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Praca dyplomowa Huberta Piekarczyka, absolwenta 
ZUT, otrzymała główną nagrodę Prezydenta Szczeci-
na.
  Więcej, str. 3

Złoty Łaszt najlepszy Kontrapunkt

Początek wiosny w Szczecinie to niezmiennie od po-
nad pół wieku, teatralne święto – Przegląd Teatrów 
Małych Form Kontrapunkt.

Więcej, str. 10

Nagrody żeglarskie
Na uroczystej gali w Starej Rzeźni, po raz pierwszy zostały 
przyznane Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szcze-
cina.           

Więcej, str. 11

Krokusy na Jasnych Błoniach to najpiękniejsza 
wizytówka wiosennego Szczecina.
Więcej, str.  4

Jest już wiosna!
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Aktualności

Pomagamy firmom się rozwijać 

Laureatem konkursu architektoniczne-
go na  zagospodarowanie placu  
po Pomniku Wdzięczności została 
ARCHAID PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA  
JACEK SZEWCZYK .

W uzasadnieniu sądu konkursowego do 
zwycięskiej koncepcji można przeczy-
tać m.in, że: przedstawia  ona najwyższą, 
wśród ocenianych prac – jakość użytkową 
i przestrzenną rozwiązań oraz umiejętne 
wpisanie projektowanego miejsca w ist-
niejący kontekst przestrzenny „Złotego 
szlaku”. 

Powiązano w niej rozwiązania konkurso-
we z zagospodarowaniem znajdującego 
się w sąsiedztwie – placu Lotników. 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie 
są wielofunkcyjne.  Będzie można tu nie 
tylko odpocząć wśród zieleni, ale także 
zorganizować wystawę, jarmark czy inne 
wydarzenia dla mieszkańców.  

To miejsce będzie żyło. 

Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę 
w wysokości 30 tys. zł oraz został zapro-
szony do wykonania prac projektowych. 
Po wykonaniu dokumentacji projektowej,  
miasto ogłosi przetarg na wykonanie za-
gospodarowania placu.

Ten konkurs architektoniczny to konse-
kwencja decyzji związanej z usunięciem 

Zamiast  Pomnika
Wdzięczności

Czym są poręczenia kredytowe w ra-
mach Inicjatywy Jeremie i kto może z nich 
skorzystać? 

Marek Kubik, 
Prezes Agen-
cji Rozwoju 
Metropolii 
Szczecińskiej: 
Są skierowa-
ne do mikro, 
małych i śred-
nich przed-
s i ę b i o r s t w 
ze Szczecina 

i gmin ościennych (Police, Goleniów, Ko-
bylanka, Stare Czarnowo, Gryfino, Kołba-
skowo, Dobra Szczecińska), zatrudniających 
poniżej 250 pracowników, których obroty 
roczne nie przekraczają 50 mln euro lub 
bilans roczny kształtuje się poniżej 43 
milionów euro. 

Okres trwania poręczenia to maksymal-
nie 66 miesięcy. Kredyty te muszą istotnie 
wpływać na rozwój danego przedsiębior-
stwa, np. przyczynić się do zwiększenia 
zatrudnienia, wdrożenia nowych rozwiązań 
technologicznych, zapewnić rozwój kwali-
fikacji pracowników, pozwolić na wprowa-
dzenie do oferty nowego produktu lub na 
poprawę jego jakości. 

Jednym słowem – muszą zaowocować 
wzrostem przychodów i polepszeniem 
wyników. 

Naszym zadaniem jest pomóc firmom 
w możliwości zaciągnięcia takiego kredytu. 

Ile do tej pory ARMS udzielił poręczeń ? 

Do tej pory zrealizowaliśmy 4 projekty Je-
remie i jesteśmy w trakcie realizacji piątego, 
w ramach których udzieliliśmy 258 porę-
czeń, na kwotę powyżej 36 mln. 

Dzięki naszemu poręczeniu firmy zaciągnęły 
kredyty na prawie 80 mln złotych. Są to więc 
niebagatelne sumy, których przedsiębiorcy 
z metropolii szczecińskiej potrzebowali na 
rozwój swoich przedsiębiorstw, a wcześniej 
nie mieli do nich dostępu z powodu niewy-
starczającej zdolności kredytowej.  

Kto był beneficjentem poręczeń? 

Firmy z wielu sektorów. Jednymi z nich są 
na przykład przedsiębiorstwa takie jak Au-
tocomp, Sanger Metal, czy też Szkoły Delta. 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane 
firmy – wystarczy zadzwonić do nasze-
go biura i umówić się na ewentualne 
spotkanie. 

Pracownicy Agencji odpowiedzą na wszyst-
kie pytania związane z poręczeniami i bez 
dodatkowych opłat pomogą w wypełnieniu 
wszystkich wniosków. 
Zwyczajowo po 3-4 dniach roboczych, od 
chwili otrzymania kompletu dokumentów 
z banku, dokonujemy finalizacji umów. 

www.arms-szczecin.eu

Będzie można tu nie tylko odpocząć wśród zieleni, ale także zorganizować 
wystawę, jarmark  itp. 

Pomnika Wdzięczności z centrum Szcze-
cina.  Konkurs obejmował  fragment Zło-
tego Szlaku, położony pomiędzy placem 
Żołnierza a placem Lotników. 

Jednocześnie Wojewódzki Konser-
wator Zabytków zaakceptował prze-

niesienie elementów rzeźbiarskich 
Pomnika Wdzięczności na Cmentarz 
Centralny, które zostaną umieszczone 
w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery 
wojskowej przy tablicy  poświęconej 
żołnierzom Pierwszego Frontu Biało-
ruskiego. 

Całość zostanie stosownie oznakowana 
tablicą informacyjną wraz ze zdjęciami.  
Obecnie w przygotowaniu jest projekt 
budowlany.  Rozbiórka oraz przeniesienie 
pomnika odbędą się jeszcze w tym roku.

www.szczecin.eu

www.jeremie.pl    tel. 91 333 97 72 email: sekretariat@arms-szczecin.eu

arms-szczecin.eu

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Masz pomysł na rozwój BIZNESU?

Planujesz zaciągnięcie kedytu?

Skorzystaj z bezpłatnych poręczeń kredytowych
dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE

Przedsiębiorco!
Sprawdź
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Prezydent Szczecina przyznał  
nagrody za najlepsze prace
dyplomowe absolwentów 
kierunków architektonicznych szcze-
cińskich uczelni  w 2016 roku.

O przyznanie nagrody walczyło w tym 
roku 18 prac dyplomowych – 14 prac 
z kierunku Architektura i Urbanistyka 
i 4 prace z kierunku Architektura Wnętrz 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. 
Nagrodę Główną przyznano Hubertowi 
Piekarczykowi (6.000 zł brutto) za pracę 
„Centrum innowacji i aktywności spo-
łecznej w Szczecinie – „Złoty Łaszt” 
wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. 
arch. Piotra Arleta (2.000 zł brutto) na Wy-
dziale Budownictwa i Architektury ZUT 
w Szczecinie.

I Wyróżnienie przyznano Filipowi Raupu-
kowi (4.000 zł brutto) za pracę pt.: „Obiekt 
kontemplacji na terenie parku im. Jana 
Kasprowicza w Szczecinie” wykonaną 
pod kierunkiem dr inż. arch. Leszka Świątka 
na Wydziale Budownictwa i Architektu-
ry ZUT.

II Wyróżnienie otrzymał Tomasz 
Chmielewski (3.000 zł brutto) za pracę 
pt.: „Rewitalizacja Placu Orła Białego 
w Szczecinie”, wykonaną pod kierun-
kiem dr inż. arch. Jarosława Bondara na 
Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT 
w Szczecinie.

III Wyróżnienie przyznano Katarzynie Ku-
chyt (2.000 zł brutto) za pracę pt.: „Zabudo-
wa mieszkalno-usługowa wielorodzinna 
przy ul. Sikorskiego w Szczecinie”, wy-
konaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. 
Grzegorza Wojtkuna na Wydziale Budow-
nictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

Wyróżnienie przyznano także Patrycji 
Rygusiak (3.000 zł brutto) za pracę pt.: 
„Willa pełna natury. Projekt adaptacji 
willi na pensjonat przy ulicy Wincentego 
Pola 2a w Szczecinie”, wykonaną pod 
kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Bizia 
na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii 
Sztuki w Szczecinie.

www.wiadomosci.szczecin.eu

Aktualności

Nagrodzeni artyści i mecenasi  
kultury oraz koncert Urszuli Dudziak  
– to w największym skrócie gala 
wręczenia Nagrody Artystycznej 
Miasta Szczecin za rok 2016, która 
odbędzie się już za kilka dni.

Rekomendacje do Nagrody Artystycznej 
Miasta Szczecin za istotne osiągnięcie 
artystyczne w 2016 roku otrzymali: 

– Maria Dąbrowska (aktorka),
– prof. dr hab. Lex Drewiński  

(artysta sztuk wizualnych),
– Andrzej Foryś (artysta plastyk),
– Agnieszka Wilczyńska (wokalistka 

jazzowa). 

do Nagrody Artystycznej Miasta Szcze-
cin w kategorii za całokształt:

– Baltic Neopolis Orchestra,
– prof. dr hab. Lex Drewiński,
– Andrzej Foryś.

do tytułu Mecenasa Kultury: 
– Jolanta Drąszkowska - Prezes Nep-

tun Developer Sp. z o.o. 
– Lesław Siemaszko – właściciel fir-

my Siemaszko.

Ostatecznego wyboru spo-
śród osób rekomendowa-
nych dokona prezydent 
Szczecina. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie 
nagród odbędzie 
się 3 kwietnia 
2017 r. o godz. 
1 9 . 0 0 

w Filhar-
monii im. M. Karłowi-
cza w Szczecinie.

Podczas te-
gorocznej 
uroczystości 
odbędzie się 
ekskluzywny koncert Urszuli Dudziak  
z zespołem, z udziałem szczecińskiej 
wokalistki Jony Ardyn. Galę popro-
wadzi znany prezenter telewizyjny 
– Artur Orzech.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
wystawa fotografii Tomasza La-
zara, ubiegłorocznego laureata 

Nagrody Arty-
stycznej. 

Urszula Dudziak – czoło-
wa postać współczesnej 
wokalistyki. Występowała 
i nagrywała wspólnie z ta-
kimi sławami, jak m.in.: 
Bobby McFerrin, Herbie 
Hancock, Jaco Pasto-
rius, Ron Carter, Micha-
el Brecker, Flora Purim, 
Nina Simone, Carmen 
McRae, Dee Dee Bridge-
water, Sting czy Lionel 
Hampton. 

Niezwykła osobowość, 
z jeszcze bardziej niezwy-

kłą historią, niecodzienną 
skalą głosu, swobodą i per-

fekcją intonacji oraz oryginalną 
techniką wokalną, które pozwo-

liły Jej zyskać opinię artystki 
niezwykle oryginalnej i kre-

atywnej. Każdy z koncertów to wyjątkowe 
wydarzenie. 

Artystka oczarowuje publiczność swoim 
poczuciem humoru, dystansem do co-
dzienności oraz niezrównaną energią, 
którą obdarza zgromadzoną publiczność.

Joanna Maksymowicz - Raczyńska 
znana również jako Jona Ardyn to alto-
wiolistka, muzyk sesyjny, a z zamiłowania 
wokalistka. Jona odnajduje się w wielu 
stylistykach muzycznych, i taka jest też 
jej muzyka. 

To mozaika wszystkich jej inspiracji oraz 
fascynacji, którym nadaje własną treść 
i sens. Nie można jej określić jednym sło-
wem. 
Jej twórczość to połączenie wielu gatun-
ków muzyki, który tworzy spójny „portret 
kobiecy”. Począwszy od lirycznych, kobie-
cych ballad, poprzez rytmiczne funky, folk, 
jazz, pop, kończąc na epickich piosenkach 
o miłości.

więcej na:
www.saa.pl

Złoty Łaszt najlepszy 
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 Ecoszczecin

„Zielone” reaktywacja

Kiedy odbiór zielonego?

Rekordowe choinkiJakie zielone?

Pora już na grabienie trawników,  
przycięcie krzewów, drzewek, słowem 
– wiosenne porządki czas zacząć. 

Po zimowej przerwie, od 3 kwietnia, rusza 
regularny, cotygodniowy odbiór odpadów 
zielonych. 

Uwaga! Wszyscy, którzy w ubiegłym 
roku deklarowali chęć korzystania z tej 
usługi nie muszą robić tego ponownie! 

Korzystanie z tej usługi nie wpływa także 
na zmianę wysokości opłaty miesięcznej 
za wywóz odpadów.

Wszystko pozostaje zatem bez zmian, 
a właściciele nieruchomości, którzy chcie-
liby w tym roku dołączyć do grona korzy-
stających z tej usługi, muszą zgłosić ten 
fakt do Urzędu Miasta. 

Istnieją cztery podstawowe ścieżki zgło-
szenia:
l za pośrednictwem strony ecoszczecin.

pl – poprzez wypełnienie formularza 
znajdującego się na tej stronie

 l telefonicznie pod numerem 91 435 11 
99

l  za pośrednictwem poczty – przesyłając 
na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopi-

skiem: „WGKiOŚ ZIELONE” oświadcze-
nie zawierające dane nieruchomości, jej 
właściciela oraz potwierdzenie, że nieru-
chomość jest wyposażona w pojemnik 
do gromadzenia odpadów zielonych, 

l osobiście w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta.

Warunkiem odbioru odpadów z zabudowy 
jednorodzinnej jest posiadanie pojemnika, 
w kolorze brązowym, o pojemności 120 lub 
240 l, przeznaczonego do gromadzenia 
tego typu odpadów. 

Wyposażenie leży w gestii właściciela. 
Gmina nie pokrywa kosztów zakupu po-
jemnika.

Gdzie kupić pojemnik?
Pojemniki do gromadzenia odpadów 
zielonych  można nabyć w sklepach 
ogrodniczych oraz za pośrednictwem 
Internetu. 
A także u firm wywozowych:
 l MPO Sp. z o.o., 
 l Suez  Jantra Sp. z o.o.  
 l Remondis Szczecin Sp. z o.o. 
 l Jumar i Karchem.

więcej na:
www.ecoszczecin.eu

W zabudowie jednorodzinnej odbiór od-
padów zielonych odbywa się raz w ty-
godniu, od kwietnia do listopada, po 
weekendzie, w poniedziałki lub wtorki. 

Terminy odbiorów dla poszczególnych se-
ktorów podane są na stronie ecoszczecin.
pl, w zakładce  „Harmonogramy”. 

Pojemniki – podobnie jak te na odpady 
zmieszane – w dniu odbioru muszą być 
udostępnione firmie wywozowej. 

Zatem jeśli pojemnik na zielone odpady 
mamy ustawiony w ogrodzie, w miejscu 
niedostępnym dla osób z zewnątrz, pa-
miętajmy , aby w dniu odbioru wystawić 
go w odpowiednie, dostępne dla firmy 
wywozowej miejsce. 

Z kolei w zabudowie wielorodzinnej 
właściciele nieruchomości zamawiają 
kontener, który firma wywozowa ustawia 
w określonym miejscu, na 24 godziny. 

więcej na:
www.ecoszczecin.pl

Przez dwa miesiące, od początku 
stycznia do końca lutego, odbierane 
były choinki z nieruchomości  
jednorodzinnych.  

Ta usługa z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością.  

W 2014 roku, gdy wystartowała, miesz-
kańcy Szczecina oddali 50 ton choinek.  
Rok później wywieziono 78 ton, a w 2016 
roku 129 ton. 
W tym roku – do końca lutego aż 156 ton!

więcej na:
www.ecoszczecin.eu 

Przypominamy także, że przez cały rok 
odpady zielone przyjmują wszystkie 
szczecińskie Ekoporty.
Lokalizacje  i godziny otwarcia
•	 ul.	Dworska	(plac	Słowińców),	 

Gumieńce	–	9.00-19.00,
•	 ul.	Gdańska,	Międzyodrze	–	9.00-

17.00,
•	 ul.	Helska	(róg	ul.	Goleniowskiej),	 

Prawobrzeże/Dąbie	–	9.00-17.00,
•	 ul.	Firlika	31,	Drzetowo-Grabowo	–	

9.00-19.00,
•	 ul.	Kołbacka	(róg	ul.	Przyszłości),	 

Płonia	–	9.00-17.00,
•	 ul.	Górna	3b,	Bukowo	–	9.00-17.00,
•	 ul.	Leszczynowa,	Zdroje	 

–	9.00-19.00.
W	sobotę	wszystkie	Ekoporty	są	otwarte	
od	9.00	do	15.00.

Do brązowych pojemników i kontenerów 
wrzucamy trawę, drobne gałęzie, liście oraz 
spady, bez opakowania!!!!!!!!!!. 
Selektywnie gromadzone odpady zielone 
powinny trafiać do kompostowania, nie 
mogą być zapakowane w worki! 

Ważne!!!
Odpady zielone wrzucamy wyłącznie 
do brązowych pojemników lub kon-
tenerów. 

Pojemniki na odpady zmieszane nie 
służą do gromadzenia w nich „zielone-
go” i apelujemy do mieszkańców, aby 
stosowali się do tych zasad.

Wiosna – od kwietnia rusza cotygodniowy odbiór „zielonego”
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 Ecoszczecin

Wiosenne gabaryty

Dzieci dają przykład
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr  48  
przy ulicy Czorsztyńskiej uczą  
dorosłych, jak należy obchodzić się 
z wiosenną wizytówką Szczecina  
– dywanami z krokusów. 

Na Jasnych Błoniach umieściły zaprojek-
towane przez siebie tabliczki z hasłami 
przypominającymi, że krokusy są do po-
dziwiania – nie deptania.

Akcja jest finałem konkursu szkolnego 
organizowanego przez SP 48 dla klas 2-6. 

Zadaniem dzieci było przygotowanie haseł 
propagujących ochronę szczecińskich 
krokusów oraz umieszczenie ich na ta-
bliczkach. 

Z 38 prac wybrano 8 laureatów. 

500 złotych mniej
Jeśli jednak ciężka praca dzieci pójdzie na 
marne, a mieszkańcy wciąż będą niszczyli 

przepiękne dywany kwiatów muszą liczyć 
się z surową karą. 
Sposobów na zrobienie sobie zdjęcia na tle 
różnokolorowych krokusów jest mnóstwo. 
Nie trzeba po nich chodzić, kłaść się czy 
zrywać. Jeśli dojdzie jednak do takiej sy-
tuacji straż miejska ma prawo wystawić 
mandat karny. 

A ten nie będzie już niski – bo nawet na 
kwotę 500 złotych.  

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku szcze-
ciński Zakład Usług Komunalnych posadził 
po raz pierwszy krokusy na skarpach przy 
Wałach Chrobrego. 

Znalazło się tam 150 tysięcy cebul fioleto-
wej odmiany oraz 73 tysiące cebul jasno-
fioletowych z ciemnymi żyłami. 

Przy wjeździe do miasta Trasą Zamkową 
posadzono kolejnych ćwierć miliona kwia-
tów.

więcej na:
www.ecoszczecin.pl

Podczas wiosennych porządków 
zawsze znajdzie się stary tapczan 
czy stary grill, których nie mamy  
gdzie wyrzucić.  

Wówczas trzeba pamiętać że jest również 
taka usługa jak wywóz odpadów gabary-
towych.

Takie odpady odbierane są : 
4  razy w roku w zabudowie jednoro-
dzinnej i  24 razy w roku w zabudowie 
wielorodzinnej. 

Odpady wielkogabarytowe będą odbiera-
ne z nieruchomości w zabudowie jedno-
rodzinnej pod warunkiem ich wystawienia  
przed dom. 

Natomiast w zabudowie wielorodzinnej 
pod warunkiem ich wystawienia w lub przy 
miejscu gromadzenia odpadów stałych 
dla danej nieruchomości.

Ważne!!!
Odpady wielkogabarytowe należy wy-
stawiać 1 dzień przed terminem uzgod-
nionym z podmiotem realizującym 
odbiór odpadów.

W ramach tej usługi możemy wyrzucić  
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, zabawki dużych roz-
miarów, itp. ale nie zaliczamy do odpadów 
gabarytowych wszelkiego rodzaju części 
samochodowych, odpadów sanitarnych, 
remontowych, rozbiórkowych, budowla-
nych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. 

Na stronie ecoszczecin.pl w zakładce har-
monogramy znajdują się kontakty do firm, 
gdzie można zamówić odbiór odpadów 
wielkogabarytowych w zabudowie jed-
norodzinnej, oraz harmonogramy odbioru 
do zabudowy wielorodzinnej.

 nowa wersja / nowe funkcje / nowy wygląd

na wiosnę
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Ecoszczecin

EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szcze-
cińskiego Obszaru Metropolitalnego po-
wstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie 
Grabowskim. Będzie przetwarzać w ener-
gię 150 tys. ton odpadów komunalnych 
rocznie zapewniając prąd i ciepło dla ok. 
30 tys. mieszkań.  Za realizację projek-
tu odpowiada miejska spółka Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów. Koszt inwe-
stycji (łącznie z wydatkami na inżyniera 
kontraktu, pomoc techniczną, edukację 
i promocję): 

711 mln zł. Główne źródła finansowania: 
279 mln zł - dotacja z Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej. 327 mln – obliga-
cje Banku Pekao SA. 42 mln zł – środki 
własne ZUO.  
Głównym wykonawcą zakładu jest 
włoska Termomeccanica Ecologia 
(TM.E.). Poprzedni wykonawca Mo-
stostal Warszawa odstąpił od umowy 
z ZUO w czerwcu 2016 roku. 

Termin oddania EcoGeneratora do użytku:  
listopad 2017 rok.

ecogenerator.eu

EcoGenerator – nasza planeta, nasza przyszłość

Megawaty zamiast odpadów

 Turbozespół EcoGeneratora powstał w czeskim Brnie. Jego producentem jest firma Ekol. Na zdjęciu: montaż turbiny.

Śmieci wyrzucane przez szczecinian 
będą wracać do ich mieszkań  
w postaci megawatów ciepła i prądu. 
Jak to możliwe?

Przemianę odpadów w energię zawdzię-
czać będziemy EcoGeneratorowi, który 
w tym roku zostanie oddany do użytku na 
Ostrowie Grabowskim. 

Głównym zadaniem Ecogeneratora będzie 
unieszkodliwianie odpadów. Śmieci zamiast 
zalegać na składowiskach i zagrażać środo-
wisku naturalnemu zostaną w bezpieczny 
ekologicznie sposób spalone. Pozostały 
po tym procesie żużel będzie mógł być 
wykorzystany do budowy dróg.  Inne po-
zostałości poprocesowe, tj. popioły lotne 
z kotła, pyły z elektrofiltrów będą przeka-
zywane do utylizacji wyspecjalizowanym 
firmom. Ich przemysłowym zagospoda-
rowaniem są zainteresowani Duńczycy, 
tak więc niewykluczone, że i one znajdą 
praktyczne zastosowanie.

Wielkim bonusem termicznego uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych jest 
energia. Spalarnie odpadów komunalnych  
chroniąc środowisko naturalne są jedno-
cześnie elektrociepłowniami.

EcoGenerator będzie przyjmował rocznie 
150 tys. ton odpadów zmieszanych (czyli 
tych, które nie nadają się do segregacji 
i recyklingu surowcowego). Ok. dwóch 
trzecich tej masy pochodzić będzie z sa-
mego Szczecina.  Zakład będzie zapewniał 
energię elektryczną i ciepło dla ok. 30 tys. 
mieszkań.

Energetyczne odpady
Szczecińska spalarnia ma dwa ruszty przy-
stosowane do spalania odpadów o wartości 
opałowej ok. 10,5 MJ/kg.  Powstałe w pro-
cesie unieszkodliwiania odpadów spaliny 
będą podgrzewać dwa kotły wodno-paro-

we. Wytworzona w kotłach para (min. 40 
bar i 400 stopni C.) trafi do turbiny sprzę-
żonej z generatorem energii elektrycznej. 

Para z upustu turbiny będzie kierowana 
do wymiennika ciepła, gdzie podgrzewać 
będzie wodę ciepłowniczą (o temperaturze 
40-70 st. C) dostarczaną przez Szczecińską 
Energetykę Cieplną (SEC).  Dzięki przepom-
powni zbudowanej na terenie EcoGenera-
tora podgrzana do temperatury 70-110 st. 
C woda wróci do sieci SEC, a następnie do 
kaloryferów szczecinian.

Temperatura wody na wejściu i wyjściu 
będzie się różnić w zależności od pory roku 
i zapotrzebowania SEC na ciepło.

Nowoczesna turbina EcoGeneratora 
będzie pracowała w kogeneracji, czy-
li będzie równocześnie produkować 
energię cieplną i elektryczną, w ilościach 
zależnych od potrzeb odbiorców. W se-
zonie letnim, kiedy zapotrzebowanie na 
energię cieplną będzie mniejsze, zakład 
będzie produkować więcej energii elek-
trycznej. Zimą odwrotnie.

Odbiorcą energii elektrycznej będzie Enea. 
EcoGenerator będzie wytwarzał energię 
elektryczną o średnim napięciu 6,3 kV. 
Po przejściu przez transformator blokowy 
energia o napięciu 15 kV będzie wyprowa-
dzana przez kabel podwodny pod Odrą 
Zachodnią do stacji elektroenergetycznej 
GPZ Żelechowa, a stamtąd do mieszkań 
w Szczecinie.

Przewidziana roczna wartość produkcji 
energii: 82,5 tys. MWh i 850 tys. GJ.

ecogenerator.eu

Bilans dwóch linii spalania odpadów  Ecogeneratora
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Megawaty zamiast odpadów
Ecoszczecin

Nabiera rumieńców projekt inwestycyj-
ny  „Czysta Odra w Szczecinie”. ZWiK 
podpisał umowę  na dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej II etapu tego 
programu.  Poważne prace w ramach  
wcześniejszego etapu rozpoczną się 
wkrótce  na Sławocieszu. 

Kontynuacja Czystej Odry
„Czysta Odra w Szczecinie etap 2” to pro-
jekt wart ponad 62,8 mln zł. ZWiK pozyskał 
na jego realizację dofinansowanie środ-
kami unijnymi, które przekaże Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
Umowa w tej sprawie podpisana została 
w połowie marca br. Wartość dofinansowa-
nia to 26,5 mln zł. Pozostałą kwotę stanowić 
będzie wkład własny ZWiK (35,3 mln zł) 
oraz gmin Szczecin i Dobra (888 tys. zł). 
Na projekt składa się 10 kontraktów. 
Obejmują one przebudowę lub budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej, modernizację oczyszczalni ścieków 
Pomorzany,  wdrożenie inteligentnego 
systemu zarządzania sieciami wodno-ka-
nalizacyjnymi, zakup sprzętu. 
Projekt ma na celu kompleksowe rozwią-
zanie problemów gospodarki wodno - 
ściekowej w Szczecinie, a w szczególności 
poprawę jakości wody w Odrze oraz ochro-
nę jej makrofauny. Poszczególne zadania 
będą wykonywane do końca 2022 r.

W wyniku realizacji projektu „Czysta Odra 
w Szczecinie etap 2” nastąpi:
l modernizacja oczyszczalni ścieków 

komunalnych „Pomorzany”,
l budowa, rozbudowa lub modernizacja 

kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 
15,89 km,

l budowa lub przebudowa sieci wodo-
ciągowej o łącznej długości 1,6  km,

l budowa kanalizacji deszczowej o dłu-
gości 0,4 km, 

l wdrożenie inteligentnego systemu za-
rządzania sieciami wodno¬kanalizacyj-
nymi,

l zakup trzech minikoparek z przyczepa-
mi dla potrzeb Wydziału Gospodarki 
Sanitarnej. 

Kolejne unijne inwestycje
Ruszą prace na os. Sławociesze
W ub. roku ZWiK rozpoczął realizację pro-
jektu „Czysta Odra w Szczecinie”. Ta część 
warta jest 148 mln zł i obejmuje realizację 
16 kontraktów. I w tym przypadku ZWiK 
pozyskał na jego realizację dofinansowanie 
środkami unijnymi, które pochodzić będą 
z NFOŚiGW. 
Wartość dofinansowania wyniesie 76,8 
mln zł.
Wkrótce rozpocznie się jedno z zadań 
projektu – „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szcze-
cinie  – Etap III”. 
ZWiK podpisał umowę na realizację prac. 
Wykona je Przedsiębiorstwo Usług Inży-
nieryjno-Budowlanych „ELJOT” Jacek 
Luterek ze Szczecina. Roboty obejmują 
budowę kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjno-tłocznej na osiedlu Sławociesze na 
następujących ulicach: Drwali, Kaplicznej, 
Końcowej, Miętowej, Mrocznej, Owsianej, 
Paula Robiena, Sadowej, Samopomocy 
Chłopskiej, Stary Szlak, Strumykowej. 
W skład systemu kanalizacyjnego wejdą: 
dwie przepompownie ścieków, rurocią-
gi tłoczne, kanały grawitacyjne z rur ka-
mionkowych, przyłącza doprowadzane 
do granic posesji. Zadaniem wykonawcy 
będzie ponadto odtworzenie uszkodzo-
nych nawierzchni drogowych oraz budo-
wa dojazdów do przepompowni ścieków.  
Przewiduje się, że prace rozpoczną się 
wiosną 2017 r. po uzyskaniu przez wyko-
nawcę niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
z zakresu organizacji ruchu drogowego 
podczas realizacji prac. 
Termin umowny zakończenia robót to 30 
listopada 2018 r. 
Wartość kontraktu to 5 786 912 zł brutto.
Kanalizacja sanitarna zostanie doprowa-
dzona do granic 190 nieruchomości umoż-
liwiając ich podłączenie do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Podłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej możliwe będzie po 
złożeniu wniosku do ZWiK o określenie 
warunków przyłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej i podłączeniu nierucho-
mości. Szczegółowe informacje dostępne 
są pod numerami telefonów (91) 44 26 
202, (91) 44 26 232.

Stawki opłat za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków nie ulegną 
zmianie. 

 Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków zatwierdziła 
Rada Miasta podczas sesji, która odbyła się 
w miniony wtorek.

Przyjęte stawki obowiązywać będą od 
1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 
roku. We wskazanym okresie stawki opłat 
za usługi podstawowe ZWiK nie ulegną 
zmianie. 

Dla wszystkich odbiorców cena jednego 
metra szesc. wody wyniesie 4,34 zł brutto 
a odprowadzenie tej samej ilości ścieków 
kosztować będzie 6,75 zł brutto. 

Miesięczne opłaty abonamentowe przed-
stawiają się w następujący sposób (ceny 
brutto): 
l stawka opłaty abonamentowej dla od-

biorców rozliczanych na podstawie wo-
domierza głównego lub na podstawie 
wskazań wodomierza wymagającego 
indywidualnego rozliczenia – 9,20 zł,

l stawka opłaty abonamentowej dla od-
biorców rozliczanych w tej samej pose-
sji łącznie na podstawie wodomierza 
głównego i wodomierza dodatkowego 
służącego do określenia ilości wody 
bezpowrotnie zużytej do podlewania 
przydomowych ogrodów – 11,35 zł,

l stawka opłaty abonamentowej za każdy 
wodomierz dodatkowy, który nie służy 
do określania ilości wody bezpowrotnie 

zużytej do podlewania przydomowych 
ogrodów – 5,16 zł,

l stawka opłaty abonamentowej dla 
odbiorców rozliczanych na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody oraz 
odbiorców, u których odczytu wodomie-
rza dokonuje przedsiębiorstwo trzecie 
– 4,04 zł .

Nowością jest uwzględnienie w taryfie 
stawek opłat za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych 
do kanalizacji sanitarnej. 
W poprzednich latach stawki te były okre-
ślane indywidualnie w umowach z po-
szczególnymi firmami przemysłowymi. 

Szczegółowe informacje na ten temat znaj-
dują się na stronie: www.zwik.szczecin.pl. 

ZWiK zajął trzecie miejsce   
w  ogólnopolskim rankingu najlep-
szych przedsiębiorstw  
wodociągowo- kanalizacyjnych. 
W ubiegłorocznej edycji spółka  
była o jedną pozycję niżej.

Konkurs organizuje i publikuje jego wyni-
ki dodatek Strefa Gospodarki Dziennika 
Gazety Prawnej.

Spółka  bierze udział w rankingu od kilku 
lat. Systematycznie poprawia swoją lokatę. 
W najnowszej edycji ZWiK zajął trzecie 
miejsce. Rok wcześniej był czwarty. Oce-
niając poszczególne przedsiębiorstwa, 
organizatorzy biorą pod uwagę szereg 
czynników. 
Jest to m.in. stan finansów przedsiębior-
stwa i poziom wykorzystania przez spółkę 
zewnętrznych funduszy pomocowych. 
Ponadto, pod uwagę brane są nakłady na 
szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych pracowników, poziom zatrudnie-
nia, awaryjność sieci, działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu.
 

Cena za wodę i ścieki  bez zmian  

Szczecin 
na podium

Ranking firm  
wodociągowych

 W minionych latach na prawobrzeżu  
zbudowano  wiele odcinków kanalizacji sanitarnej
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Budownictwo

Ostatnie mieszkania 
przy Deptaku

Ruszają remonty  
kamienic 

Ponad 3 mln na łazienki 
Rusza miejski program budowy  
łazienek i toalet w mieszkaniach  
komunalnych. 

Szczeciński samorząd w 2017 r. prze-
znaczy na ten cel ponad 3 mln zł. Urząd 
Miasta przewiduje, że finanse te pozwolą 
na powstanie ponad 200 toalet i łazienek 
w mieszkaniach komunalnych.

Program finansowany z budżetu Gminy 
Miasto Szczecin będą realizować zarząd-
cy komunalni. 

Ponad 200 toalet i łazienek powstanie 
w mieszkaniach Zarządu Budynków 
i Lokali Komunalnych, lokalach Szcze-
cińskiego Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego oraz Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego „Prawobrzeże”.

Pierwsze inwestycje powinny rozpocząć 
się w ciągu najbliższych kilku tygodni. 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
zakłada budowę łazienek i toalet w ka-
mienicach m.in. przy ul: Miodowej, 
Kościelnej, Hożej, Dubois oraz Mon-
te Cassino.

Jeżeli chodzi o mieszkania zarządzane 
lub będące własnością Szczecińskiego 
TBS, to powstanie toalet planowane 
jest aż w 21 budynkach położonych 
przy ulicach: 
Boh. Warszawy, Ściegiennego, Krzy-
woustego, Boh. Warszawy, Pocz-
towej, Jagiellońskiej, Boh. Getta 

Warszawskiego, Piastów, Wojska 
Polskiego, Bogusława oraz Królo-
wej Jadwigi.

Natomiast Towarzystwo Budownic-
two Społecznego „Prawobrzeże” za-

planowało budowę toalet łazienek 
w 18 budynkach położonych przy 
ulicach: Kaszubskiej, Batalionów 
Chłopskich, Rydla, Pszennej, Gry-
fińskiej, Kruszcowej, Przodowników 
Pracy, Jaracza.

Część zaplanowanych lokalizacji może 
ulec zmianie ze względu na uwarunko-
wania techniczne. Zarządcy komunalni 
rozpoczęli już pierwsze postępowania 
przetargowe, by zdążyć z realizacją pla-
nów do końca 2017 r.

Już tylko trzy mieszkania położone 
w kamienicy przy Deptaku Bogusła-
wa pozostały do sprzedaży przez 
TBS “Prawobrzeże”.

Osoby zainteresowanie nabyciem mieszkań 
powinny złożyć ofertę o udziale w rokowa-
niach. Termin negocjacji zostanie wyznaczo-
ny w ciągu trzech dni od złożenia aplikacji. 
Rokowania dają każdemu możliwość in-
dywidualnej negocjacji ceny mieszkania. 
Osoby, które zadeklarują cenę i zdecydują 
się na zakup mieszkania, przed podpisa-
niem umowy będą musiały wpłacić zadatek 
w wysokości 2,5 tys. zł.

Do sprzedaży pozostały trzy mieszkania 
położone w kamienicy przy ul. Ks. Bogu-
sława X 51. Są to lokale  3 i 4-pokojowe, 
położone na I i IV piętrze o powierzchni 
użytkowej od 70,97 do 107,45 m2. 

Mieszkania przekazywane są w standar-
dzie deweloperskim (ściany wytynkowa-
ne, posadzki betonowe, drzwi wejściowe 

do mieszkań, stolarka okienna i parapety, 
instalacje elektryczna, grzewcza, gazowa, 
wodno-kanalizacyjna).

Przyszli właściciele lokali będą członkami 
wspólnoty mieszkaniowej. W jej ramach 
będą ponosić koszty utrzymania części 
wspólnych nieruchomości,  tj. bieżącej 
konserwacji oraz utrzymania porządku 
w budynku, opłat za energię elektryczną 
w nieruchomości wspólnej czy windę. 

Mogą oni również utworzyć fundusz re-
montowy - na przyszłe wydatki remontowe. 
Jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej 
sami zdecydują o potrzebach Wspólnoty. Za 
dostarczane media do lokalu każdy będzie 
rozliczał się indywidualnie.

Szczegółowych informacji w sprawie 
przetargów udzielają pracownicy To-
warzystwa Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” z siedzibą przy ul. Wino-
gronowej 11 F, tel. 91 46 13 692 wew. 
148 i 125.

Rusza miejski program budowy łazienek i toalet w mieszkaniach komunalnych. 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
na remonty szczecińskich kamienic 
w 2017 r. przeznaczy 14 mln zł. To 
o 4 mln zł. więcej niż w roku ubiegłym. 
Budynki zyskają nowe dachy, ocieplenie, 
elewacje oraz instalacje.

Kwota przeznaczona na remonty szcze-
cińskich budynków jest systematycznie 
zwiększana. Dzięki dotacji z budżetu Gmi-
ny Miasta Szczecin w 2017 r. planowane 
jest wykonanie termomodernizacji oraz 
remontów elewacji w 19 budynkach. ZBiLK 
rozpoczął już pierwsze inwestycje. Obec-
nie prace prowadzone są w budynkach 
znajdujących się przy ul.: Krzywoustego 
75, 76, 77, Niemcewicza 45 i Mazurskiej 44. 

Wykonanie ociepleń i remontów elewa-
cji zaplanowano również w budynkach 
przy ul: Bogusława 18, Firlika 48, Śląska 
35, Królowej Jadwigi 39, Bogusława (18, 
34, 35), Papieża Jana Pawła II 8a, Mazurska 
14,  Parkowa 63, Krzywoustego (3,73,79), 
Krakowska 44. 

Wykonanie remontów dachów zapla-
nowano w 22 budynkach. W ciągu kilku 
dni powinny rozpocząć się prace w kamie-
nicach położonych przy ul. Kościelnej 20 
i Światowida 46. 

Natomiast do końca roku dachy zostaną 
zmodernizowane również w kamienicach 
zlokalizowanych przy ulicach: Kolumba 
(31,32), Kaszubska 33, Łokietka 4, Bogu-
sława (34,35,38), Bolesława Śmiałego 25, 
Narutowicza 2, Krzywoustego 51, Pogodna 
(32,44,49), Szeroka 33a, Śląska 35, Po-

 

wstańców Wielkopolskich 22, Wyzwolenia 
(77,79), Krasińskiego (69,90).
Dzięki kwocie 14 mln zł w 2017 r. zosta-
nie również wyremontowanych 200 
mieszkań komunalnych znajdujących 
się w zasobie ZBiLK. Zwiększanie budże-
tu remontowego ZBiLK daje możliwość 
przygotowania dokumentacji technicz-
nej potrzebnej do wykonania remontów 
w najbliższych latach.

Rozpoczęły się prace związane 
m.in. z ociepleniem i termomoderni-

zacją oficyny kamienicy  
przy ul. Mazurskiej 44.
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Rady Osiedla na wiosnę 

Na Gocławiu, przy ulicy Światowida powsta-
nie  „Park Liga”. 
Już niebawem uprzątnięty zostanie teren, 
uporządkowana zieleń, pojawią się atrakcje, 
również dla najmłodszych. 

Czwarty  etap przebudowy przejdzie już 
wkrótce Skwer Doliwo-Dobrowolskiego 
przy ulicy Bema. 

Na bezpiecznej, piaszczystej nawierzchni 
powstanie nowy plac zabaw z atestowa-
nymi zabawkami: urządzeniem linowym, 
trampoliną i huśtawką. 

Usytuowane będą też elementy małej ar-
chitektury: ławki , kosze na śmieci, stojaki 
rowerowe i tablice informacyjne. 
Założony zostanie także trawnik.

To jeden z przykładów  inwestycji współ-
finansowane przez Rady Osiedli, a  przy-
pomnijmy, że w roku 2016 zgłosiły one  
do realizacji 94 inwestycje. 

Nie sposób wymienić wszystkich, największą 
liczbę stanowiły inwestycje drogowe, m.in. 
modernizacja dróg i chodników, budowa 
parkingów i oświetlenia, a także modernizacja 
przedogródków w Alei Papieża Jana Pawła 
II, zakup sprzętu i remonty w placówkach 
oświatowych. 

W ramach zagospodarowania parków 
i skwerów w 2016 r. zrealizowano m.in za-
gospodarowanie skweru im. Generała So-
sabowskiego, wykonano projekt parku Liga 
przy ul. Światowida. 

Powstało także wiele placów zabaw, m.in. 
przy ul. Kolonistów czy ul. Niemcewicza, także 
siłowni pod chmurką, m.in.  na terenie CKS 
przy ul. Rydla

CENTRUM
al. Papieża Jana Pawła II 42; 70-415
Dyżur: (pon. 17.00 – 18.30)
DRZETOWO – GRABOWO 
Sławomira 9; 71-606
Dyżur:  (wt. i czw. 17.00 – 19.00)
ŁĘKNO
Bogumiły 12/9; 70-395 
Dyżur:  (wt. 17.00 – 18.00)
MIĘDZYODRZE WYSPA PUCKA
Dyżury – pomieszczenia na pl. sportowym  
ul. Marynarska,  ul. Gdańska 11c/4;70-660 
Dyżur:  (I wt. m-ca 17.00 – 18.00)
NIEBUSZEWO BOLINKO 
Niemcewicza 39/2; 71-553
Dyżur:  (pon. 17.00 – 19.00)
NOWE MIASTO
Kaszubska 30 p. 116; 
70-226 Dyżur:  (śr. 16.30– 17.30)
STARE MIASTO 
Mariacka 4; 70-546 (wt. 17.00 – 18.00)
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC 
Al. Papieża Jana Pawła II 42; 70-415 
Dyżur: (wt. 17.00-19.00)
ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD
Łokietka 22, Dyżur: (pon. 17.00 – 18.00)
TURZYN
Pocztowa 17; 70-361 
Dyżur: (wt. 18.00 – 20.00)
BUKOWO, Pokoju 48; 71-739
Dyżur: (śr. 17.30-18.30)
GOLĘCINO – GOCŁAW
Światowida 93/U2; 71-730 
Dyżur:  (wt. 18.00 – 19.00)
NIEBUSZEWO,
Komuny Paryskiej 2/3; 71-674 
Dyżur:  (pon. 17.00 – 18.00)
SKOLWIN, Stołczyńska 171; 71-783 
Dyżur:  (wt. 17.00 – 18.00)
STOŁCZYN
W trakcie zmiany siedziby Nad Odrą 65; 71-
828 Dyżur:(czw. 17.00 – 19.00)
WARSZEWO
Szczecińska 12; 71-786 
Dyżur:  (czw. 18.00 – 19.00)
ŻELECHOWA
Ostrowska 3/1; 71-757 
Dyżur:  (wt. 17.30 – 18.30)
ARKOŃSKIE NIEMIERZYN
Judyma 1; 71-466 
Dyżur: (pon. 17.00-19.00)
GŁĘBOKIE PILCHOWO

Pogodna 49; 71-376 
Dyżur: (I i III czwartek 18.30-19.00)
GUMIEŃCE
Ku Słońcu 76; 71-047
Dyżur: (wt. 17.00-17.45)
KRZEKOWO BEZRZECZE 
Klonowica 1A/U6, 71-241
(I  i III pon. m-ca od 18.00, -19.30 )
OSÓW, Miodowa 36a; 71-497
Dyżur: (I i III wt. 17.30-18.30)
POGODNO, Krasickiego 6; 71-333 
Dyżur: (wt. 17.00-19.00)
POMORZANY, Włościańska 1; 70-021
Dyżur: (czw. 17.00-19.00)
ŚWIERCZEWOJodłowa 11 PP 13; 
71-126, Dyżur: (wt. 17.00-18.00)
ZAWADZKIEGO KLONOWICA
Klonowica 14; 71-246, Dyżur: (wt. 16.00-
18.00)
BUKOWE KLĘSKOWO
Seledynowa 50 (SP 74); 70-781 
Dyżur: (śr. 19.00 - 20.00)
DĄBIE
Gryfińska 151,  
Dyżur: (wt. 16.30-18.00) 
KIJEWO
Zoologiczna 35; 70-792 
Dyżur: (wt. 18.00-19.00)
MAJOWE
Nałkowskiej 33 (Gim. Nr 7) 70-785
Dyżur:  (śr. 18.00-19.00)
PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE
Pyrzycka  28; 70-892
(czw. 18.00-19.00)
PODJUCHY
Metalowa  31; 70-727
Dyżur: (pon. 17.30-18.30)
SŁONECZNE
Rydla 49 (CKS); 70-783 
Dyżur: (czw.  18.00-19.00)
WIELGOWO – SŁAWOCIESZE  
– ZDUNOWO 
Bałtycka 35a/1; 70-880
Dyżur: (pon,. 17.00-18.00)
ZAŁOM – KASZTANOWE 
Os. Kasztanowe 54; 70-880
Dyżur:  (wt. 17.00-18.00)
ZDROJE Torfowa 1; 70-772
Dyżur: (pon. 18.00-20.00)
ŻYDOWCE KLUCZ
Rymarska 46/1a; 70-702
Dyżur: (I i III wt. m-ca 19.00-20.00)

Rady Osiedla

Zmiany na tablicach – apel do mieszkańców 

Po Sąsiedzku

Skwer przy Bema

Apel i prośba do mieszkańców, festyn  
„Po sąsiedzku”, poznaj swoją radę, także podsumowania  
inwestycji –RO na wiosnę.

Teren „Parku Liga”

Urząd Miasta Szczecin poza rewitalizacją 
obszaru, chce tutaj postawić tablice informa-
cyjne, które pokażą ten teren na przestrzeni 
lat, zarówno czas jego świetności, jak i zmiany 
zachodzące w tej okolicy.

Aby móc udokumentować te przemiany, 
Urząd Miasta  apeluje i prosi mieszkańców 
o materiały, zdjęcia czy opisy obrazujące 
zmiany na parku Liga. 

Zapraszamy za pośrednictwem drogi 
mailowej anowakow@um.szczecin.pl 
lub do pokoju nr 13 Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska ( Urząd 
Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1).   

W razie pytań telefon: 424 – 54- 666
Przekazane do wglądu dokumenty fo-
tograficzne, zostaną umieszczone na ta-
blicach.

To nazwa imprezy integracyjnej dla 
mieszkańców Szczecina, która 
odbędzie się 27 maja w Alei Kwiatowej.  

W programie prezentacja Rad Osiedli, ku-
linarne wyzwania, młode talenty,  twórcze 
zabawy.  O szczegółach będziemy jeszcze 
informować w kolejnych wydaniach „Szcze-
cin Wiadomości” , ale już dziś zapraszamy 
wszystkich na to wydarzenie i  poznanie osób, 
które działają w Radach Osiedla.  

Czy wiesz, że na terenie Miasta działa 37 
rad osiedli i stanowią jednostkę pomocniczą 
miasta? 
Czy wiesz, że działania Rad Osiedli obejmują 
wspieranie i inspirowanie działań o znacze-
niu lokalnym, uczestniczenie  w organizo-
waniu kulturalnego i społecznego życia 
mieszkańców oraz współdecydowanie 
o zamierzeniach inwestycyjnych Miasta 
na terenie Osiedla. 
Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź ko-
niecznie, zintegruj się z nami i poznaj 
swoją Radę.

Poniżej lista i kontakty do wszystkich RO w Szczecinie:

Spotkania integracyjne szczecinian
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KONTRAPUNKT 52
Początek wiosny w Szczecinie to,  
niezmiennie od ponad pół wieku,  
teatralne święto. Po raz pięćdziesiąty 
drugi odbędzie się Przegląd Teatrów 
Małych Form Kontrapunkt.

Kwietniowy tydzień, od piątku do piątku 
(21–28.04.2017) szczelnie wypełni sztuka 
teatru i nie tylko. 

Mottem tegorocznej edycji jest wymowne 
pytanie „Kto Ty jesteś?”.  Teatralną rozpra-
wę nad tym prostym pytaniem wyznaczą 
trzy tropy poszukiwań pod hasłami: tożsa-
mość, wspólnota oraz widz.

Kontrapunkt to największe wydarzenie 
artystyczne Pomorza Zachodniego i za-
razem, jeden z najstarszych, największych 
i najważniejszych festiwali teatralnych 
w Polsce. Sednem, zgodnie z nazwą, jest 
prezentacja aktualnych osiągnięć teatru 
w europejskiej skali. Kontrapunkt ma cha-
rakter konkursowy, prestiżowe Grand Prix 
festiwalu przyznaje – publiczność, swoje 
typy wskazuje także profesjonale jury.

W konkursie zobaczymy osiem pro-
dukcji. 
Białostocki Teatr im. A. Węgierki pokaże 
głośny i kontrowersyjny spektakl Piotra 
Ratajczaka „Biała siła, czarna pamięć”. 
Zespół wałbrzyskiego Teatru Dra-
matycznego przywiezie do Szczecina 
przebojowe przedstawienie „Zapolska 
Superstar”. Z kolei poznaniacy z Teatru 
Polskiego pokażą  drugą stronę teatru 
w przedstawieniu  „Drugi spektakl”. TR 
Warszawa pokaże „Piłkarzy” – przewrot-
ną opowieść ze świata sportu w reżyserii 
Małgorzaty Wdowik. Temat ludzkiego 
umysłu i pamięci w spektaklu „Reykjavík 
’74” podejmie zespół toruńskiego Teatr 
im. W. Horzycy, a szczecinianie z Teatru 
Współczesnego zajmą się depresją – zo-
baczymy świetne przedstawienie Wojtka 
Klemma „Moja mama leczy się u doktora 
Oetkera”. Z wielką literaturą zmierzy się Te-
atr Powszechny z Warszawy, który pokaże 
spektakl „Każdy dostanie to, w co wierzy” 
w reżyserii Wiktora Rubina na podstawie 
„Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhako-
wa. Ostatnią z konkursowych prezentacji 
będzie przejmująca opowieść o zagładzie 
żydów –  „Punkt Zero: Łaskawe” w wy-
konaniu legendarnego alternatywnego 
Teatru Provisorium z Lublina.

Szczecin Music Fest 2017

Aktualności

Poza konkursem
Nurt konkursowy to jedynie wycinek kon-
trapunktowego programu. Choć w nazwie 
wyraźnie dominuje „teatr”, to tak napraw-
dę Kontrapunkt jest interdyscyplinarnym 
festiwalem sztuk. 
Nie zabraknie muzyki, sztuk wizualnych 
i tak modnej kabaretowej formy stand 
up. Ważne miejsce w programie zajmie 
cykl Kontrapunkt OFF czyli prezentacje 
spektakli niezależnych formacji zrzeszo-
nych w Zachodniopomorskiej Ofensy-
wie Teatralnej. 

Jak co roku odbędzie się Mały Kontra-
punkt czyli część festiwalu dedykowana 
najmłodszym widzom. Tym razem oprócz 
prezentacji przedstawień, także część 
warsztatowa prowadzona przez najlep-
szych pedagogów teatru z całej Polski. 

Ciekawie zapowiadają się propozycje w cy-
klu Archipelag Teatru, czyli spektakle 

przygotowane z udziałem osób dysfunk-
cyjnych lub wykluczonych. Nie zabrak-
nie sztuki performance – tym razem w roli 
głównej nestor polskiego performance 
Antoni Karwowski.

Nowość – parada
Bardzo atrakcyjnie, inaczej niż dotych-
czas, zapowiada się dzień inauguracyjny 
Kontrapunktu. Przez miasto, ulicą Jagiel-
lońską, przejdzie barwna parada. Nocne 
kroczące widowisko zatytułowane „Miasto 
to Teatr” przygotowuje zespół Teatru Bra-
ma pod kierunkiem Daniela Jacewicza. 
Głównym motywem będą maszkarony 
z elewacji szczecińskich kamienic. 

Pochód rozwiąże się na placu Solidar-
ności, na którym pokazane zostanie 
plenerowe widowisko poznańskiego 
Teatru Biuro Podróży „Silence / Cisza 
w Troi”. W jednej z głównych ról, szcze-
cinianin Łukasz Kowalski. Nowy spektakl 

Biura Podróży nawiązuje do ich wielkiego 
przeboju – słynnego „Carmen Funebre”. 
Dalszą cześć artystycznej nocy będzie 
można spędzić w teatrach, biorąc udział 
w Nocy Teatrów lub w Klubie festiwalo-
wym w 13 Muzach.

Na finał widzowie Kontrapunktu zo-
baczą spektakl stołecznego Teatru 
Powszechnego „Kuroń. Pasja wg św. 
Jacka” w reżyserii  Pawła Łysaka. 
Opowieść o niezapomnianym polityku 
i działaczu społecznym nie rości sobie 
jednak praw do przedstawienia jego bio-
grafii. Jest raczej próbą zmierzenia się z jego 
legendą i spuścizną, okazją do postawie-
nia pytań o funkcjonowanie jego ideałów 
w dzisiejszym życiu i o cenę, jaką zapłacił, 
walcząc o ich zachowanie.
Przegląd jest finansowany przez Gminę 
Miasto Szczecin.

Wiecejna:
www.kontrapunkt.pl

Od 14 lat festiwal Szczecin Music Fest 
prezentuje najważniejsze zjawiska 
współczesnej world music i jazzu.

Na szczecińskiej scenach wystąpiło mnó-
stwo znakomitych artystów z całego świata. 
Cesaria Evoria, Al Di Meola, Chriss Botti, 
Herbie Hanackock, Manhattan Transfer itd. 
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy 
odwiedzili nasze miasto. 
W tym roku festiwal otworzył  (23 marca) 
THE BALANESCU QUARTET PLAYS KRA-
FTWERK, jeden z najsłynniejszych kwarte-
tów smyczkowych świata wyróżniający się 
nie tylko muzycznym kunsztem, ale także 
przekraczaniem granic i poszukiwaniem 
nowych dróg. 

A już za miesiąc,  25 kwietnia (Filharmo-
nia, godz.19.00) -TORD GUSTAVSEN 
WITH SIMIN TANDER AND JARLE VE-
SPESTAD - Norweski pianista, od wielu 

lat jeden z głównych reprezentantów 
skandynawskiej sceny jazzowej. Przez 
ponad 20 lat swojej kariery współpracował 
z najlepszymi norweskimi, muzykami, brał 
udział w nagraniach innych artystów, jak 
choćby z Anną Marią Jopek na „ID” (2007). 

KINGS OF CONVENIENCE to prawdziwie 
kultowy duet. Ich twórczość porównuje się 
do niezapomnianej pary Paul Simon – Art 
Garfunkel. W Polsce wystąpili dotychczas 
tylko jeden raz – w 2010 roku na festiwalu 
Open’er.Kings of Convenience tworzą wo-
kalista i gitarzysta Erik Glambek Boe oraz 
gitarzysta ErlendOye. Pochodzą z Bergen 
(Norwegia). W Szczecinie zagrają 6 maja 
(Filharmonia, godz.19.00) .

Z kolei 7 lipca (Zamek, godz. 20.30) - 
APOCALYPTICA PLAYS METALLICA. To 
jedna z najsłynniejszych współczesnych 
grup muzycznych wykonująca szeroko 

pojętą muzykę 
heavy metalo-
wą z elementami 
muzyki poważnej, 
w tym symfonicznej. 
Powstała w 1993 roku w Finlandii, a tworzą 
ją absolwenci słynnej Akademii Muzycznej 
imienia Sibeliusa w Helsinkach. 

ROBERT GLASPER EXPERIMENT - ame-
rykański pianista, kompozytor i producent, 
jedno z najgłośniejszych nazwisk współ-
czesnego jazzu, R&B i hip-hopu wystąpi 
15 lipca (Zamek, godz.20.30) Artysta 
prowadzi równolegle dwa główne projekty: 
Robert Glasper Trio oraz Robert Glasper 
Experiment. Pierwszy ma charakter zde-
cydowanie jazzowy, a w drugim jazzowe 
wpływy są równie istotne jak soul oraz 
hip-hop. 

www.szczecinmusicfest.pl
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Na uroczystej gali  
w Starej Rzeźni po raz pierwszy 
zostały przyznane Międzynarodowe 
Nagrody Żeglarskie Szczecina. 

– Gala Nagród Żeglarskich jest bliska 
sercu każdego z nas, bo Szczecin od lat 
przecież żeglarstwem stoi. W tym gronie 
z pewnością nikomu nie trzeba tego udo-
wadniać. – mówił podczas  gali Prezydent 
Piotr Krzystek. – Wręczamy dziś pierwsze 
Nagrody Żeglarskie Szczecina. Było w kim 
wybierać – zgłoszeń nadesłano bowiem 
ponad 90. To pokazuje, w jakim środo-
wisku funkcjonujemy i jak wiele się u nas 
dzieje. Dziękuję za zaangażowanie kapitule 
i wszystkim żeglarzom.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz okolicznościowe statuetki, laureat 
nagrody im. kpt. Ludomira Mączki także 
czek na 10.000 zł, „atrybuty” Ludomira 
Mączki (butelkę chilijskiego czerwonego 
wina, czosnek i yerba mate), a jego na-
zwisko znajdzie się w szczecińskiej Alei 
Żeglarzy na nadodrzańskich bulwarach.

– Dziękuję za wyróżnienie. Doceniam, 
że jestem pierwszym laureatem nagrody 
o charakterze, prestiżu i zasięgu międzyna-
rodowym – mówił podczas gali Wojciech 
Jacobson, laureat nagrody im. kpt. Ludo-
mira Mączki. 

Więcej:  
www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

Siedem imprez pod wspólnym szyl-
dem „Kolorowa Aleja” czekać będzie 
w roku 2017 na odwiedzających 
szczecińską Aleję Kwiatową. Cykl 
plenerowych eventów zaczynamy 
w kwietniu od… Jarmarku 
Wielkanocnego!

Mimo że zwycięski projekt Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego (edycja 2015) 
zakładał jednorazowy zastrzyk finansowy 
w „aktywizację Alei Kwiatowej”, Urząd 
Miasta Szczecin zdecydował o dalszym 
finansowaniu projektu. Organizatorem 
imprez na alei będzie Żegluga Szczeciń-
ska, która przygotowuje dla uczestników 
mnóstwo atrakcji…
– W planie mamy realizację eventów, które 
już w roku ubiegłym przypadły mieszkań-
com do gustu – tłumaczy Ireneusz Nowak 
Prezes Żeglugi Szczecińskiej. – Mowa 
tutaj o wiosennej i jesiennej edycji wyda-
rzenia Miasto Ogród, które skupia się na 
ekologii i przybiera charter plenerowych 
targów. Nie zapomnimy także o Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. Dołożymy starań, 
by tegoroczna edycja była jeszcze lepsza 
od pierwszej, ubiegłorocznej.

Cykl imprez w roku 2017 nie tylko zakoń-
czy się jarmarkiem, ale także od jarmarku 
się rozpocznie. Pierwszym wydarzeniem 
w roku bieżącym będzie bowiem Jar-

mark Wielkanocny zaplanowany na 8 i 9 
kwietnia.  Będzie to doskonała okazja do 
spróbowania tradycyjnych przysmaków, 
kupna upominków stworzonych przez 
lokalnych artystów oraz zasmakowania 
ludowej, świątecznej atmosfery. Pomóc 
w tym ma folkowy charakter jarmarku, któ-
ry prócz bogatej oferty wystawców opie-
rać się będzie na występach zespołów 
ludowych nie tylko z Polski… W progra-
mie nie zabraknie świątecznych animacji 
i konkursów oraz… wielkiego gara wielka-
nocnego żuru, którym częstowani będą 
szczecinianie i turyści.

Dwa tygodnie po inaugurującym cykl 
Jarmarku przyjdzie czas na wiosenną 
edycję zielonego eventu Miasto Ogród. 
22 i 23 kwietnia odwiedzający Aleję Kwia-
tową i pl. Żołnierza Polskiego będą mieli 
okazję zrobić „zielone zakupy”, spróbo-
wać ekologicznych potraw i wziąć udział 
w animacjach edukacyjnych. Wydarzenie 
podzielone będzie na dwie strefy: Green 
Market, gdzie będzie można kupić m.in. 
rośliny i sprzęt ogrodowy oraz Eko Market, 
gdzie w drewnianych domkach ofero-
wane będą tradycyjne, naturalne i dobre 
jakościowo produkty.

Harmonogram i opisy imprez na stronie 
internetowej www.KolorowaAleja.pl i na 
Facebooku @KolorowaAlejaSzczecin.

Nagrody Żeglarskie wręczone
Rozmaitości /TSR

Laureaci Międzynarodowych Nagród 
Żeglarskich Szczecina 2017:

1.  Nagroda Główna im. Ludomira 
Mączki 
Laureat: Wojciech Jacobson

2.  Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka
  Laureat: Szymon Kuczyński

3.  Żeglarz Roku
  Laureat: Cezary Wolski

4.  Regatowiec Roku – Nagroda im.  
kpt. Kazimierza Kuby Jaworskiego

  Laureatka: Agnieszka Skrzypulec

5.  Popularyzator Żeglarstwa – Nagro-
da  im. kpt. Kazimierza Haski

  Laureat: Rammin Eckehardt

6.  Nagroda Kota Umbriagi
  Laureatka: Iga Wójcikiewicz

7.  Nagroda Kulturalna Żeglarskiego 
Szczecina. Laureaci: Aleksandra 
i Andrzej Kocewiczowie

8.  Wydarzenie Żeglarskie
  Laureat: Mistrzostwa Europy  

w klasie Europa w Kamieniu  
Pomorskim

9.  Młody Żeglarz Roku
  Laureat: Jakub Rodziewicz

10.  Żeglarska Nagroda Specjalna
 Laureat: kpt. Maciej Korek wraz 

z maszoperią

Zaczynamy  
od Jarmarku
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Kwiecień zaprasza
Dużo teatru, przede wszystkim KON-
TRAPUNKT (o którym więcej  
na str.10), dużo muzyki w tym  
najważniejszy koncert Urszuli Dudziak  
(o którym więcej na str. 3), targi. 

7 kwietnia o godz.19.00 w Filharmonii 
Gábor Boldoczki na trąbce gra Mozarta. 
Węgierski artysta swoją błyskotliwą grą 
bardzo szybko zyskał w prasie międzyna-
rodowej status najwybitniejszego trębacza 
swego pokolenia. 
Niemiecki dziennik „Süddeutsche Zeitung” 
mianował go godnym następcą króla trąbki 
Maurice’a André.

W kwietniu na swoje koncerty zaprasza-
ją m.in. Anna Maria Jopek – MINIONE  
–(Filharmonia, 4 kwietnia, godz.20.00), 
najpiękniejsze przedwojenne tanga polskie. 
Anna Maria Jopek śpiewa je z kubańskim 
trio jednego z największych pianistów 
improwizujących naszych czasów - feno-
menalnym Gonzalo Rubalcabą. 

Kasia Kowalska akustycznie – ten koncert 
odbędzie się w Starej Rzeźni 7 kwietnia 
o godz.19.00, z kolei Perfect akustycznie 
(8 kwietnia, Filharmonia , godz.20.00) 
zespół zaprezentuje wersje akustyczne 
swych utworów również ze najnowszej 
płyty MUZYKA.

Michał Jelonek - artysta renesansu: kom-
pozytor, producent, muzyk sesyjny i skrzy-
pek wystąpi 23 kwietnia (Filharmonia, 
godz.20.00).
Wielokrotnie typowany na jednego z naj-
lepszych instrumentalistów w Polsce. Na-
grał 30 albumów współautorskich, a na 
ponad 50 wystąpił gościnnie. „Jelonek” 
i „Revange” to jego jedyne dwie płyty so-
lowe. 
Utwory z tej ostatniej pojawią się na pewno 
podczas koncertu w Szczecinie. W towa-
rzystwie Orkiestry Symfonicznej Jelonek 

wykona również klasyczne kompozycje 
Vivaldiego, Brahmsa i Chopina.

www.filharmonia.szczecin.pl

WOJTEK MAZOLEWSKI I GOŚCIE: 
CHAOS PEŁEN IDEI (Azoty Arena, 
20.04.2017, godz.19.00) Wojtek Mazo-
lewski na swoje 40 urodziny przygotował 
wyjątkowy album jakiego jeszcze w Polsce 
nie było,to płyta pełna muzycznych nie-
spodzianek gdzie jazz łączy się z rockiem, 
bluesem, popem czy hiphopem Na kon-
cercie w Szczecinie obok Mazolewskiego 
i jego zespołu wystąpi m.in John Porter 
(Porter Band).

Targi Water Arena (1-2 kwietnia Azo-
ty Arena) – druga edycja targów branży 
wodnej. To największa w naszym regionie 
tak duża impreza targowa koncentrują-
ca w jednym miejscu i czasie największe 
branże związane z wodą: wędkarstwo, 
żeglarstwo, turystyka i rekreacja wodna. 

Główną atrakcją Water Areny będzie 
oczywiście szeroka ekspozycja sprzętu 
wędkarskiego, żeglarskiego i olbrzymia 
gama atrakcji i miejsc turystycznych wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. 

Z kolei TARGI MOTO ARENA (29-30 
kwietnia, Azoty Arena) w tym roku zmienią 
swoje oblicze na bardziej familijne spo-
tkanie sympatyków motoryzacji. Dwa dni 
atrakcji dla całych rodzin. 

Nowa formuła targów familijnych ma od-
zwierciedlenie w szerokiej gamie atrakcji 
skierowanych do rodzin z dziećmi, m.in. 
BatMobil – jeżdżąca replika pojazdu w skali 
1:1 z właścicielem czyli Batmanem. 

Wyścig - Dron kontra motor i samochód czy 
wyścigi dla przedszkolaków na rowerkach 
- tor przeszkód.

www.azotyarena.pl

Wydarzenia

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych

serdeczne życzenia
zdrowia i radości.

Niech wiosenna atmosfera
nastroi Państwa optymistycznie

i da siłę do podjęcia
nowych wyzwań.


