większym zakresie niż dotychczas mogli
w tym procesie uczestniczyć – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta
miasta. – Będziemy posługiwali się nowym
narzędziem elektronicznym (po wsłuchaniu
się w głosy osób zaangażowanych w pracę
nad SBO oraz po dwóch ewaluacjach) aby
jak najlepiej i najsprawniej przeprowadzić
tegoroczną edycję SBO.

Harmonogram prac:

Mieszkanie chronione.

Czerwiec 2017:
nabór wniosków
(07.06 – 5.07.2017 r.),
ocena merytoryczna,
powołanie Zespołu ds. SBO,

W najbliższych latach zwiększy się liczba mieszkań chronionych, zapewniających całodobową opiekę. Seniorzy
chwalą sobie to rozwiązanie, przede
wszystkim ze względu na indywidualne
podejście i domową atmosferę.

Październik 2017: Głosowanie,
Listopad 2017 – wyniki.

wiecej informacji:
www.sbo.szczecin.eu

Miasto z potencjałem
„Szczecin przyjazny logistyce”
pod takim tytułem 6 czerwca odbędzie
się konferencja w szczecińskim Technoparku, w której mogą wziąć udział
wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani
tematami logistycznymi.
Jak mówią eksperci, Szczecin posiada
olbrzymi potencjał przyciągania nowych
inwestycji. Przedsiębiorcy zwracają uwagę
na wyjątkową lokalizację, obecność portów morskich oraz największych polskich
i międzynarodowych armatorów. Atrakcyjność miasta zwiększa dodatkowo bliskie
sąsiedztwo Skandynawii i Niemiec, doskonałe skomunikowanie z resztą zachodniej
Europy, dostęp do Morza Bałtyckiego oraz
dobrze prosperujące w pobliskim Goleniowie lotnisko łączące Szczecin z wieloma
miastami Polski i Europy.
Nie bez znaczenia jest również bezpośrednie sąsiedztwo Podstrefy Szczecin
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Podstrefy Szczecin
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Mielec, które oferują inwestorom kompleksową obsługę projektu inwestycyjnego,
pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego oraz niskie koszty
prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejskie instytucje powołane do opieki
nad seniorami - wychodząc naprzeciw
kierunkom rozwoju opieki nad seniorem
w Europie – wyznaczają nowe standardy w tej dziedzinie w Szczecinie.
Jednym z podstawowych założeń
jest zmiana podejścia do opieki nad
osobami starszymi, a w szczególności w kwestii odejścia od dotychczasowego modelu, czyli najczęściej
w domach pomocy społecznej na rzecz
zintensyfikowania rozwoju mieszkań
chronionych czy wspomaganych.
Obecnie na ternie Szczecina funkcjonuje 5 mieszkań chronionych i 23
wspomagane.

Doceniając strategiczne położenie miasta na skrzyżowaniu szlaków wszystkich
rodzajów transportu oraz łatwy dostęp
do zachodnich rynków, swoją siedzibę
zlokalizowało właśnie w Szczecinie wiele
firm i instytucji z sektora logistycznego,
m.in.: Unity Line, Port Szczecin-Świnoujście, Stowarzyszenie Zachodnio-Pomorski
Klaster Morski, Baltchem S.A., Macsped,
Raben, Magemar, V4L, DB Schenker, OT
Logistics S.A., PKS Szczecin, C. Hartwig
Szczecin Sp. z o.o., PEKAES S.A. Nadal
jednak istnieje duże zapotrzebowanie na
nowoczesną powierzchnię magazynowologistyczną jak i produkcyjną, tym bardziej,
że zauważalnym trendem w regionie jest
wzrastająca aktywność inwestorów z krajów skandynawskich.
Dlatego właśnie chcąc zainteresować
przedsiębiorców dostępną ofertą inwestycyjną Prezydent Szczecina zaprasza na
spotkanie, które odbędzie się w 6 czerwca
2017 roku w Szczecinie.
Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom sektora publicznego, deweloperom, inwestorom z kraju i z zagranicy
oraz ekspertom i analitykom rynku. Udział
w konferencji to nie tylko możliwość zapoznania się z aktualną ofertą inwestycyjną

regionu, ale również doskonała okazja do
nawiązania cennych kontaktów biznesowych i personalnych, czy rozpoczęcia
lukratywnej współpracy.
Konferencja odbędzie się 6 czerwca
2017 roku w Szczecińskim Parku Naukowo – Technologicznym. Organizuje
ją Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej we współpracy z firmą Bluevine.
Zgłoszenia:
www.bluevine.pl/konferencja/
szczecin-przyjazny-logistyce/

W latach 2018 – 2030 planowane jest
oddawanie, rocznie, pięciu mieszkań
chronionych.
Większa liczba tego typu mieszkań
pozwoli ograniczyć liczbę seniorów
kierowanych do domów pomocy
społecznej, które stopniowo przystosowywane będą do pełnienia opieki
specjalistycznej. I tak np. część Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej
ma być przeznaczona dla osób z chorobą Alzheimera oraz udzielania specjalistycznego wsparcia dla rodzin osób
dotkniętych chorobą.
Uzupełnieniem systemu będą mieszkania wspomagane, przeznaczone
dla seniorów nie wymagających całodobowej opieki, ale potrzebujących
– w mniejszym wymiarze – wsparcia
osób trzecich .
Kolejnym elementem będzie udoskonalenie systemu wsparcia dziennego
i środowiskowego. Stale tworzone
będą nowe miejsca dziennej opieki
dla seniorów – dodatkowo zakładane
jest ich profilowanie pod kątem specjalistycznego wsparcia np. dla osób
z demencją, niewidomych czy niedosłyszących.
Planowane jest utworzenie Centrum
ds. Seniora, w którym koordynowane
byłyby wszystkie działania oraz inicjatywy na rzecz osób starszych. Seniorzy
oraz ich rodziny znajdą tu kompleksową informację o możliwym wsparciu,
pomocy. Będzie to miejsce spotkań,
w którym organizowane będą warsztaty, treningi pamięci czy inne zajęcia aktywizujące seniorów. Ponadto pojawią się
tu ogłoszenia oraz informacje o ofercie
kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej
kierowane do osób starszych.
Więcejna:
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Wojska Polskiego
– rewitalizacja
Debata na temat alei Wojska Polskiego
(na odcinku od placu Zwycięstwa do
Placu Szarych Szeregów) zakończyła
etap rozmów na temat koncepcji
zagospodarowania tego odcinka.
W odpowiedzi na list otwarty władze miasta
podjęły decyzję, by po raz kolejny spotkać
się z mieszkańcami i omówić poszczególne
etapy rewitalizacji.
- Podjęliśmy decyzję by oddać fachowcom
przygotowanie prawidłowych i możliwych
do realizacji koncepcji i dać wybór szczecinianom – mówi Piotr Krzystek, prezydent
miasta. –Nigdy nie forsowaliśmy żadnej
opcji, jednak opinia mieszkańców była jednoznaczna, a to w demokracji jest wiążące.

Podczas debaty swój czas mieli również eksperci.
– Po zleceniu i wykonaniu badań ruchu oraz
analiz komunikacyjnych biuro inżynierskie
DAMART zaproponowało 12 różnorodnych wariantów przekształcenia alei, z których wspólnie z mieszkańcami i ekspertami,
uczestniczącymi w spotkaniach i konsultacjach, wyłoniliśmy ostatecznie 4 warianty
przebudowy alei - dwa z tramwajem oraz
dwa rozwiązujące kwestie transportu publicznego bez udziału tramwaju – mówi
Jarosław Bondar, architekt miasta.
– Dla nas kwestia komunikacji i faktu czy
będzie tam tramwaj czy autobus elektryczny
jest tylko jedną ze składowych – dodaje Piotr
Krzystek, prezydent miasta. – W związku

z głosami forsującymi kwestię wprowadzenia w tę przestrzeń tramwaju sprawdziliśmy
z jakimi kosztami łączy się jego budowa
w najnowszej technologii tak, by nie był
uciążliwy dla okolicznych mieszkańców.
Kosztorys opiewa na kwotę ponad 50 mln
zł, co nie ukrywamy, że byłoby dla miasta
ogromnym obciążeniem.
Konkurs
W najbliższych tygodniach ogłoszony
zostanie konkurs, przygotowany wspólnie
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.
– Zasady konkursu będą oparte o koncepcję
wskazaną w efekcie przeprowadzonych
konsultacji, przez mieszkańców i odpowiadającą ich oczekiwaniom – mówi Jarosław
Bondar, Architekt Miasta. Przygotowując

regulamin konkursu zakładamy możliwe
modyfikacje rozwiązań, w ramach przyjętego wariantu. Natomiast szczegółowe
rozwiązania poznamy w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.
W realizacj tego projektu pomagać będzie
doradca ds. rewitalizacji, który ma m.in.
współpracować z miastem przy opracowaniu modelu kontaktów ze wspólnotami
mieszkaniowymi czy organizacji spotkań
z mieszkańcami. Powołanie doradcy jest
jednym z warunków otrzymania dotacji.

Więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu

Kąpieliska na start – pierwsza Arkonka
Niedługo swoje podwoje otworzą
szczecińskie kąpieliska. Najwcześniej,
bo już 1 czerwca, zaprasza Arkonka.
Arkonka to nie tylko baseny, zjeżdżalnie
i szaleństwo w wodzie. To również siłownia
pod chmurką, korty do badmintona, tenisa
ziemnego, plac zabaw, skatepark, boiska
do piłki siatkowej, miejsca do grillowania
czy sztuczna plaża. To również niepowtarzalna atmosfera miejsca położonego w samym centrum Lasu Arkońskiego. Obiekt
otwarty jest siedem dni w tygodniu – od
godziny 10.00 do 18.00

Arkonka zaprasza od 1 czerwca

Na gości czeka sporo nowości. Będzie tu
można pograć w szachy oraz tenisa stołowego. Od początku sezonu będą 4 kasy.
Trzy znajdują się przy wejściu głównym,
w tym jedna z pierwszeństwem dla osób
niepełnosprawnych, rodziców z wózkami,

rowerzystów. Czwarta, działająca w godzinach największego „oblężenia” Arkonki,
uruchamiana będzie na parkingu – przy
bramie. Przybyło również mnóstwo zieleni.
Posadzone zostały drzewa, krzewy, kwiaty.
Sezon na Arkonce potrwa do 3 września.
W przypadku wysokich temperatur przedłużony będzie o kolejne dwa tygodnie.
Ceny biletów pozostaną bez zmian: dzieci
do 6. roku życia na teren kompleksu wejdą
bezpłatnie.
Pozostałe szczecińskie kąpieliska, na
Głębokim, Dziewokliczu oraz w Dąbiu
rozpoczną sezon 12 czerwca.
wiecej na:
www.arkonka.szczecin.pl
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Szczecin = magnolie
Przedszkolaki pomagają w sadzeniu białych oraz różowych magnolii
w ramach V edycji akcji „Szczecińskie
Magnolie”.
Zainaugurowały ją dzieci z Przedszkola
nr 3 „Pentliczek” oraz Przedszkola nr 59
„Pingwinek”. Drzewka, które posadziły na
zieleńcu przy ulicy Krakowskiej są większe
niż sadzone dotychczas. Mają ponad 4 metry wysokości. Dodatkowo w ramach akcji
miejsce zostanie wyposażone w 12 ławek
parkowych, znajdą się tam również nowe
kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.
Przedszkolaki ozdobiły magnoliami także
ulicę Odrowąża.
W ramach akcji organizowanej przez 5
ostatnich lat przez Zakład Usług Komunalnych oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przybyło ponad 100 przepięknie kwitnących roślin w różnych punktach miasta.
Skorzystali również na tym mieszkańcy,
którzy w prezencie dostali do wykorzystania kolejnych 2500 roślin.
Podczas festynu na Arkonce podsumowującego tegoroczną edycję, na którym swoje
stoiska miało m.in. kilkanaście różnych
organizacji ekologicznych mieszkańcy
otrzymali 500 sadzonek.
Więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu

Przedszkolaki sadzą magnolie

Porządki na cmentarzach Nie mogą być puste!
Odbiór odpadów zielonych z budynków wielorodzinnych odbywa się na
zgłoszenie zarządcy, a kontener wstawiany jest na 24 godziny.

Na szczecińskich cmentarzach, szczególnie na największej polskiej i trzeciej
co do wielkości w Europie nekropolii,
czyli Cmentarzu Centralnym, opiekunowie grobów, niestety, coraz częściej łamią obowiązujące przepisy regulaminu.
Na ścieżkach ustawiane są ławki uniemożliwiające przejście. Wycinane są krzewy,
wyrywane kostki brukowe, a w ich miejscu
pojawiają się nasadzenia.
Efekt wrzucenia palącego się znicza
W związku z tym rozpoczyna się porządkowanie kwater. W pierwszej kolejności
porządkowane będą kwatery nr 45D,
95D oraz 95E. Pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych usuną wszelkie nasadzenia i inne ozdobniki zalegające przy słupkach, ścianach oraz murkach na kwaterze
urnowej. Likwidowane będą wszystkie
samowolne nasadzenia roślin i krzewów
na pasach zielonych przyległych do tych
kwater.
Zlikwidowane zostaną granitowe płyty
leżące na ziemi z wygrawerowanymi danymi osób zmarłych. Te nazwiska mogą być
umieszczone tylko w wyznaczonych do
tego miejscach. Tablice zostaną przewiezione do administracji cmentarza i tam przechowane przez maksymalnie 6 miesięcy.
Przepisy regulują także obowiązki opiekunów grobów przy umieszczonych w ścianach urnowych.

Kwatery przy słupkach urnowych są bardzo
małe i nie ma tam możliwości ustawiania
takiej ilości zniczy i sztucznych kwiatów,
które obecnie się tam znajdują.
Dodatkowo kwiaty i znicze zalegają przez
wiele miesięcy i stanowią zagrożenie pożarowe. Wydział zieleni będzie likwidować
nasadzenia przy słupkach oraz przycinać
żywopłoty bukszpanowe przy murkach.
Usunie też zalegające znicze i sztuczne
kwiaty oraz nasadzenia, które będą utrudniały wykonanie prac.
Apelujemy także, aby podczas prac porządkowych nie wrzucać palących się zniczy
do pojemników bo często kończy się to
tak, jak na załączonym zdjęciu.

Zasada jest chyba zrozumiała i prosta, a jednak nie do końca przestrzegana. Coraz
częściej kontenery odbierane przez firmy
wywozowe są … puste.
Przypominamy zatem, że przepisy mówią,
iż od dnia zgłoszenia przez właściciela
lub zarządcę nieruchomości potrzeby
wstawienia kontenerów firma wywozowa
ma obowiązek postawienia tych kontenerów w terminie do 7 dni roboczych
(od daty zgłoszenia) oraz odbiór tych
odpadów w czasie 24 godzin od chwili
postawienia kontenera.
Dlatego apelujemy i prosimy, aby właściciel
lub zarządca zgłaszając nieruchomość był
przygotowany do załadunku i odbioru
kontenerów w takim okresie czasu.

Firmy apelują:
proszę zapełniać kontenery
Nie ma możliwości przedłużenia 24
godzinnego czasu odbioru kontenera.
Jeśli takie sytuacje będą się powtarzać,
Gmina Miasto Szczecin ma prawo do
weryfikacji zasadności złożonego zapotrzebowania, włącznie z ograniczeniem
zapotrzebowania na kontenery.

Zapraszamy do konsultacji
30 maja 2017 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Sali Sesyjnej Urzędu
Miasta Szczecin odbędzie spotkanie konsultacyjne.
Temat: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej
od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów” .
Pracownicy magistratu chcieliby poznać uwagi, opinie i propozycje mieszkańców
w tym temacie.
Więcej informacji: www.konsultuj.szczecin.pl

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Ekoport finiszuje
Budowa Ekoportu przy ul. Harcerzy
zakończy się w czerwcu, a w lipcu ma
być udostępniony mieszkańcom.

Alert.
Było i jest
Ul. P. Jasienicy – garażowisko,
dzikie wysypisko śmieci

Na 4 tys. m2 przy ulicy Harcerzy znajdują
się już trzy budynki oraz dwie wiaty. Część
z nich przygotowana jest w taki sposób,
by docelowo mogły przyozdobić je pnące rośliny. Zastosowane będą też inne
ekologiczne rozwiązania, między innymi
baterie słoneczne na dachu, które pozwolą na zasilenie w energię elektryczną
całego Ekoportu.
Trwają prace wykończeniowe: położona
jest instalacja elektryczna, kładzione są
tynki. Pociągnięta jest podposadzkowa
instalacja wodociągowa oraz instalacja
dla potrzeb klimatyzacji.
Rozpoczyna się wylewanie posadzki, podobnie jak w budynku magazynowym,
gdzie trwają prace elewacyjne. Na ukończeniu jest także trzeci obiekt: garażowo-warsztatowy. Wykonano w nim okna
z luksferów, tynki, instalacje elektryczne,
pokrycie z papy drugą warstwą, rynny.

Montaż baterii słonecznych na dachu.

Trwają także prace na zewnątrz. Ułożone
są kable zasilające obiekty, instalacja kanalizacji sanitarnej, włącznie z przyłączem
do sieci.

W nowym Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów nie zmarnuje się nawet deszczówka.

W całości zrobiona jest także instalacja
wodociągowa, również już podłączona
do sieci miejskiej.

Zbierana będzie do podziemnych pojemników, a następnie wykorzystywana do
obsługi tego miejsca.

Prawie
200 aptek

Nie tylko magnolie ...

Już 172. apteki uczestniczą w gminnym
systemie zbiórki przeterminowanych
leków pochodzących od mieszkańców.
Tylko w ubiegłym roku odebrały ponad
8500 kilogramów niebezpiecznych medykamentów. Z każdym miesiącem lista
kolejnych lokalizacji powiększa się.
miesiąc
MINI
		
EKOPORT EKOPORTY
I
1339,00
92,00
II
642,00
171,00
III
1130,00
120,00
leki IV
618,00
62,00
(kg)
V
640,00
150,00
zbiórka VI
975,50
87,00
2016 VII
760
139,00
VIII
616
100,00
IX
693,5
245,00
X
828
282,00
XI
150
0,00
XII
150
55,00
razem:
8542,00
1503,00
więcej:
www.ecoszczecin.pl

Ekoport przy ulicy Harcerzy będzie ósmym
Ekoportem w Szczecinie.
Pozostałe są na ulicy: Górnej, Dworskiej,
Firlika, Helskiej, Gdańskiej, Leszczynowej
oraz Kołbackiej.
Więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu

Ul. Urodzajna – dzikie wysypisko śmieci

Wraz z nadejściem
prawdziwej wiosny rozpoczęło się
obsadzanie miejskich kwietników.
Najwięcej kwiatów można podziwiać przy
Pomniku Czynu Polaków, ale także m.in.
przy placu Hołdu Pruskiego czy Placu Tobruckim.
Przy Pomniku Czynu Polaków jest ponad
20 tysięcy kwiatów, m.in. :
– aksamitki,
– begonie,
– pelargonie.
Na placu Tobruckim posadzono ponad
3000 kwiatów: żeniszki, begonie, szałwie,
lobelie, a na placu Hołdu Pruskiego kolejnych 20 tysięcy:
– aksamitki,
– begonie,
– pelargonie.
Kwiaty ozdobiły także Rondo Giedroycia,
Plac Armii Krajowej, Jasne Błonia, al. Jana
Pawła II, Wyszyńskiego czy otoczenie Teatru Letniego.
Łącznie posadzono ponad 50 tysięcy roślin.
Więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji
Alert Szczecin 2.0 można korzystać w urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) opartym
na Androidzie, systemie iOs czy Windows
Phone. Wystarczy mieć wgraną aplikację
oraz dostęp do Internetu. Można również
wykorzystać do tego komputer stacjonarny. Później już wszystko jest bardzo
proste. Wchodzimy do aplikacji lub na
stronę, wypełniamy podstawowe informacje, opisujemy problem i wysyłamy
do Urzędu Miasta.
więcej:
www.alertszczecin.pl
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Matylda Grabowska, 26-letnia
absolwentka ZUT, przeszła przez
sito rekrutacyjne EcoGeneratora,
będzie obchodowym bloku.

Rafał Pradyszczuk, kierownik robót
z firmy Małkowski Martech.
W tle bramy hala wyładunkowa
i bramy p.dym.

Gmach EcoGeneratora. Z prawej megaagregat.

Ecogenerator
kompletuje załogę
EcoGenerator wznowił rekrutację
pracowników. Poszukiwani
są obchodowy bloku, operator
suwnicy, elektryk i laboranci.
Tymczasem na budowie stanął
megaagregat a bunkier opadów
został uzbrojony w bramy p.poż.
Zasadniczy etap rekrutacji załogi EcoGeneratora odbył się w ubiegłym roku.
Angaże dostało 51 osób. Proces naboru
został wstrzymany w czerwcu 2016 roku
z powodu zejścia z budowy głównego
wykonawcy Mostostalu Warszawa. Część
przyjętych wówczas osób podjęła już pracę, część czekała na tzw. postojowym,
a kilka zrezygnowało. W międzyczasie plac
budowy objął nowy wykonawca włoska
firma Termomeccanica Ecologia. Teraz
proces rekrutacji został wznowiony. Podania można składać do 31 maja (szczegóły:
www.ecogenerator.eu).
W ubiegłym roku w pierwszym etapie na
51 etatów zgłosiło się aż 426 chętnych. Nie
tylko ze Szczecina, ale także z Wrocławia
czy Białegostoku.
Mega agregat
Tymczasem na budowie przed głównym
budynkiem procesowym stanął potężny
agregat diesla o mocy 1,5 MW. To rezerwowe zasilanie na wypadek blackoutu.
Elektrociepłownie muszą być bardzo dobrze zabezpieczone przed niespodziewaną utratą zasilania w energię elektryczną.
Rusztu, gdzie temperatura przekracza 1000

st. C, nie można zgasić jak grilla. To proces,
który trwa kilka godzin. Energia potrzebna
jest do pracy urządzeń chłodzących, które
utrzymują na pożądanym poziomie temperaturę i ciśnienie pary w kotłach. Niekontrolowany wzrost ciśnienia groziłby awarią
kotłów. Dlatego EcoGenerator ma zasilanie
z dwóch źródeł; z Enei, i rezerwowe z PKP
Energetyka. Gdyby oba zawiodły, włączy
się automatycznie agregat. Dzięki niemu
instalacja będzie mogła zostać bezpiecznie
wygaszona. Wygaszanie EcoGeneratora
zajmie ok. 4 godzin. Agregat może pracować bez uzupełniania paliwa ok. 7 godzin.
Agregat mieści się 12 metrowym kontenerze, z którego wyrastają komin i dwa
ogromne charakterystyczne lufty; czerpnia
i wyrzutnia powietrza.
Gorące bramy
Między halą wyładunkową i bunkrem
odpadów firma Małkowski Martech zainstalowała pięć bram p.poż i pięć bram
p.dym. Z punktu widzenia bezpieczeństwa
instalacji znacznie ważniejsze są wysokie
na ponad pięć metrów bramy p.poż., które
znajdują się od strony bunkra. Bramy p.poż.
przez dwie godziny wytrzymają napór temperatury 1050 st. C. Odporność na ogień
i wysoką temperaturę zawdzięczają trójwarstwowej konstrukcji; blacha stalowa,
wełna mineralna wzmacniana stalowymi
prętami, i znów blacha stalowa. Jedna
brama p.poż. waży 1,2 tony.
Od strony hali wyładunkowej zostały zainstalowane znacznie lżejsze (ok. 200 kg)

bramy przeciwdymne. W razie pożaru
w bunkrze bramy zostaną zamknie, a gaszeniem ognia zajmie się automatyczny
system armatek wodnych i zraszaczy.

lorycznej, a to z kolei warunek optymalnej
wydajności kotła.Przy prawidłowej pracy
operatora ryzyko pożaru w bunkrze będzie
praktycznie zerowe.

Rafał Pradyszczuk, kierownik robót z firmy
Małkowski Martech, mimo że montuje bramy przeciwpożarowe od lat, na szczęście
nie miał jeszcze okazji, by przekonać się,
na ile są skuteczne.
W przypadku bunkra odpadów przyczyną
pożaru może być samozapłon odpadów.
Operator chwytakiem będzie przerzucał
odpady z bunkra poprzez leje zasypowe
na ruszt. Jego zadaniem będzie też mieszanie (przerzucanie odpadów), tak, aby
nie doszło do ich „zagrzania”. Pomogą
mu w tym kamery termowizyjne. Drugim
celem mieszania odpadów jest ich homogenizacja w celu uśrednienia wartości ka-

Rośnie ruch
Na budowie EcoGeneratora pracuje obecnie ok. 200 robotników plus kadra inżynierska. Wkrótce zatrudnienie wzrośnie
do 300 osób. – Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem – informuje Marcin
Zeszutek, z-ca dyrektora kontraktu TME.
- Mamy już wszystkich podwykonawców
i dostawców technologii, finalizujemy umowy. W przyszłym tygodniu zaczniemy kłaść
sieci sanitarne, potem będziemy kończyć
drogi i place.

EcoGenerator
– nasza planeta,
nasza przyszłość
EcoGenerator, Zakład Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstaje na Ostrowie Grabowskim. Będzie
przetwarzać w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając

Filmik z montażu bram i rozmowa z Matyldą Grabowską
– na stronie www.ecogeneraotor.eu

prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.
Koszt inwestycji 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 279 mln zł – dotacja
z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
327 mln – obligacje Banku Pekao SA.
42 mln zł – środki własne ZUO.
Głównym wykonawcą zakładu jest włoska Termomeccanica Ecologia (TM.E.).
Termin oddania do użytku: listopad
2017 rok.
ecogenerator.eu
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Ruszyły prace na Sławocieszu
ZWiK przedstawił mieszkańcom Sławociesza i Wielgowa plany inwestycyjne.
Okazją do przedstawienia zamierzeń związanych z inwestycjami Spółki było spotkanie mieszkańców Wielgowa, Sławociesza
i Zdunowa z Prezydentem Miasta – Piotrem
Krzystkiem. Reprezentujący ZWiK Z-ca
Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju - Mariusz Patyk, przedstawił zrealizowane już
w poprzednich latach zadania związane
z budową w tej części miasta sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Poinformował
również, o kolejnych działaniach Spółki
w tym zakresie.
W dobry nastrój wprowadziła mieszkańców informacja o rozpoczęciu III etapu
budowy kanalizacji na osiedlach Wielgowo
i Sławociesze. W ramach zadania powsta-

nie: 3,8 km kanałów głównych, przeszło
800 m przyłączy do nich, blisko 260 m
rurociągów tłocznych oraz dwie przepompownie. Wspomniane instalacje ułożone zostaną na ulicach: Drwali, Kaplicznej,
Końcowej, Miętowej, Mrocznej, Owsianej,
Paula Robiena, Sadowej, Samopomocy
Chłopskiej, Stary Szlak. Wykonawca prac
przejął już plac budowy i przygotowuje
się do rozpoczęcia właściwej inwestycji.
Termin umowny zakończenia prac to 30
listopada 2018 r. Inwestycja powstanie
w ramach projektu „Czysta Odra w Szczecinie”, który jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej.
W kolejnych latach wykonane będą dalsze etapy budowy kanalizacji obu osiedli
w prawobrzeżnej części miasta.

Wykonawca prac przygotowuje
się do układania instalacji

Umywalka lub toaleta
to nie śmietnik
Nie wszystko może trafiać do kanalizacji. A trafia niestety niemal wszystko.
Służby ZWiK często muszą usuwać
zatory lub awarie pompowni spowodowane tym, że w sieci kanalizacyjnej
znalazły się rzeczy, których tam być
nie powinno.
Worki foliowe i reklamówki, rękawiczki
jednorazowe, resztki materiałów higienicznych oraz najbardziej uciążliwe ze
wszystkich – chusteczki dla niemowląt
i patyczki do uszu, to wszystko ląduje w sieci sanitarnej. To jednak nie koniec listy. Do
sieci trafia bowiem gruz, cement, lakiery
i inne chemikalia, a nawet fragmenty mebli
i innych sprzętów domowych. W skrajnych
sytuacjach z kanalizacji wyjmowaliśmy
garnitur i wyprawioną skórę z … dzika.
Zdecydowana większość tych niepożądanych śmieci dostaje się do kanalizacji
z naszych muszli klozetowych bądź zlewów kuchennych, inne większe odpady,
wrzucane są po odsunięciu włazu bezpośrednio do studni kanalizacyjnych.
Dlaczego nie wolno wrzucać wszystkiego
do naszych umywalek, zlewozmywaków
i muszli klozetowych? Odpowiedź jest prosta. Sieć kanalizacyjna, zarówno wewnętrzna w naszych domach, jak i zewnętrzna
staje się niedrożna i zatyka się. Może to
się stać przyczyną poważnej awarii, której
usunięcie bywa kłopotliwe i bardzo kosztowne. Powstały zator może sprawić, że
ścieki cofną się i zaleją mieszkanie, ogród
lub ulicę powodując duże straty materialne
i zanieczyszczenie środowiska.
Śmieci w kanalizacji są częstą przyczyną usterek pomp tłoczących ścieki do
oczyszczalni. Wirniki pomp blokowane
i unieruchamiane są przez patyczki i chusteczki dla dzieci lub poszarpane reklamówki i to jest częsty widok w naszych
przepompowniach. – Jest jeszcze inne
zagrożenie – mówi Jacek Jasiulewicz, kierownik oczyszczalni „Pomorzany” – Rozpuszczalniki, lakiery, farby i inne produkty

chemiczne, które wylewamy do kanalizacji
w poważnym stopniu zakłócają proces
biologicznego oczyszczanie ścieków.
Podsumowując, sieć kanalizacyjna to nie
śmietnik. Nie ma w niej urządzeń do rozdrabniania odpadków. Nie wszystko co
da się do niej wrzucić i „przejdzie” przez
rurę powinno się w niej znaleźć. Powinna
do niej trafiać jedynie zużyta woda pochodząca z naszych codziennych czynności
higienicznych, z mycia naczyń, prania,
sprzątania itp.
ZWiK apeluje do mieszkańców i prosi ich
o niewrzucanie do odpływów wymienionych niżej rzeczy. Bardzo dziękujemy za
zastosowanie się prośby.
Czego nie należy wrzucać do sieci kanalizacyjnej:
• waty,  podpasek, włosów, nawilżanych
chusteczek, patyczków do czyszczenia
uszu, części garderoby, w tym rajstop,
szmat, bandaży, pieluch,
• materiałów nierozpuszczalnych w wodzie tj. ręczników papierowych, gazet,
niedopałków papierosów,
• igieł – które stanowią źródło niebezpieczeństwa dla pracowników sieci kanalizacyjnej,
• substancji chemicznych tj. kwasów
i zasad, farb, lakierów, impregnatów,
środków ochrony roślin oraz lekarstw,
gdyż mogą być one niebezpieczne dla
mikroorganizmów odpowiadających za
oczyszczanie ścieków w oczyszczalni,
• gruzu, zaprawy cementowej i innych
materiałów budowlanych,
• tłuszczów, zużytych olejów (w tym
silnikowych), które oblepiając ściany
przewodów stopniowo zmniejszają ich
średnicę, prowadząc do zatorów,
• substancji palnych i wybuchowych,
a w szczególności benzyn, nafty, oleju
opałowego, karbidu,
• ścieków zawierających chorobotwórcze
drobnoustroje pochodzące ze szpitali,
stacji krwiodawstwa oraz zakładów
leczniczych dla zwierząt.

Jak oszczędzać
energię
w oczyszczalniach?
Zakład Wodociągów i Kanalizacji gościł
będzie uczestników międzynarodowej
konferencji szkoleniowej w ramach
realizowanego od ponad roku Projektu
IWAMA.
Konferencja potrwa od 7 do 8 czerwca.
Do naszego miasta przyjadą m.in. przedstawiciele spółek i stowarzyszeń wodociągowych, uczelni technicznych biorących
udział w projekcie, a także zaproszeni dostawcy rozwiązań służących oszczędzaniu
energii w oczyszczalniach ścieków. Ma
to związek z główną tematyką szczecińskiej konferencji, którą jest efektywność
energetyczna w procesach oczyszczania
ścieków. Swoimi doświadczeniami w tym
zakresie podzielą się eksperci z Niemiec,
Danii, Szwecji i Polski.
Podczas dwudniowych obrad omówione
zostaną m.in. wyniki audytów energetycznych i osadowych, które odbyły się w lutym w obu szczecińskich oczyszczalniach
ścieków.

W programie konferencji znalazła się także
wizyta w największej i najnowocześniejszej
w naszym województwie oczyszczalni Pomorzany.
Celem Projektu IWAMA jest m.in. sukcesywne podnoszenie kwalifikacji operatorów
oczyszczalni ścieków w drodze kształcenia
ustawicznego, wymiana doświadczeń
poprzez wzajemne wizyty oraz udział
w konferencjach internetowych, a także
wdrażanie inwestycji pilotażowych w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki osadowej.
W projekcie uczestniczy 17 partnerów
z Polski, Niemiec, Finlandii, Estonii, Litwy,
Łotwy i Szwecji.
Jest on współfinansowany z EFRR w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG.
Całkowity koszt projektu to 4,6 mln euro.
Wsparcie z EFRR wynosi 3,7 mln euro.
więcej na:
zwik.szczecin.pl
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Wylicytuj gigantyczne
mieszkanie
Mieszkanie w kamienicy, o powierzchni 238 m2 można nabyć w przetargu
organizowanym przez szczeciński
samorząd.
Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 11/3. To
typowe mieszkanie, jakie znajdowały się
w Szczecinie przed 1945 r. Ma sześć pokoi,
dwie łazienki, dwie kuchnie i dwa przedpokoje.
Przetarg został ogłoszony 12 maja, a odbędzie się 14 września.
Każdy zainteresowany udziałem w licytacji
będzie mógł obejrzeć lokal oraz zapoznać
się z jego dokumentacją.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 33 tys. zł.
Cena wywoławcza lokalu będzie wynosić
659 tys. zł. Fakt mieszkanie położone jest
w zabytkowej kamienicy ma wpływ na jego
wartość. Po zakończeniu przetargu cena
lokalu – w ramach specjalnej bonifikaty –
zostanie obniżona o połowę.
Licytację wygrywa osoba, która zaoferuje
najwyższą cenę, zwycięzca zawrze z Gminą
notarialną umowę nabycia nieruchomości.

Z kolei 29 maja odbędzie się licytacja
mieszkania powierzchni 113,5 m2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Marii
Konopnickiej 26/1. Cena wywoławcza
mieszkania wynosi 404 tys. 200 zł wadium
– 20 tys. 300 zł.
Od początku 2017 r. Gmina Miasto
Szczecin w przetargach sprzedała 8
mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 720,22 m2. Najmniejsze mieszkanie miało 35,31 m2, a największe 132,69
m2.
Szczegółowych informacji dotyczących
organizacji przetargów udziela Wydział
Zasobu i Obrotu Nieruchomościami –
Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości
Gruntowych Urzędu Miasta, a dane dotyczące lokali dostępne są w Wydziale Mieszkalnictwa i regulacji Stanów
Prawnych Nieruchomości – Referat ds.
Sprzedaży Lokali.
Informacje na temat przetargów znajdują się również na portalu www.miastooferuje.szczecin.eu (w zakładce
„przetargi”).
więcej:
www.zbilk.szczecin.pl

Kamienica, w której znajduje się mieszkanie
do wylicytowania

Podwórka i Przedogródki

Przedogródki przywracają reprezentacyjną świetność
szczecińskich ulic.

Ogródki przed kamienicami, miejsca
rekreacji i place zabaw w oficynach
powstaną w 24 wspólnotach mieszkaniowych.
W obecnej edycji programu wpłynęło 26
wniosków wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych powstaniem „Zielonych
Podwórek”. Na realizację podwórek gmina
przeznaczyła 1,5 mln zł. Samorząd wesprze
realizację każdego projektu dofinansowaniem
w 75 proc. (infrastruktura, zieleń) i 95 proc.
W tym roku Zielone Podwórka powstaną
w 11 wspólnotach, m.in. Boguchwały
13-16, E.Plater 90 , Wąska 5a - 8
Dzięki gminnemu dofinansowaniu zmienią
się również przedogródki przy szczecińskich kamienicach. W 2017 r. wspólnoty
mieszkaniowe zainteresowane realizacją
przedogródków złożyły 18 wniosków.
Kwota gminnej dotacji całości zadania
wynosi 1,5 mln zł. Zielone Przedogródki
powstaną m.in. przy Kr. Korony Polskiej
29, 30 , Mickiewicza 69A, 69B , Monte
Cassino 7.
www.zbilk.szczecin.pl

Dla
seniorów
Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub
Seniora na osiedlu Zdroje, w lokalu
o pow. 225 m2, przy ul. Młodzieży Polskiej 28 zaprojektuje i wybuduje szczecińska firma Inwest-Budowa.
Wykonawca inwestycji został wyłoniony
przez postępowanie przetargowe, które
prowadziło Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Prawobrzeże”. Zwycięska
firma w lipcu przedstawi projekt adaptacji
pomieszczeń. Będą tu m.in. sale do zajęć
rehabilitacyjnych, terapeutycznych, plastycznych i muzycznych.
Aktywnie spędzać czas lub odpocząć
będzie mogło około 30 podopiecznych
Dziennego Domu Pomocy Społecznej
oraz 20 seniorów.
Obecnie w Szczecinie funkcjonuje siedem podobnych instytucji.

Zamieszkaj na „Wrzosowym Wzgórzu”
Powstają tu 283 mieszkania, a Szczecińskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
prowadzi nabór chętnych do zamieszkania
na tym osiedlu, u zbiegu ulic Szosa Polska
i Dojazdowa.
Osiedle „Wrzosowe wzgórze” znajduje się
w odległości 20 minut od centrum Szczecina, planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2019 roku.
Powierzchnia poszczególnych mieszkań
- w zależności od liczby pokoi - wynosi:

35,70–44,90 m2- jednopokojowe; 45,90–
56,90 m2 - dwupokojowe; 56,20–74,80
m2- trzypokojowe.
220 mieszkań jest przeznaczonych dla
osób, które partycypując w kosztach ich
budowy pokryją jedynie 30 proc. jego
wartości.
Zainteresowani pozyskaniem mieszkań
zawierają umowę o partycypacji w kosztach
budowy, a po wybudowania i oddaniu do
użytkowania umowę najmu. Wkład własny
przyszłego najemcy jest objęty gwarancją

zwrotu. Szacunkowa wysokość udziału
w kosztach budowy mieszkania na Osiedlu „Wrzosowe wzgórze” wynosi jedynie
1 200 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Osoby zainteresowane partycypacją
mogą zapoznać się z projektami konkretnych mieszkań w siedzibie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego przy ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego 1.
Informacje również na stronie internetowej spółki: www.stbs.pl.
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Rady Osiedla

Rady Osiedla inwestują
Spacer nowymi alejkami wśród pięknie
zagospodarowanej zieleni, zabawy
na nowych placach dla najmłodszych
i sportowe zmagania na siłowni – to
możliwe dzięki nowym inwestycjom
w 2017 r.

ka przykryta drewnianymi deskami, która
otacza scenę.

W 2017 r. w ramach środków przeznaczonych na „Współfinansowanie inwestycji
Rad Osiedla”przewidziano realizację 60
inwestycji jednorocznych. Są to między
innymi doświetlenia, zagospodarowania
skwerów, nowe chodniki, place zabaw,
siłownie pod chmurką.

W roku 2017 pozostał do zrealizowania
remont schodów, plac zabaw, nasadzenia
zieleni oraz parking.
Warto wspomnieć, że w ramach jednego
ze zwycięskich małych projektów dzielnicowych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2017 pn. „Inteligentne
meble solarne w Centrum” w Parku im. St.
Nadratowskiego zostanie zlokalizowana
tego typu ławka.

Pozostałych 47 to inwestycje wieloletnie
co oznacza, że ich wykonanie zostało podzielone na kilka etapów. Niektóre miały
swój początek w roku 2016 i jeszcze wcześniej, jeszcze inne rozpoczną się w roku
bieżącym, a ich zakończenie przewidziane
jest w latach kolejnych.
To inwestycje takie jak remont ul. Staromiejskiej, zagospodarowanie skweru
Doliwo – Dobrowolskiego, modernizacja Parku Nadratowskiego czy remont
podwórka pomiędzy ulicami Niedziałkowskiego i Monte Cassino. W ubiegłym
roku opracowano koncepcję zagospodarowania tych terenów, a termin realizacji
przypadł na rok 2017.
Na terenie Osiedla Pogodno zaplanowano zagospodarowanie Skweru Zdrowia
przy ul. Siemiradzkiego. Projekt powstał
w 2016 roku. W ramach inwestycji uporządkowana zostanie zieleń, pojawią się
także nowe nasadzenia, ułożone będą
nowe alejki z płyt kamiennych o nawierzchni mineralnej. Ponadto w parku ustawione
będą ławki i kosze na śmieci, siłownia pod
chmurką, a park zostanie oświetlony. Na
całym Skwerze Zdrowia założone zostaną
trawniki. Planowany termin realizacji
inwestycji to 31.08.2017 r.

Mieszkańcy mogą tu m.in. pograć w tenisa stołowego, szachy, czy posłuchać
koncertu.

Nowe ławki w Parku im. St. Nadratowskiego
wykonany w 2016 roku, a w 2017 przewidziano jego realizację. Zadanie podzielone
zostało na dwa etapy.
W pierwszym, uporządkowana będzie
zieleń, teren zostanie uprzątnięty z gruzu
i odpadów. Rozebrane będą istniejące
podbudowy, kształtowane skarpy, powstaną dwie alejki z ławkami i koszami na
śmieci. Dzieci skorzystają z placu zabaw,
starsi z siłowni pod chmurką. „Park Liga”
będzie oświetlony.
Zakończenie tego etapu przewidywane
jest w czerwcu.

A co słychać na północy Szczecina?

Drugi etap obejmie przede wszystkim uregulowanie zieleni. Pojawią się dodatkowe
nasadzenia: m.in. sosna pospolita, czeremcha pospolita, śliwa wiśniowa oraz krzewy
w ilości ok. 1500 sztuk: m.in. berberysy,
róże, tawuły japońskie. Teren będzie odchwaszczony, założony zostanie trawnik.
Zakończenie etapu drugiego przewidziano
do 30 listopada 2017 r.

Na terenie Osiedla Golęcino – Gocław,
przy ulicy Światowida rozpoczęły się prace
przy realizacji inwestycji pn. „Park Liga”.
Projekt zagospodarowania terenu został

Tymczasem na prawym brzegu, czyli na
terenie Rady Osiedla Żydowce -Klucz
w 2016 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nowy piłkochwyt

w ramach zadania pn. „Remont boiska do
piłki ręcznej i siatkówki w Parku Wszystkich Dzieci”.
Przewiduje się tu wykonanie robót rozbiórkowych w tym: frezowanie nawierzchni
asfaltowej boiska, rozebranie pokrycia
ławek i fragmentów obrzeży i schodów,
a także wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poziomym oznakowaniem,
remont siedzisk z listew drewnianych na
konstrukcji stalowej, naprawę powierzchni
betonowych i murków kamiennych. Kolejne to malowanie istniejących konstrukcji
stalowych pod tablice do koszykówki, naprawa starego piłkochwytu i rekultywacja
trawników w pasie 2 m wokół boiska.

Te i inne inwestycje każdego roku powstają
z myślą o naszych mieszkańcach. Istotną
kwestią jest także podniesienie estetyki
i atrakcyjności miejsca, w którym na co
dzień funkcjonujemy, a największą satysfakcję daje uśmiech dziecka na widok
nowej huśtawki, zadowolony mieszkaniec
spacerujący wieczorem oświetloną aleją,
czy zachwycające swym wyglądem pięknie ukwiecone skwery.
więcej na:
wiadomości.szczecin.eu

Rady Osiedla – planowane
inwestycje w 2017 r.

Przebudowa parku im. Stanisława Nadratowskiego na terenie Rady Osiedla
Drzetowo-Grabowo to kolejna inwestycja
podzielona na kilka etapów.
W pierwszej kolejności powstały nowe alejki, wyremontowano schody, przygotowano
wejście od strony pobliskich budynków, zamontowano oświetlenie, uporządkowano
zieleń i ustawiono siłownię pod chmurką.
W centrum tego miejsca zbudowana została ogromna klinkierowa, szeroka ław-

inwestycje wieloletnie
inwestycje jednoroczne

Festyny czas zacząć!
Majowa sobota (21.05) rozpoczęła
tegoroczny cykl festynów organizowanych przez Rady Osiedla , podczas
których zapraszamy do odwiedzenia
stoiska ECOSZCZECIN

Terminy festynów czerwcowych

Pierwszy festyn Rady Osiedla Pogodno
odbył się na terenie parku Kutrzeby i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Jak zawsze nie zabrakło atrakcji dla dzieci
jak i dorosłych, także na stoisku ECOSZCZECIN. Najmłodsi mogli nauczyć się jak
prawidłowo segregować odpady wspólnie z dziećmi, z niepotrzebnych rolek od
papieru toaletowego lub kuchennych
ręczników, tworzono kolorowe motyle,
nietoperze, aby pokazać „Jak z niczego
stworzyć coś pięknego”, były zabawy,
konkursy z nagrodami.
Udzielano tu również kompleksowych
informacji na temat gminnego systemu
gospodarowania odpadami.
więcej:
www.ecoszszcecin.pl

Pierwszy tegoroczny festyn w parku Kurzeby

Rada Osiedla

Termin

Pomorzany

03.06.2017

Zdroje

03.06.2017

Stare Miasto

04.06.2017

Szkoła
Podstawowa
nr 41

09.06.2017

Gumieńce

10.06.2017

Skolwin

10.06.2017

Centrum

12.06.2017

					
Więcej:
		
www.ecoszczecin.pl
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Aktualności

To już 10 lat ...
Od dekady spotykamy się w każdy letni
weekend na Różance.
W ubiegłym sezonie niewątpliwie największym hitem były Różankowe potańcówki,
które wracają w nowej odsłonie.
Najważniejsza wiadomość: tańczymy
częściej i dłużej! Dwa razy w miesiącu,
w czerwcu: w sobotę 10 i 24 w godz.
17.00-20.00.

To wyjątkowy prezent Teatru Lalek
„Pleciuga” realizowany we współpracy z teatrami z Danii, Finlandii, Islandii,
Norwegii i Szwecji oraz ze szczecińskimi
instytucjami i stowarzyszeniami.

Podczas pierwszej pod hasłem „Viva Las
Vegas” przeniesiemy się w czasie do lat
60. i 70. Będzie można usłyszeć słynne
przeboje z popularnych musicali, takich
jak: „Grease” czy „Dirty Dancing” oraz
porywającego rock’n’rolla. Piosenki niezapomnianego króla rock’n’rolla Elvisa
Presleya wykona zespół Elvis is back. Zabawę poprowadzi Dj „Meluzyna” – Kasia
Brzozowska. Nie zabraknie konkursów
i deszczu baniek mydlanych. Dla najlepiej
przebranych osób niespodzianki!
Stały punkt programu to Koncerty Plenerowe w każdą sobotę i niedzielę o godz.
12.00. W czerwcu na scenie wystąpią
uczniowie, studenci oraz artyści szczecińskiej sceny muzycznej. W repertuarze
znajdą się standardy muzyki klasycznej,
jazzowej oraz rozrywkowej. Południowym
koncertom towarzyszą wystawy prac plastycznych.
Różana Czytelnia – plenerowa strefa wolnych książek czynna będzie codziennie,
nie tylko w weekendy. Każdy kto odwiedzi Różany Ogród od 2 czerwca do 27
sierpnia br. będzie mógł zostawić, wziąć
lub poczytać książkę na miejscu. Nasz
projekt jest częścią ogólnopolskiej akcji
„uwalniania książek”, który wielu osobom
daje szansę na obcowanie z książką, bez
konieczności jej zakupu.

Hitem ostatniego sezonu
były Różankowe Potańcówki
W pierwszy weekend czerwca świętować
będziemy Dzień Włoski ( 2.06.piątek,
godz.12.00). Blisko 400 dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół i przedszkoli
zaprezentuje się w repertuarze piosenki
włoskiej. Wydarzenie rozpocznie uroczyste
odśpiewanie hymnu Włoch, wykonają także utwór gwiazdy muzycznej tegorocznego
finału regat TSR Andrei Bocellego pt. Con
te partiro, następnie poszczególne grupy
zaśpiewają przygotowany utwór w języku
włoskim lub o tematyce żeglarskiej.
Dzień później (03.06., godz.12.00) jubileusz 30-lecia Grupy Artystycznej Arfik. Podczas jubileuszowego koncertu,
zabrzmią stare jak i najnowsze utwory.

Gościnnie wystąpi Kostka Cukru, zespół
muzyczno-kabaretowy w skład, którego
wchodzą dorosłe już absolwentki Arfika.
To tylko kilka propozycji czerwcowych,
a w całym sezonie zaplanowanych jest
wiele interesujących wydarzeń, m.,in.
mnóstwo propozycji dla najmłodszych
w ramach cyklu Różanka dzieciom „czy
wspaniały koncert „Już nie zapomnisz
mnie” – z humorem o dwudziestoleciu
międzywojennym, w muzyce i słowie w wykonaniu Tomasza Stockingera i wiele wiele
innych, o których będziemy informować
na bieżąco.
wiecej na:
www.saa.pl

„Teatralny Ty-Dzień Dziecka” połączy
sztukę z teatralną zabawą i z działaniami edukacyjnymi oraz tworzy przestrzeń,
w której wszyscy - dorośli i dzieci, artyści
i widzowie, Polacy i goście zagraniczni wymienią się refleksjami, doświadczeniami
oraz pomysłami.
Część artystyczną stanowią: spektakle
Pleciugi oraz osiem spektakli zagranicznych,. część edukacyjno-animacyjna to
warsztaty, spotkania oraz działanie w cyberprzestrzeni.
Projekt rozpocznie (27 maja) prapremiera
spektaklu „Wodna opowieść” Maliny
Prześlugi, a punktem kulminacyjnym
teatralnego tygodnia stanie się „Teatralne
jam session” (3 czerwca 2017) – niezwykła podróż do krainy muzyki i podwodnego
świata.
Po wakacjach „Pleciuga” zaprosi na dwie
wystawy: jedną w przestrzeni miejskiej,
a drugą w Książnicy Pomorskiej, zaprezentowany zostanie także „Teatralnik”,
czyli gazetka podsumowującą projekt.
Powstanie także film dokumentujący działania projektu.
Informacje szczegółowe:
www.pleciuga.pl,
tel. 91 433 58 04

Odkryj muzykę
na nowo!
Kochasz muzykę?
Śpiewasz? Masz kapelę?
Grasz ze znajomymi?
A może wolisz występy solo?
To jest konkurs dla takich ludzi!
Startuje nabór do 11. edycji
Festiwalu Młodych Talentów –
Nowa Energia.
Do festiwalowego
konkursu można się
zgłaszać do 30
czerwca.
Przez 10. dotychczasowych
edycji do festiwalowego
konkursu
zgłosiło się
ok. 2000.
wykonawców z całego kraju.
Dyrektorem
artystycznym
FMT i przewodniczącą jury jest Katarzyna
Nosowska, Oprócz niej w jury zasiądą także
Paweł Krawczyk (HEY), Piotr Metz (Polskie
Radio), Krzysztof Dominik (Kayax).

Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix festiwalu jest wydanie i promocja singla przez
wytwórnię Kayax oraz bonusy finansowe
ufundowane przez Szczecińską Agencję
Artystyczną i Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu.
Przesłuchania konkursowe odbędą
się 13 października
w studiu
koncerto w y m
Polskiego Radia
Szczecin.
Weźmie
w nich
udział
maksymalnie 10
wykonawców. Zwycięzcę
poznamy
dzień później podczas finałowego koncertu w Azoty Arenie, który będzie miał
okazję wystąpić na profesjonalnej scenie
z gwiazdami festiwalu.
Szczegółowe informacje:
www.festiwalmlodychtalentow.pl

18 czerwca (niedziela, w godz.11.00
-18.00) odbędzie się na Jasnych
Błoniach Wielki Piknik Pasji czyli XVI
Szczecińskie Spotkanie Organizacji
Pozarządowych POD PLATANAMI.
Będzie można wziąć udział w licznych
warsztatach twórczych, sprawdzić swoje
umiejętności m.in. w zadaniach sportowych , na deskach Amfiteatru im. III Sektora przedstawiciele NGO pokażą swoją
miłość do występów scenicznych, a w
Zaułku Artystów pasję tworzenia. Cień
pięknych platanów stanowić będzie idealną scenerię do spotkań i rozmów z mieszkańcami na temat działalności organizacji
pozarządowych. Wszystko to, by pokazać,
jak wiele można zrobić wspólnie - wystarczy
dołączyć do III sektora!
W „strefie miejskiej” będzie można
poznać bliżej działania Gminy Miasto

Szczecin, ofertę poradniczo-edukacyjną zaprezentują m.in.: Biuro Miejskiego
Rzecznika Konsumentów, Wydział Spraw
Społecznych, Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz Centrum Informacji
Turystycznej „Szmaragdowe- Zdroje”.
W celu przybliżenia mieszkańcom projektu rewitalizacji śródmiejskiego odcinka
al. Wojska Polskiego w Szczecinie swój
udział w ramach prowadzonego punktu
konsultacyjnego zadeklarowało również
Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki”. Nie zabraknie też
Biura ds. Organizacji Pozarządowych oraz
informacji nt. szczegółowych warunków
i zasad w ramach świadczonej przez Miasto
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Więcej:
www.platany.org
www.facebook.com/platanyszczecin/
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Rozmaitości /TSR

TSR – już za 70 dni!
5 sierpnia zaczynamy, a to już tylko dwa
miesiące i kilka dni, kiedy do szczecińskich nabrzeży przybiją piękne
żaglowce, a ulice zapełnią się kolorowym tłumem żeglarzy z całego świata.
Oczywiście cały czas trwają przygotowania
do tego wydarzenia, kończy się przebudowa nabrzeża Starówka, które już niedługo
przyciągnie setki mieszkańców do spacerów na tym deptaku.
Szkolenia, szkolenia.
Po weryfikacji dokumentów pracownicy
Centrum Żeglarskiego utworzyli ostateczną
listę granatowo-bordowych załogantów
zakwalifikowanych do regat. Następnym
krokiem w przygotowaniach do rejsów są
obowiązkowe szkolenia. Pierwsze z nich
odbył się już 20 i 21 maja.
Dwa cykle mają już za sobą przyszli oficerowie łącznikowi, zwani popularnie łajzami.
Ćwiczyli oni m.in. team building i uzupełniali wiedzę o mieście. Były też zajęcia taneczne i warsztaty z panowania nad stresem.
Przed łajzami, jeszcze gra miejska i cały
panel szkoleń merytorycznych. Wszystko
po to, by sprawnie i profesjonalnie zająć się
załogami z całego świata, które już niebawem przypłyną do Szczecina.
Gastronomia na kółkach
i pod żaglami
Festiwal Smaków Food Trucków będzie
częścią sierpniowego finału regat The
Tall Ships Races 2017 w Szczecinie.
Strefa food trucków zlokalizowana zostanie
na Łasztowni.Festiwal będzie kulinarną
podróżą dookoła świata, w którą gości
zabierze około 40 food trucków ze zróżnicowaną kuchnią. Zaserwują one dania
inspirowane smakami i kulturami różnych
regionów, krajów i kontynentów. W ofercie
znajdą się także tradycyjne polskie potrawy,
które dla zagranicznych żeglarzy i turystów
okazać się mogą całkiem egzotyczną propozycją.
Dania w food truckach przygotowywane
będą przy klientach, ze świeżych, starannie
dobranych składników. Na gości czekać
będą m.in. potrawy japońskie, amerykańskie, meksykańskie, bliskowschodnie, bałkańskie, hiszpańskie, belgijskie, włoskie
oraz polskie.
Pełna lista food trucków opublikowana
zostanie bliżej wydarzenia na fanpage’u:
www.festiwalsmaku.com.pl.
O Festiwalu Smaków Food Trucków
Festiwal to wydarzenie kulinarne, które
po raz pierwszy odbyło się ponad 3 lata
temu w Trójmieście. Celem festiwalu jest
promowanie idei slow foodu, czyli jedzenia
przygotowanego ze świeżych, starannie
dobranych produktów, „na oczach” klien-

ta. Slow food to również kultura celebrowania posiłków, jedzenia bez pośpiechu.
W Festiwalu Smaków Food Trucków biorą
udział food trucki z całej Polski, które reprezentują kuchnię z różnych stron świata. Wydarzenie doczekało się 9. edycji
w Trójmieście, 3. edycji w Poznaniu i 2.
edycji w Szczecinie. W 2016 roku po raz
pierwszy wydarzenie zawitało do Olsztyna,
Torunia i Bydgoszczy. Festiwal Smaków
czasem jest częścią duży eventów takich
jak: Aerofestival w Poznaniu, Dni Morza
w Szczecinie, Free Time Festiwal w Gdańsku, Jarmark św. Dominika. Teraz do tej
grupy dołącza także finał regat The Tall
Ships Races 2017.
Wirtualne biuro rzeczy znalezionych
Dzięki współpracy z platformą Otagio.
com trwają prace nad uruchomieniem
wirtualnego biura rzeczy znalezionych
podczas finału TSR w Szczecinie .
Jak to działa?
1. Jeśli posiadasz cenny przedmiot, zarejestruj go za darmo przed przyjściem na
zlot żaglowców na dedykowanej stronie
www.otagio.com/TSR.
2. Jeśli coś zgubiłeś, oznacz przedmiot
jako „zagubiony” na stronie www.otagio.
com/TSR. Możesz też dodać przedmiot
do bazy już po jego utraceniu / kradzie-

ży, o ile jesteś w stanie podać jego numer seryjny. Informacje o zgubie możesz
wprowadzić do systemu samodzielnie
lub odwiedzając punkt informacyjny na
terenie zlotu. W chwili, gdy ktoś znajdzie
Twoją rzecz i odniesie ją do puntu info
lub samodzielnie sprawdzi jej status
w Internecie, zostaniesz o tym powiadomiony. Przedmioty zagubione będą
widoczne w systemie za darmo aż rok
po zakończeniu wydarzenia. Zwiększy
to szansę na ich odnalezienie.

Sławni zapraszają

3. Jeśli znalazłeś cenną rzecz, sprawdź czy
ktoś nie oznaczył jej w otagio.com/TSR.
Jeżeli nie, dodaj przedmiot jako znaleziony lub odnieś do biura na terenie
imprezy – zrobimy to za Ciebie.
Do systemu wprowadzić można wszystkie cenne, unikalne przedmioty – m.in.
smartfony, tablety, aparaty fotograficzne,
laptopy, odtwarzacze muzyki, czytniki
e-booków, rowery, motocykle, samochody, okulary, karty płatnicze, zegarki,
dowody osobiste…
O uruchomieniu systemu i możliwości
wprowadzania cennych przedmiotów
do systemu otagio.com/TSR poinformujemy na naszej stronie internetowej
www.tallships.szczecin.eu oraz poprzez
kanały mediów społecznościowych.

Do grona ambasadorów zlotu wielkich
żaglowców dołączył Aleksander Doba,
który właśnie wyruszył do Nowego Jorku,
by podjąćkolejną próbę samotnego przepłynięcia Atlantyku. Słynny podróżnik i wytrawny wilk morski nie zapomina jednak
o nadchodzącym finale regat w Szczecinie
i w naszych mediachspołecznościowych
zaprasza na zlot wielkich żaglowców
do Szczecina.
więcej na:
www.tallships.szczecin.eu/pl
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Wydarzenia

Czerwiec zaprasza
To już początek, licznych wydarzeń
lata, w tym trzymiesięczny maraton na
Różance, o którym więcej na stronie 10.
15 czerwca (Filharmonia, godz.20.00)
koncertem Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis and NFM
Filharmonia Wrocławska kończymy tegoroczną edycję Szczecin Jazz.
Wynton Marsalis to trębacz i kompozytor,
członek znanej muzycznej rodzinny Marsalisów, jeden z najbardziej popularnych
muzyków na świecie. Mówi się o nim, że
jest pierwszym jazzmanem, który posiadł
wszystkie odmiany gatunku – od nowoorleańskich korzeni, przez bebop, aż po jazz
nowoczesny. Jest wielokrotnym laureatem
nagrody Grammy w kategoriach jazz i muzyka klasyczna oraz zdobywcą Nagrody
Pulitzera za album Blood On The Fields.
Dyrektor Jazz at Lincoln Center Orchestra
www.szczecinjazz.eu
17 czerwca w Azoty Arenie o godz. 20.00
Gala ESKA Music Awards – prestiżowe nagrody muzyczne przyznawane corocznie
polskim artystom, którzy odnieśli największe sukcesy w minionym roku i cieszyli się
największą popularnością wśród słuchaczy
Radia ESKA, widzów ESKA TV oraz użytkowników eska.pl i eskaGO.pl.Podczas gali
rozdawane są statuetki w następujących
kategoriach: Najlepsza Artystka, Najlepszy
Artysta, Najlepszy Hit, Najlepszy DJ/ Producent, ESKA TV Award – Najlepsze Video,
eskaGO Award – Najlepszy Artysta w Sieci.
ESKA Music Awards to także koncert największych gwiazd polskiej i zagranicznej
sceny muzycznej, najpopularniejsze hity,
spektakularna scenografia, prawdziwa
publiczność i autentyczne emocje.
www.ema.eskago.pl
19 czerwca w Filharmonii wystąpi Suzanne Vega, w ramach Szczecin Music Fest.
Nazywana kobiecym bardem i Leonardem
Cohenem w spódnicy, obdarzona ciepłym
głosem i niezwykłym talentem literackim
jest jedną z najciekawszych współczesnych artystek. Autorką takich przebojów
jak „Luka”, „Tom`s Diner”, „Caramel”.
Z jej twórczości inspiracje czerpały takie
gwiazdy, jak Sinead O’Connor czy Tracy
Chapman. Artystka ma na swoim koncie
dziewięć albumów oraz kilka nominacji do
muzycznych nagród Grammy.
www.szczecinmusicfest.pl
ZUCCHERO najsłynniejszy włoski wokalista zaśpiewa po raz pierwszy w Szczecinie - 23 czerwca 2017, godz. 20.00,
Azoty Arena.
ZUCCHERO to światowej sławy włoski
wokalista i kompozytor. Muzyczną karierę
zaczynał w latach 70, ma na swoim koncie
kilkanaście albumów, które sprzedały się
w nakładzie ponad 60 milionów! Jego

przeboje: „Baila (Sexy Thing)”, „Senza una
donna”, „Mama”, „Diamante”, „Wonderful
World”, „Everytime You Go Away” są znane
na całym świecie.W 2016 r. artysta wydał
album “Black Cat”, w którym wraca do
blusowo-rockowych korzeni.
Bilety do kupienia w salonach Empik w całym kraju oraz na stronie.
www.bilety.fm
24 czerwca (godz. 19.00) w Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza odbędzie się
19 edycja Wielkiego Turnieju Tenorów.
Co roku uczestniczy w niej kilkunastu tenorów w całego świata. Śpiewacy rywalizują
o względy publiczności, która nagradza
wykonawców symboliczną różą. Triumfuje ten, którego publiczność obdarzy
największą liczbą kwiatów.Turniej ma
swoją niezmienną formułę artystyczną.
W jego pierwszej części artyści wykonują
sławne arie operowe, by w drugiej – o zde-

cydowanie lżejszej formule – zabawiać
publiczność popularnymi fragmentami
operetek i nieśmiertelnymi pieśniami neapolitańskimi.
Więcej:
www.opera.szczecin.pl
inSPIRACJE to festiwal sztuk wizualnych,
który odbywa się w Szczecinie od 2005
roku. Każdej edycji towarzyszy inny temat
przewodni, w tym roku to już 12 edycja (30
czerwca-1 lipca) a temat przewodni to:
Między codziennością a snem i skupia się
na wodnym charakterze i historii Szczecina
oraz na oddechu jako podstawowej, współdzielonej przez wszystkie istoty życiowej
siły. Na inSPIRACJE składają się wystawy
kilkunastu artystów zaproszonych z całego
świata, performance, koncerty, kampanie
społeczne i warsztaty.
www.13.muz.eu
www.inspiracje.art.pl

Odkryj Książkę na Nowo
– plener literacki
30 czerwca przez trzy dni (2 lipca) działać
będzie największa biblioteka plenerowa
w Szczecinie.
www.saa.pl
Czerwiec to także początek imprez sportowych. 63. Memoriał Janusza Kusocińskiego Szczecin 2017, odbędzie
się 10 czerwca, na Miejskim Stadionie
Lekkoatletycznym w Szczecinie przy ul.
Litewskiej 20.
Więcej:
www.kusocinski.mosrir.szczecin.pl
Z kolei 3 edycja Maratonu Szczecińskiego,
w nowej odsłonie, 25 czerwca.
Więcej:
www.maratonszczecinski.pl

