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Pogotowie
Zimowe
Jak co roku będzie działało od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie
pracownicy MOPR, Stowarzyszenia
Feniks wspólnie z innymi instytucjami
oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak
najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo
trudny okres.
Na terenie Szczecina funkcjonuje 8 schronisk dla osób bezdomnych, w których
w okresie zimowym jest 505 miejsc.

Sto lat niepodległej Polski to okazja do
wielkiego świętowania. Jak to jednak
zrobić w Szczecinie, w innych miastach
i regionach, które w 1918 roku polskie
nie były?
Staraliśmy się znaleźć odpowiedź. Chcemy obchodzić to święto na nasz, wyjątkowy, szczeciński sposób – jako pochwałę
codzienności, z myślą o przyszłości i przez
pryzmat mieszkańców, którzy tworzą Polskę codziennie.
Codziennie Polskę tworzyMy to nazwa
rocznego programu obchodów 100-lecia niepodległości naszego kraju. Inicjatywa składa się wiele elementów o zasięgu
lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Ich naczelnym celem będzie ukazanie Święta
Niepodległości nie tylko w kontekście historycznym, lecz także w świetle codziennego życia i pracy każdego z nas na rzecz
Ojczyzny, dziś i w przyszłości. Polska
to przecież ludzie, ich historie i plany.
– Na niepodległość chcemy spojrzeć przez
pryzmat szczecinian, bo przecież ich własna
niepodległość realizuje się właśnie tutaj, codziennie – tłumaczy prezydent miasta Piotr
Krzystek. – Dlatego też serdecznie zapraszam
wszystkich – mieszkańców, instytucje, grupy,
stowarzyszenia – do wspólnego świętowania.
Planujemy przekazać w przyszłorocznym
budżecie kwotę 100 tys. zł na realizację
niepodległościowych projektów samych

mieszkańców. Chcemy, by obchody Roku
Niepodległości w Szczecinie skupione były
na mieszkańcach – obywatelach, którzy
codziennie tworzą Polskę. Do świętowania
w ten radosny, dumny i obywatelski sposób
namawiać będzie Szczecin przez cały rok, aż
do listopada 2018.
– Długo rozmawialiśmy o tym, jak powinniśmy
świętować w Szczecinie. Efektem jest inicjatywa Codziennie Polskę tworzymy, która skupia
się na ludziach – mówi Piotr Wachowicz, dyrektor Biura Prezydenta Miasta UM Szczecin.
– Planujemy kampanię bilboardową, której
bohaterami będą zwykli szczecinianie. Jest
wśród nich m.in. 8-letnia Lena, jedna z twarzy
kampanii. Uruchomimy także stronę internetową, gdzie mieszkańcy będą mówili o swoich
odczuciach, planach i doświadczeniach.

w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie.
– Nasza filharmonia świetnie wpisuje się
w hasło „Codziennie Polskę tworzyMy”,
bo przecież każdego kolejnego tygodnia
prezentujemy publiczności polską muzykę.
W przyszłym roku zrealizujemy cykl działań
skupionych wokół różnych nurtów muzycznych. Od 4 listopada nastąpi kumulacja naszych działań – koncert rodzinny, jazzowy,
muzyka tradycyjna i elektroniczna. Planujemy koncert kameralny i wielkie wydarzenie
na 11 listopada. – zapowiada Dorota Serwa,
dyrektor Filharmonii w Szczecinie. – Prócz
tego Filharmonia weźmie udział w inicjatywie „Muzyczne Dekady Wolności”, która
transmitowana będzie na antenach TVP
i Polskiego Radia.

Codziennie Polskę tworzyMy to między innymi:
– działania w Internecie – na stronie mojaniepodleglosc.pl i w portalach społecznościowych,
– kampanie outdoorowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
– okolicznościowy kalendarz,
– konkursy dla dzieci,
– konferencja o przyszłości miast i regionów,
– 100 tys. zł do rozdysponowania na oddolne działania obywatelskie,
– panele dyskusyjne, sesje, spotkania, koncerty, wystawy, festyny sąsiedzkie.
Działania realizowane będą przez ponad rok, od listopada 2017 do listopada 2018. Duża ich część będzie się działa

Co więcej, 11. dnia każdego miesiąca,
przez cały rok, gmach filharmonii, jako
jeden z symboli tego programu, będzie
podświetlony biało-czerwonymi barwami.
Inaugurując obchody, Przewodniczący Rady
Miasta Szczecin Mariusz Bagiński i Prezydent
Szczecina Piotr Krzystek, wystosowali zaproszenia do wspólnej organizacji połączonych
sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego, Rady Miasta
Szczecin z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego i parlamentarzystów 11 listopada 2018 roku w szczecińskiej filharmonii.
Program tegorocznych obchodów święta 11
listopada znajduje się na stronie 12.

• Schronisko przy ul. Zamkniętej 5 (Stowarzyszenie Feniks);
• Schronisko przy ul. Tczewskiej 32
(PKPS);
• Schronisko dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Hryniewieckiego (Stowarzyszenie „Złoty Wiek”);
• Schronisko dla kobiet, ul. Piaseczna 4
(Caritas);
• Schroniska przy ul. Strzałkowskiej 24,
Racibora 62, Nehringa 14 (3 placówki Caritasu);
• Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn,
ul. Bulwar Gdański 31.
W zimie pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR prowadzą intensywne działania z Policją i Strażą Miejską,
mające na celu zlokalizowanie koczowisk,
w których przebywają osoby bezdomne.
Tego rodzaju patrole przeprowadzane są
kilka razy w miesiącu.
Osoby bezdomne są wówczas informowane o możliwości skorzystania z miejsca
w schronisku wraz z podaniem adresu placówek. W razie odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby
takiej osoby oferując np. pomoc w formie
gorącego posiłku w barze.
Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej przebywającej
w dowolnym miejscu na terenie Szczecina
pracownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, wraz z patrolem straży miejskiej
lub samodzielnie, udaje się na miejsce
i przeprowadza interwencję, aby pomóc
osobie bezdomnej.
www.mopr.szczecin.pl

Wszystko o nowych technologiach
Ruszyła rejestracja na konferencję kierowaną do firm z sektora IT oraz wszystkich
przedsiębiorców ze Szczecina i okolic,
którzy szukają innowacyjnych rozwiązań. Which Way With IT? odbędzie się
16 listopada w Technoparku Pomerania.
W konferencji mogą wziąć udział wszystkie
firmy informatyczne, które szukają dodatkowych zleceń, chcą zaprezentować swoje
usługi i pokazać nowoczesne rozwiązania.
– W Szczecinie prężnie działa kilka tysięcy
firm z branży IT. To jedna z najsilniejszych
branż w naszym mieście, która zatrudnia
tysiące pracowników. Chcielibyśmy pokazać szczecińskim przedsiębiorcom siłę
tego sektora i namówić ich do skorzystania
z naszych rodzimych, skutecznych narzędzi
dla biznesu – tłumaczy Marek Kubik, prezes
Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.
Wiele inspiracji podczas wydarzenia znajdą
przedsiębiorcy, którzy chcą, by ich firma
lepiej i sprawniej działała, którzy rozglądają

się za nowinkami technologicznymi, chcieliby wprowadzić nowatorskie zmiany do
swojej firmy, albo szukają podwykonawców
z branży IT.
Podczas paneli dyskusyjnych o swoich
dotychczasowych doświadczeniach, nowych pomysłach oraz trendach na rynku
opowiadać będą eksperci związani z tą
branżą od lat. Będzie możliwość zainspirowania się ciekawymi case study, a także
wziąć udział w interaktywnych pokazach,
strefie wolnego networkingu oraz imprezie
integracyjnej.
Zarejestruj się już dziś na Which Way With
IT?
www.it-arms-szczecin.eu
16listopada,godz.10,
TechnoparkPomerania
Wydarzenie organizuje Agencja Rozwoju
Metropolii Szczecińskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

www.wiadomosci.szczecin.eu

SZCZECIN

wsz październik/listopad 2017

3

Aktualności

Łasztownia – konkurs
rozstrzygnięty
Maćków Pracownia Projektowa
z Wrocławia otrzymała pierwszą
nagrodę i 150 tysięcy złotych w Międzynarodowym Konkursie Architektoniczno-Urbanistycznym „Łasztownia.
Nowe Serce Miasta”.
Komisja konkursowa doceniła zarówno
uwypuklenie walorów wysp Śródodrza
jak i konsekwentną realizację założeń
marki Szczecin Floating Garden.
Do międzynarodowego konkursu zorganizowanego zgodnie z standardami SARP-u
zgłosiły się 242 pracownie z Polski, Europy,
a także Japonii i USA.
Swoje prace przysłało ostatecznie 26
zespołów architektów. Wśród nich
międzynarodowe jury kierowane
przez profesor Magdalenę Staniszkis
wskazało 6 prac wyróżniających i 3
główne nagrody.
I nagroda
II nagroda

III nagroda

Maćków Pracownia Projektowa z Wrocławia.
zespół PAREGA – Paul
Centarski z Wrocławia, Bartosz Kowal ze Szwajcarii,
Wojciech Mazan z Austrii
i Bartłomiej Poteralski
z Wrocławia.
Aleksandra Krzywińska z Zielonki i Maja Matuszewska z Warszawy.

Zwycięski projekt

Sąd konkursowy przyznał także 6 wyróżnień:
1) Magdalena Wrzesień, Michał Kowalski, Marcin Podlewski, Urszula Ramus (Warszawa), Krzysztof Kozłowski
(Gdańsk), Martyna Stańczyk (Gdańsk)
2) P.A. NOVA SA Gliwice,
3) Hubka Andrzej Autorska Pracownia
Projektowa (Wrocław),
4) Projektownia S.C. Bohdan Bay, Lidia
Trzebiatowska – Szczecin (w składzie
Bohdan Bay Lidia Trzebiatowska, Olgierd Żwirełło, Aleksandra Halorewicz,
Adriana Szubryt-Obrycka, Ewa Tomanek, Adrian Malherek,
5) S.LAB Architektura – Tomasz Sachanowicz, Jakub Gołębiowski (Szczecin),
6) Gras Arquitectura z Palma de Mallorca.
www.lasztownia.szczecin.eu

Od 30 października do 12 listopada
potrwa głosowanie na projekty, które
zostały zakwalifikowane do drugiego
etapu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W tym roku można
wybierać spośród 114 projektów.
W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Szczecina . Uwaga! Jedna
osoba może głosować tylko raz!
Głosowanie będzie odbywało się na
stronie www.sbo.szczecin.eu
W celu weryfikacji, a zarazem uwiarygodnienia naszego głosu konieczne będzie

podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL,
telefonu komórkowego oraz imienia matki.
W głosowaniu można oddać maksymalnie
3 głosy: 1 na projekt ogólnomiejski, 1 na
dowolny projekt dzielnicowy duży i 1
na dowolny projekt dzielnicowy mały.
W każdej kategorii jest również możliwość
nieoddawania głosu wcale, więc np. jeśli
zależy nam na oddaniu głosu na projekt
ogólnomiejski, a nie chcemy głosować
na pozostałe wystarczy zaznaczyć przy
projektach dzielnicowe duże/małe przycisk
„brak głosu”.

Uwaga! W elektronicznej karcie do
głosowania w rubryce „numer telefonu
komórkowego” ten sam numer telefonu można powtórzyć maksymalnie
5 razy.
Głosować można za pośrednictwem internetu na stronie www.sbo.szczecin.eu :
l samodzielnie, również w siedzibach
Rad Osiedli (w wyznaczonych godzinach zostaną udostępnione komputery
dla mieszkańców),
l z pomocą pracownika Urzędu Miasta
– w wyznaczonych punktach (Urząd

Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1),
filia urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla
39/40), MBP nr 25 (ul. Ku Słońcu 76),
DK Klub Skolwin (ul. Stołczyńska 163),
lub BUDŻETObusie (trasa oraz harmonogram kursowania będzie dostępny
na stronie www.sbo.szczecin.eu)
Dla osób zainteresowanych w wymienionych wyżej 4 punktach stacjonarnych będą
udostępnione formularze papierowe, które
po zakończeniu głosowania zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego.
www.sbo.szczecin.eu
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Worki na przyszły rok
Trwa akcja dostarczania mieszkańcom
worków do segregacji odpadów na przyszły rok.

Alert:
mieszkańcy
zgłaszają

Rozpoczęło MPO na Prawobrzeżu. Już
wkrótce worki do domów rozwozić będą:
w sektorze I i III będzie REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.. i Firma SUEZ JANTRA SP.
Z O.O. w sektorze II .
Te worki mają nam służyć przez cały,
2018 rok. Zdarza się jednak, że zabraknie
worków do segregacji. Co wówczas?
Można je odebrać, bezpłatnie, w firmach
(wyżej wymienionych) odbierających odpady lub kupić pamiętając jednak podczas
segregacji odpadów o zachowaniu odpowiedniej kolorystyki.
Niestety po raz kolejny zwracamy się
z apelem, aby wykorzystywać je zgodnie
z przeznaczeniem. Przypominamy zatem,
że worki niebieskie służą do odpadów
opakowaniowych z papieru, worki żółte
do odpadów wielomateriałowwych (plastik, puszki), a worki zielone do opakowań
szklanych.
Oprócz mieszkańców Szczecina, którzy w większości (ponad 90 procent) deklarują segregację odpadów
nadal zachęcamy innych, m.in. szkoły, przedszkola, żłobki i wszystkie
placówki oświatowe do segregacji
odpadów.

Wykorzystujmy je zgodnie z przeznaczeniem!
Selektywna zbiórka wiąże się nie tylko z zaletami ekologicznymi, ale również ekonomicznymi:
1. Pojemniki do segregacji odpadów są
bezpłatne i nie należy ujmować tych
pojemników w składanej deklaracji
2. Koszt odbioru i zagospodarowania
odpadów jest dużo niższy, z uwagi na
niższe stawki opłat za pojemniki przeznaczone na pozostałe odpady komunalne.

Wystarczy zatem złożyć deklaracje do
Urzędu Miasta z zadeklarowaniem selektywnego sposobu gromadzenia odpadów.
Po złożeniu deklaracji najlepiej zgłosić się
do Referatu ds. systemu gospodarowania
odpadami (pok. 52,53,55- prawe skrzydło,
tel. 435 1199), aby uzgodnić wyposażenie
nieruchomości w pojemniki do segregacji odpadów.

Ul. Księżnej Anny / Zaleskie Łęgi.
Sterta gruzu.

W razie dodatkowych pytań:  91 435 11
99 lub e-mail: gospodarka_odpadami@
um.szczecin.pl

Odpady poremontowe raz jeszcze
Przypominamy zatem, że małe ilości
(masa do 125kg i objętość nie przekraczająca 240l) mieszkańcy mogą
bezpłatnie oddać w 6 Ekoportach:

Poremontowe odpady przyjmuje już 6 Ekoportów.

Nieustannie, niemal w każdym wydaniu
powtarzamy i apelujemy w sprawie odpadów poremontowych.
A to dlatego, że ta frakcja odpadów niestety często „ląduje” w pojemnikach
na odpady zmieszane, a zasada jest

taka, iż dopóki te odpady poremontowe
znajdować się będą w pojemniku na
zmieszane (czarnym) firma wywozowa
nie opróżni go pojemnika. A dodatkowo pozostawi „pamiątkę” w postaci
naklejki informującej o niewłaściwym
wykorzystaniu pojemnika.

–

ul. Dworska pon-piątek godz. 9.00
-19.00, sobota, godz. 9.00-15.00,

–

ul. Gdańska pon-piątek godz. 9.00
-17.00, sobota, godz. 9.00-15.00,

–

ul. Helska pon-piątek godz. 9.00
-17.00, sobota, godz. 9.00-15.00,

–

ul. Kołbacka, pon-piątek godz. 9.00
-17.00, sobota, godz. 9.00-15.00,

–

ul. Leszczynowa pon-piątek godz.
9.00-19.00, sobota, godz. 9.00-15.00,

–

ul. Arkońska pon-piątek godz. 9.00
-19.00, sobota, godz. 9.00-15.00.

W przypadku większej ilości odpadów poremontowych w firmach działających na rynku.
można zamówić kontener lub specjalne
worki, tzw. big-bagi.

ul. Mistrzowska „Wysypisko” części samochodowych.
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.
www.alertszczecin.pl

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Ptasi zakątek otwarty
Najmłodsi ze szczecińskich szkół wzięli udział w otwarciu Ptasiego Zakątka.

Nie ma tygodnia, by szczecińscy leśnicy nie wywozili z lasów miejskich pełne samochody śmieci pochodzących
z dzikich wysypisk. Do października
uprzątnęli ze swoich terenów blisko
110 ton odpadów!

W Kijewie, w miejscu dawnej strzelnicy,
dostępne jest teraz miejsce, gdzie z powodzeniem mogą odbywać się zajęcia
z ekologii.

Lasy miejskie, w tym szlaki turystyczne
oraz polany cieszą się ogromną popularnością przez cały rok. Część mieszkańców
korzysta z tego terenu oraz ławek, wiat czy
koszy na śmieci w należyty sposób. Jest
jednak druga grupa, która traktuje te miejsca
jako wysypisko. Z tych miejsc – od początku
roku – sprzątnięto ponad 75 ton odpadów!

Inicjatywa leśników miejskich spotkała
się z dużą aprobatą mieszkańców Kijewa,
którzy od samego początku czynnie brali
udział w urządzaniu pierwszego Ptasiego
Azylu w Szczecinie. Zamontowali, wspólnie
z pracownikami Zakładu Usług Komunalnych 100 skrzynek lęgowych dla
ptaków oraz 20 budek dla nietoperzy.
Na terenie ptasiego azylu znalazły się także poidełka.

Problem z dzikimi wysypiskami występuję najczęściej w pobliżu osiedli domków
jednorodzinnych. Od początku roku z całego Szczecina pracownicy lasów miejskich
sprzątnęli 32 tony odpadów. Najczęściej zbierają je w okolicach: Kijewa, Parku Leśnego
Klęskowo, Głębokiego czy osiedla Bukowo.

Na terenie dawnej strzelnicy posadzono
1500 owocodajnych roślin dla ptaków
roślin. Znalazły się tam m.in. aronie, dzikie
róże, śliwy.
Ustawiono także ławki, powstał szlak dla
miłośników biegania. Do kilometra, co 100
metrów, zamontowane zostały w ziemi
drewniane wskaźniki odległości, powyżej
kilometra można je znaleźć w odległości
co 500 metrów.

Wszystkie miejsca pod nadzorem lasów
miejskich sprzątane są trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki i soboty.
W sezonie częstotliwość jest jeszcze większa.
Miesięcznie sprzątanie kosztuje 12 tysięcy
złotych na lewobrzeżu oraz 8 tysięcy złotych
na prawobrzeżu.

Podczas otwarcia Ptasiego Azylu najmłodsi z leśnikami oglądali tablice
edukacyjne, poznawali gatunki ptaków, dowiedzieli się dlaczego posadzono tu tego typu roślinność.
www.ecoszczecin.pl

Przypomnijmy, że niemal wszystkich odpady,
które znajdują się w lasach miejskich, mogłyby równie dobrze trafić do Ekoportów, które
odbierają je zupełnie za darmo.

Ostatni miesiąc cotygodniowego
zielonego
Od grudnia właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz
wielorodzinnej (7 lokali), którzy będą
chcieli skorzystać z usługi odbioru odpadów zielonych będą mogli zgłosić
swoją nieruchomość do 15- tego dnia
każdego miesiąca.
Kontakty do firm obsługujących poszczególne sektory miasta podamy
w następnym wydaniu Wiadomości Szczecin.

To już ostatni miesiąc cotygodniowych
odbiorów odpadów zielonych. Zimą ta
usługa realizowana będzie raz w miesiącu.
Do 30 listopada, po każdym weekendzie
odpady zielone będą odbierane z poszczególnych nieruchomości, a od 1 grudnia do

Śmieci
w lasach

31 marca raz w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu.
Na razie jednak przez kolejne 4 tygodnie
obowiązują jeszcze cotygodniowe odbiory
z nieruchomości.
Przypominamy także, że przez cały rok odpady zielone odbierane są także we wszystkich,
8 szczecińskich Ekoportach.

Apelujemy także po raz kolejny o niewyrzucanie odpadów zielonych do
pojemnika na zmieszane. W zabudowie
jednorodzinnej trzeba zaopatrzyć się
w pojemnik brązowy, a w zabudowie
wielorodzinnej trzeba zamówić kontener na odpady zielone w firmie wywozowej: w Sektorze I i III firma TOMPOL,
kontakt: 601 572 766 lub tompol@
plusnet.pl, w Sektorze II firma JUMAR
kontakt: 507 008 901 lub 91 48 31 810
lub kontenery@jumar.info.pl, oraz
w Sektorze IV firma MPO, kontakt: 91
46 23 976 lub konteneryzielone@
mpo.szczecin.pl

Bałaganiarze wyrzucający śmieci w nieprzepisowych miejscach muszą liczyć się
z tym, że gdy zostaną złapani na takiej czynności nie będzie taryfy ulgowej. Za takie
zachowanie grozi kara do 500 złotych.
Jeśli sprawca nie chce przyjąć mandatu
sprawa kierowana jest do sądu, który może
orzec grzywnę wynoszącą nawet 5 tysięcy złotych.
W przypadku, gdy zauważymy dzikie wysypisko, warto zgłosić je poprzez aplikację
alertu miejskiego załączając niezbędne do
zlokalizowania miejsca informacje.
www.ecoszczecin.pl
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EcoGenerator – rozpoczęło się
finałowe odliczanie
odpadów na rusztach). W fazie rozruchu do podgrzania kotłów używane
są palniki pomocnicze. Każdy kocioł
EcoGeneratora ma dwa takie palniki
o mocy 10 MW jeden. O kalibrze tych
urządzeń najlepiej świadczy zużycie
oleju opalowego: 860 litrów na godzinę.

Odbiór suwnic

Odpady będą zwożone ciężarówkami
do bunkra – wielkiej betonowej wanny, gdzie będą gromadzone, mieszane, a następnie przerzucane do lejów
zasypowych i na ruszty. Kluczowym
urządzeniem w bunkrze są dwie suwnice. 19 października sprawność suwnic
sprawdzał przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego.

Nowa ładowarka do żużla. Jej operatorami będą panowie Sebastian, Damian, Jasiu i Grzegorz.
W kabinie doświadczony operator Mariusz.

Suwnice zostały poddane próbom dynamicznym i statycznym – wyjaśnia Łukasz
Bednarek z firmy GH Cranes. Nominalny
udźwig suwnicy w bunkrze odpadów to
10 ton. Próba statyczna polegała na obciążeniu suwnicy ciężarem przekraczającym o 25 proc. udźwig dopuszczalny
( 12,5 tony).  Inspektor  sprawdzał m.in.,
czy dźwigar jest elastyczny i powraca
do swojej pierwotnej pozycji po zdjęciu
ciężaru. Próba dynamiczna polegała
na obciążeniu suwnicy na 110 proc.
i poruszaniu nią we wszystkich możliwych zakresach w poziomie i pionie.
Podczas tej próby sprawdzane było
m.in., czy działa ogranicznik udźwigu
(przy przekroczeniu 11 ton suwnica nie
idzie w górę).
Sam chwytak ma 3,4 metra wysokości
i rozpiętość 4,4 metra, a waży 4,6 tony.
Będzie mógł więc unieść jednorazowo
ok. 5 ton odpadów.

19 października przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego sprawdzał prawidłowość działania suwnic EoGeneratora.
Na zdjęciu z lewej: próbny przejazd dźwigarem, z prawej Antoni Mieczkowski z firmy GH Cranes w fotelu operatora suwnicy.

Już tylko tygodnie dzielą nas od
uruchomienia EcoGeneratora. Zakończyło się dmuchanie kotłów,
suwnice w bunkrze odpadów działają, zjeżdżają ładowarki do żużla.
Trwa rozruch technologiczny EcoGeneratora. W ostatnich dniach specjaliści
z firmy Termall przeprowadzili proces
tzw. gotowania alkaicznego i obsuszania
obmurza kotła drugiej linii.
EcoGenerator będzie dysponował dwoma liniami do termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności 10
ton/h każda.

Alkaiczne gotowanie i obsuszanie obmurza kotłów przebiega synchronicznie. Celem pierwszego działania jest
usunięcie rdzy z wnętrza kotła i wytworzenie warstwy ochronnej, która będzie
przeciwdziałać korozji i osadzaniu się
kamienia kotłowego.
Obsuszanie obmurza kotłów jest precyzyjnie zaprogramowanym procesem,
który polega na wytwarzaniu określonych temperatur w kotle w różnych
przedziałach czasowych. Np. przez 19
godzin temperatura jest utrzymywana na
poziomie 600 stopni. Celsjusza. Tempo

zmian temperatury jest różne w zależności od etapu obsuszania.
Celem obsuszania jest uodpornienie
obmurza na pęknięcia podczas codziennej eksploatacji.
Po wygotowaniu i obsuszeniu kotły przechodzą tzw. dmuchanie - to jest czyszczenie z resztek technologicznych (np.
opiłków). Z kotła pod dużym ciśnieniem
wyrzucana jest para, która usuwa różne
drobinki. Ich pozostawienie w kotle groziłoby uszkodzeniem łopatek turbiny.
Kotły podczas normalnej pracy będą
podgrzewane przez ruszty (a dokładniej
przez spaliny powstałe podczas spalania

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 za-

pewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys.
mieszkań. Koszt inwestycji 711 mln zł.
Najważniejsze 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: koniec
2017 roku.
ecogenerator.eu

Suwnice pracują w dwóch trybach: manualnym i półautomatycznym. W trybie
półautomatycznym operator pobiera odpady, unosi czerpak, wciska odpowiedni
przycisk w fotelu operatora i suwnica
sama najeżdża na lej zasypowy i zrzuca odpady.
Jak nas poinformował Lukasz Bednarek
z GH Cranes inspektor dozoru technicznego nie miał zastrzeżeń do pracy
suwnic. Po sporządzeniu pisemnego
protokołu obie suwnice dostaną numery
rejestracyjne i zostaną dopuszczone
do użytku.

Wagi, czujniki, ładowarki

Ciężarówki zwożące odpady do bunkra
będą ważone dwukrotnie: na wjeździe
i na wyjeździe. W ten sposób będą
zbierane informacje o ilości opadów
przetwarzanych przez zakład. Przed
wagą wjazdową stoją już czujniki radiometryczne, które będą sprawdzać,
czy w przywiezionych odpadach nie
substancji radioaktywnych.
Przy wagach i bramce radioaktywnej
trwają ostatnie prace przed odbiorem.
Do EcoGeneratora przyjechała nowiutka
ładowarka. Będzie pracować w magazynie żużla. W listopadzie do tej dużej
dołączą cztery mniejsze. Wszystkie dostarczy firma JCB.
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Włącz się do sieci

Zakres prac prowadzonych obecnie przez ZWiK

Szczecin jest skanalizowany niemal w całości. ZWiK systematycznie buduje nowe
instalacje w miejscach pozbawionych
sieci sanitarnej. Spółka zachęca mieszkańców do podłączania się do kanalizacji.
Najwięcej „białych plam” na mapie sieci
kanalizacyjnej zlikwidowano w trakcie
realizacji projektu „Poprawa jakości wody
w Szczecinie”. Był to jeden z największych tego typu projektów zrealizowanych
w Polsce. Jego całkowity koszt wyniósł
ok. 282 mln euro a najważniejszym zadaniem stała się budowa oczyszczalni
ścieków „Pomorzany”, która została oddana do użytku w 2010 r. Realizacja tak
potężnego programu inwestycyjnego
znacznie poprawiła jakość i pewność
dostaw wody do picia dla mieszkańców
Szczecina. Dzięki niej zaprzestano zrzucania nieoczyszczonych ścieków do
Morza Bałtyckiego i Odry. Zlikwidowano przyczyny zanieczyszczenia gleby,
wód podziemnych i powierzchniowych.
Wzrosła wydajność gminnego systemu
wodociągowo-kanalizacyjnego i przybyło
terenów uzbrojonych w infrastrukturę komunalną, co przyczyniło sie do zwiększenia atrakcyjności miasta z punktu widzenia
potencjalnych inwestorów.
Wciąż budujemy
Pomimo zakończenia tak potężnego
programu inwestycyjnego nie wszyscy
mieszkańcy Szczecina mogą przyłączyć się do sieci sanitarnej. Stąd kolejne
działania ZWiK służące rozbudowie tej
infrastruktury. Tak dzieje się m.in. w Wielgowie i Sławocieszu w prawobrzeżnej

części miasta. W latach 2014-2015 wybudowano tu przeszło 5 km nowej sieci.
Potrzeby w zakresie kanalizacji są jednak
znacznie większe, o czym wielokrotnie
informowali mieszkańcy tych dzielnic.
ZWiK przychylając się do ich próśb realizuje następne etapy kanalizacji w tej części miasta. Obecnie prace obejmują ulice
Drwali, Kapliczną, Końcową, Miętową,
Mroczną, Owsianą, Paula Robiena, Sadową, Samopomocy Chłopskiej, Stary Szlak,
Strumykową. W ramach prowadzonych
prac powstanie sieć o długości przeszło
3,8 km, przyłącza do posesji, dwa rurociągi tłoczne oraz przepompownia ścieków.
Wybudowana sieć umożliwi podłączenie
przeszło 100 budynków. Zakończenie
tego etapu nastąpi w przyszłym roku.
Do roku 2020 będą realizowane kolejne
etapy kanalizacji. W sumie powstanie tu
17,5 km sieci. Inwestycja realizowana
jest w ramach programu „Czysta Odra
w Szczecinie”.
Taniej, wygodniej, nowocześniej
ZWiK prowadzi działania zachęcające
właścicieli nieruchomości do podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Spółka
przygotowuje dla mieszkańców Wielgowa i Sławociesza specjalną ofertę, która
ma do tego zachęcić. Pamiętać trzeba
jednak, że podłączenie do wybudowanej sieci sanitarnej jest obowiązkiem
właściciela nieruchomości. Zwolnione
są z niego jedynie osoby, których posesja wyposażona jest w przydomową
oczyszczalnię ścieków. Podłączenie się
do sieci sanitarnej niesie z sobą szereg
korzyści. Podstawową jest oszczędność

Prace na ul. P. Robiena

finansowa. Wywóz metra sześć. nieczystości z szamba jest o ok. 10 zł droższy
niż opłata za taką samą ilość ścieków
odprowadzanych siecią ZWiK. Czteroosobowa rodzina, która zużywa miesięcznie
15 metrów sześć. wody zaoszczędzi po
podłączeniu do sieci przeszło 1000 zł
rocznie.
Korzystanie z kanalizacji to również
podwyższenie standardu i jakości życia
mieszkańców. Nie trzeba martwić się
o awarie, kontrolę i opróżnianie szamb.
Za wszelkie sprawy eksploatacyjne odpowiedzialny będzie ZWiK. Przyłączenie
do sieci to w końcu oczywista korzyść dla
środowiska naturalnego. Odprowadzanie
ścieków w sposób niekontrolowany lub
do nieszczelnego zbiornika bezodpływowego stanowi zagrożenie dla środowiska
(zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych) oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Jeśli ścieki są odprowadzane do systemu
kanalizacyjnego, ryzyko powstania szkód
w środowisku zostaje wyeliminowane,
gdyż stan sieci jest stale monitorowany.

Czysta
Odra

Budowa kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Wielgowo Sławociesze
realizowana jest w ramach programu inwestycyjnego „Czysta Odra
w Szczecinie”.
Wartość projektu to ponad 148 mln
zł. ZWiK pozyskał na jego realizację
dofinansowanie środkami unijnymi
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 76,8 mln zł. Projekt
obejmuje realizację 16 kontraktów.
Będą to zarówno prace budowlane
jak i dostawy sprzętu lub specjalistycznego oprogramowania.
Zgodnie z harmonogramem poszczególne zadania będą wykonywane
do roku 2021.
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Nowe mieszkania komunalne
Kolejni mieszkańcy odebrali klucze do
nowych mieszkań na osiedlu „Nad Płonią” w Szczecinie. To wyjątkowe miejsce
składa się wyłącznie z mieszkań o czynszu
komunalnym i jest przeznaczone dla rzetelnych najemców.
18 października br. odbyło się uroczyste zakończenie trzeciego już etapu inwestycji przy ul. Koszarowej w Dąbiu. Osiedle
buduje Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Prawobrzeże.
Cieszę się, że nasza spółka oddaje dziś do
dyspozycji Gminy kolejne nowoczesne
mieszkania – mówi Paweł Sikorski, prezes TBS Prawobrzeże – działamy zgodnie
z przyjętym planem, sprawnie i skutecznie.
Jesteśmy już praktycznie na półmetku.
Oddaliśmy połowę mieszkań, które są zaplanowane do budowy w ramach tego osiedla.
W trzecim etapie powstały dwa budynki,
w którym znajdują się 24 mieszkania wykończone w standardzie pod
„ klucz” o powierzchni od 32 do 65
m2. Oprócz tego, w ramach tego etapu,
posadzono nową zieleń, postawiono ławeczki, wybudowano chodniki i miejsca
parkingowe.
Koszt tego etapu to ok 4 mln zł. Inwestycja
finansowana jest ze środków wniesionych
przez Gminę – 97 %, pozostałe 3 % - środki
własne TBS Prawobrzeże, bez wartości

gruntu. Na budowę mieszkań Gmina pozyska 40 proc dofinansowania z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
TBS Prawobrzeże rusza z budową kolejnego etapu osiedla. Przy ul. Koszarowej
31 i 32 powstaną kolejne 24 mieszkania
o łącznej powierzchni użytkowej blisko
1300 m2 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
(tereny zielone, parkingi, elementy małej
architektury).
Inwestycja zostanie zakończona
w 2018 roku.

Osiedle Nad Płonią
Całą inwestycję zaplanowano do realizacji w sześciu etapach, w latach 2014
- 2020. W sumie, w tym okresie, powstanie 120 mieszkań w 10 budynkach
wielorodzinnych. Lokale wykończane
są w standardzie „pod klucz”, tj. posiadają m. in.: kuchenki elektryczne,
zlewozmywaki, wanny, umywalki, armaturę sanitarną, w pokojach – wykładziny we współczesnym standardzie,
w łazienkach – terakotę oraz płytki ceramiczne, stolarkę okienną i drzwiową.
Do niektórych lokali położonych w parterze przynależą ogródki przydomowe, zaś wszystkie mieszkania położone
na piętrach posiadają balkony. Część

Prezydent Szczecina wręcza klucze nowym mieszkańcom

mieszkań jest dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Mieszkania w ramach tej inwestycji
w całości są przeznaczone dla rzetelnych najemców mieszkań komunalnych (z zasobu ZBiLK i TBSów),
którzy chcą polepszyć swoje warunki
poprzez zamianę na lokale o wyższym

standardzie. Oferta adresowana jest do
wzorowych najemców, którzy regularnie
płacą czynsz, w ostatnich latach nie
zalegali z płatnościami, utrzymują zajmowane lokale i budynki w należytym
stanie, cieszą się dobrą opinią wśród
sąsiadów . Proces zasiedlania prowadzi
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Pomoc
dłużnikowi

Dom dla studenta

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
zaprasza do skorzystania z oferowanych
dłużnikom różnych form pomocy mających na celu zmniejszenie zaległości
powstałych z powodu niepłacenia czynszów.

Mieszkania są wyposażone oraz dostosowane do potrzeb studentów.
Z początkiem roku akademickiego kolejni studenci zamieszkali w lokalach przygotowanych przez miasto. Tym razem
do czterech mieszkań Szczecińskiego
TBS wprowadziło się 17 żaków.
Dom dla studenta to wspólny program
Miasta Szczecin oraz STBS skierowany do
studentów szczecińskich uczelni wyższych
na stałe mieszkających poza miastem.
– Jego podstawowym celem jest stworzenie przyjaznego systemu zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych w czasie nauki.
A także ułatwienie rozpoczęcia i kontynuowania kariery zawodowej w Szczecinie,
a następnie trwałe związanie z miastem –
mówi Grażyna Szotkowska, prezes zarządu
Szczecińskiego TBS.

Mieszkania zlokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie szczecińskich uczelni są kompleksowo wyremontowane, wyposażone
oraz dostosowane do potrzeb studentów.
W pokojach znajdują się biurka, łóżka, szafy
i komody. Kuchnia i łazienka są w pełni
wyposażone.
Wysokość czynszu to ok. 400 złotych na
osobę (bez mediów), czyli taniej niż na rynku prywatnym. Umowy najmu są zawierane
na jeden rok akademicki z możliwością
przedłużenia na następny okres.
Oferta Szczecińskiego TBS stanowi uzupełnienie dla istniejącego systemu – stancji,
akademików, mieszkań wynajmowanych
od osób prywatnych.
W tym roku STBS proponowało mieszkania
dla studentów w ścisłym śródmieściu, w re-

jonie ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego,
Bolesława Śmiałego, Jana Karola Chodkiewicza, Wojska Polskiego i ks. Piotra Ściegiennego. W ramach naboru do czterech
mieszkań wprowadziło się 17 studentów,
w tym 11 z Wydziału Informatyki.
Program Dom dla studenta realizowany
w Szczecinie jest od 4 lat. Do tej pory wynajęto 18 mieszkań, w których żyje i uczy
się w sumie 76 studentów.
Akademicki Szczecin – systemowe
wsparcie środowiska naukowego.
Dom dla studenta to jeden z kilku programów, których celem jest wsparcie szczecińskiego środowiska akademickiego.
Więcej na temat programu Dom dla studenta i innych programach Szczecińskiego
TBS na stronie: www.stbs.pl

Nie należy unikać kontaktów z pracownikami zarządu, ale wnioskować np. o przyznanie dodatku mieszkaniowego, obniżki
czynszu, rozłożenie zaległości na raty, odpracowanie długu, zamianę lokalu na tańszy w utrzymaniu, umorzenie zaległości.
Skorzystanie z różnych możliwości zlikwidowania zadłużenia może uchronić przed
eksmisją, ale nie należy poprzestawać
jedynie na deklaracjach. Proponujemy
zwiększenie własnej aktywności i udział
w programie „Odpracuj dług”. Wszystkich
chętnych zapraszamy do wypełnienia
i zwrotu deklaracji przystąpienia do programu. (Deklaracja na stronie: www.zbilk.
szczecin.pl ). Zostaną one przekazane do
Powiatowego Urzędu Pracy, który skieruje
do podjęcia pracy. Dłużników, którzy rozpoczęli spłatę zaległości w ratach zachęcamy również do składania wniosków
o obniżkę czynszu. Wypełniony wniosek
wraz z załącznikami należy składać siedzibie przy ul. Jagiellońskiej 33. Przypominamy, że od listopada 2016 r zwiększono
wysokość udzielanej obniżki czynszu.
Wynoszą one dziś: 25% ,40% i 50%. Jednocześnie informujemy o możliwościach
skorzystania z pomocy świadczonej przez
Miejski Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, który
w trudnych sytuacjach finansowych gospodarstwa domowego może przyznać
specjalny zasiłek celowy z przeznaczeniem
na spłatę zadłużenia czynszowego.
www.zbilk.szczecin.pl
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Rady Osiedla

RO – inwestycje na finiszu

Park im. Nadratowskiego
Kończą się lub trwają kolejne inwestycje
w mieście prowadzone z udziałem poszczególnych Rad Osiedla.
Całkowitej przemianie ulega Park im. Nadratowskiego, trwa tu już ostatni etap wieloletniej inwestycji zgłoszonej przez Radę
Osiedla Drzetowo Grabowo.
W poprzednich etapach budowy powstały
alejki, przeprowadzono pielęgnację zieleni
oraz przygotowano wejście do parku od
strony pobliskich budynków TBS.

Park został oświetlony, a w jego centrum
zbudowana została ogromna klinkierowa,
szeroka ławka przykryta drewnianymi deskami okalająca scenę, gdzie Rada Osiedla
organizuje wydarzenia dla mieszkańców.
Powstały też nowe utwardzone alejki, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.
Oprócz tego w parku można już korzystać
ze stołów do gry w szachy, tenisa stołowego, jest również siłownia pod chmurką.
W finalnym etapie, który jest obecnie
prowadzony, powstanie plac zabaw
z bezpieczną nawierzchnią, będzie tu zjeż-

dżalnia, ślizg rurowy, most, kładka i tunel
linowy. Będą także huśtawki, wśród nich
trzy sprężynowe oraz zabawka w kształcie
samochodu.
Wyremontowane zostaną także zniszczone
schody, wykonane zostanie odwodnienie,
powstaną kolejne nowe alejki wyłożone
kostką brukową, a na całym jego terenie
przeprowadzone będą prace zieleniarskie.
Jedną z atrakcji tego parku będzie również ławka solarna powstała w ramach

Nowe, upiększone podwórka

zwycięskiego projektu SBO „Inteligentne
meble solarne”.
Wyposażona w panel słoneczny i wejście
USB (do ładowania telefonu potrzebny jest
własny kabel) działa jak hot-spot. Ławki są
ekologiczne, dostarczają energię ze słońca,
więc nie emitują CO2.
Wyposażone są dodatkowo w stojak na
rowery oraz stacje ładujące USB.
www.wiadomosci.szczecin.eu

Parking w budowie
Przy ścisłej współpracy Rady
Osiedla Stare Miasto, Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM oraz
Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wyremontowano
podwórka na starym Mieście.
Pomiędzy ul. Mściwoja 1, ul.
Wyszyńskiego 23,25,27 a ul.
Sołtysią.
powstały m.in. plac zabaw dla
dzieci, miejsca rekreacji dla seniorów, urządzenia sportowe,
w tym siłownia „pod chmurką”.
Wykonano nasadzenia drzew
i krzewów ozdobnych

Staraniem Rady Osiedla Śródmiescie Północ nowe oblicze
zyskało podwórko w kwartale
ulic Felczaka – Niedziałkowskiego – Monte Cassino – Papieża
Jana Pawła II.
Powstały nowe alejki, urządzenia małej architektury z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
Miejsce do gier i zabaw zyskali
młodzi mieszkańcy tej okolicy,
jest tutaj plac zabaw dla dzieci
w grupie wiekowej od 7 do 14
lat.

Trwa budowa nowego parkingu na terenie
Osiedla Niebuszewo.
Parking powstanie u zbiegu ulic Przyjaciół
Żołnierza oraz Przyjaciół Ronda. Będą tu
33 miejsca postojowe, w tym także dla
niepełnosprawnych oraz jezdnia manewrowa. Parking zostanie wyposażony w kanalizację deszczową, zaplanowano także
nasadzenia zieleni.
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Aktualności

Młode Talenty

Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów
zainicjowany został w 2007 r. Od 2012r.
organizatorem festiwalu jest miejska instytucja kultury – Szczecińska Agencja
Artystyczna.
Festiwal odwołuje się do bogatych tradycji
szczecińskich Festiwali Młodych Talentów
z lat 60-tych, które zaowocowały karierami
największych gwiazd polskiej estrady.
Celem festiwalu jest promocja
młodych wykonawców
stawiających pierwsze
kroki w branży muzycznej oraz prezentacja inspirujących
zjawisk i produkcji
na polskiej scenie
muzycznej.

leżnych konkursów muzycznych w kraju.
Dyrektorem Artystycznym festiwalu od
2014 r. jest Katarzyna Nosowska – jedna
z najważniejszych postaci obecnej sceny muzycznej, rodowita szczecinianka.
Nagrodę główną funduje renomowana
wytwórnia muzyczna Kayax.
Po raz pierwszy w tym roku podczas festiwalu odbyła się prezentacja „Szczecin.
Strefa Design”.
Zainicjowany przez Szczecińską Agencję
Artystyczną projekt ma na celu ukazanie potencjału twórczego szczecińskich projektantów. Podczas
Festiwalu Młodych Talentów
wystawiono prace studentów
Akademii Sztuki oraz niezależnych artystów. Kolejne odsłony
projektu odbędą się w 2018 r.

Obecnie jest jednym
z najważniejszych nieza-

festiwalmlodychtalentow.pl

Zwycięzcy FMT
Zwycięzcą 11. edycji Festiwalu Młodych
Talentów został zespół Blunt Razor.
2. miejsce przyznano duetowi Pola Chobot i Adam Baran
3. miejsce zajęła grupa Noże.
Jury, któremu przewodniczyła Katarzyna
Nosowska spośród 400. zgłoszeń wybrało finałową dziesiątkę. Przesłuchania
konkursowe odbyły się 13 października
w studiu koncertowym Polskiego Radia Szczecin. Finaliści wystąpili podczas
koncertu finałowego w Arenie Szczecin,
tuż przed koncertem legendy polskiego rocka – T.LOVE. Na scenie zagrali

także Romantic Fellas, zwycięzcy ubiegłorocznej edycji FMT, Daria Zawiałow
i Luxtorpeda.
Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix festiwalu jest wydanie i promocja singla przez
wytwórnię Kayax oraz bonusy finansowe
ufundowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną.
Blunt Razor – zespół został założony
w 2012 roku w Jaworzenie. W jego skład
wchodzi czterech dziewiętnastolatków,
którzy w swojej twórczości starają się
łączyć najróżniejsze style muzyczne - od
popu, przez jazz, aż po muzykę ludową.

Szczecin Jazz 2018

Po raz pierwszy odbyła się prezentacja „Szczecin. Strefa Design”.

Polskie kolory

Wallace Roney Quintet wystąpi w Szczecinie po raz trzeci
Przygotowania trwają, choć do festiwalu
jeszcze kilka miesięcy.
Znane są już pierwsze gwiazdy Szczecin
Jazz 2018 – Bobby Watson – saksofonista, król swingu z Kansas City, kanadyjski
wokalista Gino Vannelli, a ostatnio dołączył do nich Wallace Roney Quintet,
następca Milesa Davisa, który w 1991
roku osobiście namaścił go na swojego
sukcesora podczas festiwalu w Montreux,
zapraszając na wspólny koncert i przekazując mu swoją trąbkę.
Wallace Roney Quintet wystąpi
w Szczecinie po raz trzeci. Co ciekawe
przyjeżdża do nas zawsze co 10 lat. Pierwszy raz był 1998 - na dziedzińcu Zamku
Książąt Pomorskich. W 2008 występował
w starej siedzibie filharmonii, a teraz, 12
marca 2018, wystąpi w nowej.
Z Wallacem zagra dobrze znany naszej
publiczności, przyjaciel Szczecin Jazzu,
perkusista Eric Allen. Eric jest również

przyjacielem i kompanem Wallace, z którym zna się od czasów liceum. Po raz
pierwszy spotkali się w Waszyngtonie
w USA w latach 70-tych i od tamtego czasu ściśle ze sobą współpracują. W każdym zresztą szczecińskim koncercie Eric
Allen towarzyszył Wallec Roney Quintet.
Tak będzie i tym razem 12 marca
2018 podczas Szczecin Jazz.
Zapowiedź Szczecin Jazz 2018 odbywa
się również za pośrednictwem niestandardowych wydarzeń, jak m.in. „Jazz dla
dzieciaków” , który tym razem odbył się
w SENSE Przedszkolu Terapeutycznym,
przy ul. Miodowa 57 (Osów), a wystąpili
Jona Ardyn oraz Sylwek Ostrowski. W placówce tej uczą się dzieci autystyczne i z
Zespołem Aspergera. Taka akcja pokazuje, że muzyka jazzowa potrafi przekraczać
wszelkie bariery.
Bilety dostępne na bilety.fm
Więcej: www.szczecinjazz.pl

Projekt „Polska – Znaki Szczególne” dotarł już do ostatniego wydarzenia. Jego
temat – „Polskie kolory” – nawiązuje do
zbliżającego się Narodowego Święta
Niepodległości.
Niecodzienne warsztaty cieszyły się dotąd
żywym zainteresowaniem wśród młodszych i starszych uczestników. Zachęcamy
więc do zgłaszania się na finalne spotkanie.
Warsztaty pt. „Polskie kolory” rozpoczną się
4 listopada o godz. 11.30 od zwiedzania
Centrum Dialogu Przełomy, a skończą
częścią warsztatową w Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego.
Partner projektu - Muzeum Narodowe
w Szczecinie - daje nam jedyną w swoim
rodzaju okazję, by móc o polskich kolorach
porozmawiać w przestrzeniach, gdzie artefakty są na wyciągnięcie ręki. W Centrum
Dialogu Przełomy poznamy wiele faktów
z naszej historii, a na Wałach Chrobrego
porozmawiamy o symbolach – znaczeniu,

jakie mają one dla najstarszych i najmłodszych uczestników projektu.
Taka rozmowa to prolog do wykonania
własnoręcznie, w parach, niezwykłego godła. Każda para otrzyma element
układanki, jaki ze starannością trzeba
będzie okleić. Po złożeniu wszystkich
elementów otrzymamy duże godło Polski w formie gobelinu. Stworzony w ten
sposób gobelin będzie można obejrzeć
w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycznej podczas wydarzeń towarzyszących obchodom Święta Niepodległości
w dn. 11 listopada.
Wydarzenie kierowane jest do juniorów
i seniorów. Udział jest bezpłatny, należy
jedynie dokonać zgłoszenia na adres e-mail: polska_znaki@saa.pl do piątku 3
listopada 2017 r. do godz. 16.00. Relacje
z minionych odcinków projektu Polska –
Znaki Szczególne” znajdują się na stronie
www.saa.pl
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Rozmaitości /TSR

Marina wypełniona po brzegi
Ponad 1000 jednostek odwiedziło
w roku 2017 port jachtowy na Wyspie
Grodzkiej. To o ponad 30% więcej niż rok
temu. Wniosek? Popularność NorthEast
Mariny wśród żeglarzy i wodniaków
z roku na rok rośnie.

Jego właściciel po przypłynięciu poprosił o zamówienie przejazdu VIP
na podszczecińskie lotnisko, skąd
w dalszą drogę udał się prywatnym
samolotem.
Niewątpliwie najbardziej egzotycznym gościem była jednostka
zarejestrowana w stolicy południowoamerykańskiego Chile – Santiago.
14 metrowy jacht charakteryzował
się uśmiechniętą załogą głośno rozmawiającą po hiszpańsku. Ponadto
odwiedziły nas jednostki o tak intrygujących nazwach jak „San Escobar”,
„Krokodyl” i „Dar żony”. Gościliśmy
również trzy „Anie” i jedną „Hanię”.

Podobnie jak rok temu największą
grupę gości portu jachtowego stanowili Niemcy. Do Szczecina przypłynęło ponad 600 jednostek pod
banderą naszych zachodnich sąsiadów.
Drugą pod względem liczebności
grupą byli Polacy. Mimo że biało-czerwonych jachtów było niespełna
300, to właśnie nasi rodacy zostawali
u nas najdłużej.
Część z nich podpisała z Żeglugą
Szczecińską umowy rezydenckie,
które gwarantowały im miejsca postojowe nawet na pół roku.

Z pewnością wpływ na frekwencję
podczas tegorocznego sezonu miał
finał regat The Tall Ships Races.
Wielkie żaglowce na początku sierpnia przyciągnęły do Szczecina setki
mniejszych jednostek. Część z nich
cumowała przy kejach na Wyspie
Grodzkiej. Najwyraźniej widać to
w statystykach książek bosmańskich.

Goście zagraniczni przypływali do nas
zazwyczaj „weekendowo”. Zostawali
jedną, dwie noce, odpoczywali, oglądali miasto i płynęli dalej.

Prócz tego przy okazji promocji finału regat częstokroć udawało się
„przemycić” także informacje o samej
marinie. Obecność na branżowych
targach, imprezach ogólnopolskich
i międzynarodowych owocowały nie
tylko zaproszeniami na tolszipy, ale
także informacjami o atrakcjach turystycznych naszego miasta i szczecińskich nowościach nadwodnych
– bulwarach i marinie.
wiadomosci.szzcecin.eu

Łącznie zliczyliśmy 12 bander, które
w sezonie 2017 odwiedziły Szczecin
i nasz port.
Byli dobrze znani goście – Szwedzi,
Holendrzy, Duńczycy, Norwegowie,
Szwajcarzy, Brytyjczycy, Austriacy
i Finowie. Szczególnie ucieszyła
nas wizyta pięknego, luksusowego,
24-metrowego jachtu motorowego
z Monako.

Szczecin stawia na ekologię
W miejskim powietrzu będzie mniej
spalin! Szczecin ekologicznie modernizuje swoją flotę pojazdów i kupuje
kolejne auta elektryczne, ogłoszono
także przetarg na zakup autobusów hybrydowych.
W lipcu do Szczecina trafiły już pierwsze
cztery pojazdy elektryczne – auta marki
Nissan Leaf. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego planuje zakup kolejnych czterech
aut elektrycznych, z których jedno będzie
do dyspozycji spółki, a pozostałe trzy dla
Domów Pomocy Społecznej.

Do Szczecina trafiły już pierwsze pojazdy elektryczne .

W końcu listopada powinien rozstrzygnąć się przetarg na zakup 16 autobusów hybrydowych. W ramach
zamówienia planowany jest zakup
8 autobusów jednoczłonowych i 8
autobusów dwuczłonowych (przegubowych), niskopodłogowych, fabrycznie nowych, niskoemisyjnych,

hybrydowych z silnikiem zasilanym
olejem napędowym (spełniającym
normę emisji spalin EURO VI.
W Szczecinie powstaną również trzy ogólnodostępne stacje szybkiego ładowania
pojazdów o napędzie elektrycznym, dzięki
którym uzupełnienie energii w akumulatorze do poziomu 80 proc. zajmie niespełna
30 minut.
W warunkach miejskich oznacza to około
150 km jazdy w cenie 6 zł za sto kilometrów.
Stacje powinny się pojawić na początku
przyszłego roku.
Samochody naładujemy w punktach:
przy ul. Klonowica, Felczaka, Tetmajera. Będą one ogólnodostępne i darmowe.
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Listopad zaprasza
„Fajrantowy” koncert zespołu Hey, znakomity pianista z Japonii czy 11 edycja SZPAK’a , ale przede
wszystkim zapraszamy na wielkie świętowanie Niepodległości.
Znakomita Młodzieżowa Orkiestra Berlińska wystąpi
3 listopada o godz.19.00 w Filharmonii Szczecińskiej.
Pierwszy koncert Orkiestry odbył się w listopadzie 1987
roku, a zatem w tym roku obchodzi ona jubileusz 30-lecia
istnienia. Od owego pierwszego występu przez zespół
przewinęło się zapewne kilka pokoleń muzyków. Ich
działalność to dwa projekty rocznie. Na każdy składa
się 8-10-tygodniowy cykl przygotowań. Przedsięwzięcie przyciąga zarówno instrumentalistów, zwycięzców
prestiżowych konkursów dla młodych, jak i daje szanse
zdobycia doświadczenia muzykom, którzy nie są jeszcze
zdecydowani w kwestii wyboru drogi życiowej.
Na tej samej scenie 16 listopada o godz. 19.00 Recital
Takashi Yamamoto – laureata XV Międzynarodowego
Konkursu im. Fryderyka Chopina w roku 2005 (IV nagroda). Wprawdzie oczy polskiej publiczności były wówczas
zwrócone na tryumfatora konkursu Rafał Blechacza, lecz
niewątpliwą indywidualnością konkursowych zmagań
był także japoński artysta, imponujący m.in. interpretacjami najbardziej zdawałoby się nieprzeniknionych dzieł
Chopina – mazurków.
18 listopada Filharmonia zaprasza na oryginalny projekt:
Arhythmic Perfection Plan – autorski pomysł legendy
yassu, Jerzego Mazzolla. Pierwszy koncert w ramach
tego projektu o godzinie 18.00
w holu Filharmonii. Kolektywna improwizacja pod dyrekcją prof. Krzysztofa Knittla
połączy muzyków szczecińskiej Orkiestry Symfonicznej
i Jurka Przeździeckiego –
jednego z najciekawszych
polskich twórców szeroko
pojętego techno.
O godzinie 19.00 w Sali
Kameralnej podczas tajemniczego koncertu w ciemnościach usłyszmy Jerzego
Mazzolla i jego legendarny
projekt Arhythmic Perfection w składzie: Jerzy Mazzoll (klarnet), Sławek Janicki
(kontrabas), Tomasz Gwinciński (perkusja), Janusz
Zdunek (trąbka), Qba Janicki
(perkusjonalia, elektronika)
oraz gość specjalny: Kazuhisa Uchihashi (gitara).   A na
finał tego krótkiego, ale jakże
gorącego romansu klasyki
awangardy z bardzo współczesnymi eksperymentami
audio i wideo, w Piwnicy
Kany (20.00) zagra Jurek
Przeździecki. Złote dziecko
polskiego techno, dostrzegany i doceniany także poza
granicami kraju.
Twórcy projektu Queen Symfonicznie, który cieszył
się ogromnym powodzeniem zapraszają 12 listopada o godz.19.00 w Sali Symfonicznej Filharmonii na
„Gwiezdne Wojny Koncertowo” - multimedialne show
w wykonaniu Hollyłódzkiej Orkiestry Filmowej i orkiestry Alla Vienna, pod dyrekcją Jana Niedźwieckiego.
Wzbogacone o niezwykłe wizualizacje i znakomitą grę
świateł. Dodatkowo w foyer przed koncertami będzie
można podziwiać modele z Gwiezdnych
20 listopada w tej samej sali o godz.20.00 Grzegorz
Turnau L-Live Koncert urodzinowy.”L - LIVE” to Grzegorz Turnau z zespołem w jubiLeuszowym muzycznym
spektakLu. „L” to aLbum, na którym znajduje się kiLkadziesiąt nigdy dotychczas niewydanych nagrań audio
i video. „L–LIVE” to koncertowa retrospekcja, będąca
wyborem najbardziej, mniej i najmniej znanych utworów,
z tymi wcaLe nieznanymi - w tLe. L–jak labirynt. L– jak
lamus. L–jak 50.
www.filharmonia.szczecin.pl

HEY FAYRANT TOUR (25 listopada, godz. 20.00
Arena Szczecin) to siedem koncertów w największych
halach koncertowych w kraju. Koncertów wyjątkowych,
wspominkowych, przekrojowych a przede wszystkim
emocjonalnych.
Dwadzieścia pięć lat minęło jak jeden dzień… Bardzo
pracowity dzień. Nie było czasu na drugie śniadanie, nie
dało się położyć na poobiednią drzemkę. Przez te 25 lat
wydaliśmy 18 płyt, zagraliśmy niezliczoną liczbę koncertów praktycznie w każdym zakątku Polski. Odwiedziliśmy
trzy kontynenty, choć jeden niekoniecznie muzycznie.
Liczby piosenek nawet nie zliczymy, gdyż kończą się
nam palce w zespole.
www.hey.pl
Nadlatuje 11. SZPAK (30.11 – 3.12) t- festiwal, podczas
którego prezentowane są różne środki artystycznego
wyrazu, których wspólnym mianownikiem jest szeroko
rozumiana komedia. Stand-up’owe rozpoczęcie SZPAK-a
na Andrzejki. Wystąpi trzech komików, którzy zaprezentują swoje najnowsze programy. W programie 11 edycji
m.in. wielki konkurs, w którym zmierzą się komicy z całej
Polski. W szranki stanie ośmiu stand-up’erów, którzy zaprezentują fragmenty swoich najlepszych programów.
To publiczność zdecyduje kto stanie na podium.
A dla dzieci SZPACZEK – bajki improwizowane, spektakle współtworzone przez dzieci! Pojedynek na filmowe
dubbingi to festiwalowa nowość. Tym razem komicy
będą musieli rozbawić publiczność jedynie głosem,
podkładając go pod przygotowane wcześniej filmy,

Godz. 12.00
Animacje związane z polską drogą do niepodległości
11 listopada 1918 roku.:
– stanowisko związane pierwszym zrywem niepodległościowym, tj. Insurekcją Kościuszkowską, znajdzie
się na niej replika sztandaru, pod którym Tadeusz
Kościuszko ślubował na Rynku w Krakowie oraz
asysta dwóch odtwórców w strojach-mundurach
kosynierów uzbrojonych w kosy;
– stanowisko związane z gen. Hallerem, na którym
znajdzie się replika flagi, która towarzyszyła Zaślubinom Polski z Morzem w Pucku 1920 roku, oraz
replika generalskiej czapki Józefa Hal– stanowisko
poboru do Legionów Polskich.
Przygotowane i wydrukowane zostaną kopie oryginalnych dokumentów.
Poza kosynierami wystąpi także kilku (2-3) odtwórców
w mundurach Legionów Polskich, oraz cywile.
Wśród rekwizytów i dekoracji znajdą się m.in. oryginalny ckm Maxim wz. 1910, karabin Mosin, opatrzone
reprodukcjami zdjęć żołnierzy Legionów Polskich i innych formacji walczących o niepodległość, w trakcie
użycia takiej broni.
– warsztaty śpiewu na które złożą się pieśni legionowe
i niepodległościowe.
www.saa.pl

Niepodległość
na MASZT!
Fundacja Moja Łasztownia po
raz trzeci organizuje obchody
odzyskania przez Polskę niepodległości.
W tym roku program obchodów
został rozszerzony o wiele dodatkowych wydarzeń, możliwych do zrealizowania dzięki
dofinansowaniu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11 listopada (sobota)w Starej Rzeźni m.in.wernisaż prac
dzieci, studentów i seniorów
pt. Wolność (Galeria),   odsłonięcie 6 tablic Kapitanów
(Skwer Kapitanów, przed budynkiem Starej Rzeźni), Śpiewanki patriotyczne, pokazy
konne Klubu Kawaleryjskiego
im. 12 Pułku Ułanów Podolskich.
których nie mieli okazji obejrzeć. A na koniec IMPRO
Z GWIAZDAMI to wieczór pełen szalonych improwizacji w wykonaniu. Ewy Błachnio, Mikołaja Cieślaka,
Bilguuna Ariunbaatara.
www.szpak.info.pl

Świętowanie Niepodległości
Oprócz oficjalnych uroczystości przy pomniku
marszałka Józefa Piłsudskiego 11 listopada odbędzie sie wiele ciekawych wydarzeń na terenie
całego miasta.
Szczecińska Agencja Artystyczna (al. Wojska
Polskiego 64) zaprasza:
Godz. 9.30
Warsztaty edukacyjno – artystyczne dla dzieci o polskich symbolach narodowych, m.in:
– zdobienie i układanie godła Polski;
– przygotowanie kokard narodowych i następnie
rozdanie ich przez harcerzy mieszkańcom podczas obchodów.

Dnia nastepnego (12 listopada, niedziela) Stara Rzeźnia zaprasza na
wspaniały koncert Sedinum Chamber Orchestra i Maja Koman, którzy przedstawią własne
aranżacje utworów związanych z wolnością i niepodległością.
Z okazji 99. rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości, wykonane zostaną legendarne piosenki
– traktujące treścią o wolności i niepodległości naszej
Ojczyzny.
Wraz z orkiestrą wystąpi znakomita wokalistka Maja
Koman – nominowana w 2015 roku do Nagrody Muzycznej Fryderyk.
Świętowanie niepodległości Moja Łasztownia przedłuża do soboty 18 listopada, kiedy w Starej Rzeźni
odbędzie się koncert Zespołu Pusz - Pąki białych
róż – z udziałem Stanisława Soyki.

www.stararzeznia.szczecin.pl

