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Biznes, kultura, liczni goście z Północy
– to 5. edycja szczecińskich spotkań ze Skandynawią
Więcej, str. 2 i 11

MEWA gotowa do startu

SBO – początek w maju
Składanie wniosków do budżetu od 7 maja do 3 czerwca.
Więcej, str. 2

Zjazd Dużych Rodzin

Dofinansowanie miasta do wymiany pieców.

Ruszyły zapisy na szczecińskie spotkanie.
Więcej, str. 5

Więcej, str. 12
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Święto Skandynawii

Od 10 do 13 maja br. potrwa jubileuszowa, piąta edycja Dni Skandynawskich
w Szczecinie. Jedyne tak różnorodne wydarzenie w Polsce prezentujące i umożliwiające nawiązanie współpracy z krajami
północy.
Gdy pięć lat temu rozpoczynaliśmy pracę
nad wydarzeniem, chcieliśmy, aby służyło ono wymianie opinii i nawiązywaniu
kontaktów biznesowych – mówi Piotr
Krzystek, prezydent Szczecina. Dziś z satysfakcją mogę stwierdzić, iż udało nam
się tego dokonać. Dni Skandynawskie
stały się marką – wydarzeniem, które wiąże
się ze Szczecinem, jednocześnie kreując
i poszerzając istniejące już relacje miasta
ze Skandynawią.
Partnerem strategicznym tegorocznej edycji jest Ambasada Szwecji w Warszawie.
Wśród gości honorowych znajdą się m.in.:
JE Hanna Lehtinen Ambasador Republiki
Finlandii, JE Ole Egberg Mikkelsen Ambasador Królestwa Danii, JE Olav Myklebust,
Ambasador Królestwa Norwegii i JE Stefan
Gullgren Ambasador Królestwa Szwecji, eksperci Ministerstw, przedstawiciele środowisk
akademickich, samorządowych, a także
przedstawiciele biznesu, przedsiębiorców,
środowisk pozarządowych, artystycznych
i kulturalnych.
Szczecin odwiedzą także – jak co roku przedstawiciele miast partnerskich ze Skandynawii (Esbjerg/ Dania, Malmo/Szwecja)
i zaprzyjaźnionych (Egersund, Evje/ Norwegia.

Program tegorocznych Dni Skandynawskich jest bardzo bogaty i różnorodny.
Dla biznesu i nie tylko
11 maja (piątek) w Trafostacji Sztuki
Scandinavian Business Connect, czyli
spotkanIe skierowane do ludzi biznesu,
przedsiębiorców, ale nie tylko również do
samorządowców, architektów, urbanistów.
Każdy komu Skandynawia jest bliska, lub
chce ją poznać znajdzie podczas wydarzenia ciekawe elementy programu.
A w programie:
Speed business meeting – seria bezpośrednich spotkań, podczas których będzie
można przedstawić krótko swoją firmę,
opowiedzieć o oferowanych usługach,
wymienić się wizytówkami, nawiązać nowe
kontakty, pozyskać nowych klientów, dostawców czy inwestorów.
Spotkania z ekspertami – m.in. z przedstawicielami PAiH, ARP, SPCC, przedstawicielami spółek miejskich odpowiedzialnych
za największe inwestycje w mieście.

i prowadzone przez przedstawicieli SPCC,
szkolenie dotyczące realizacji usług na rynkach skandynawskich.
Strefa HR – liczne spotkania z czołowymi
specjalistami od zarządzania kapitałem ludzkim.
Kultura, edukacja, sport
Zainteresowanych skandynawskim stylem
życia zapraszamy na Rodzinny Piknik Skandynawski w Alei Kwiatowej, a także na
spotkania autorskie z Anną Kurek „Szczęśliwy jak łosoś” i Natalią Kołaczek „I cóż, że
ze Szwecji”. Z kolei najmłodsi będę mogli
skorzystać m.in. z warsztatów żeglarskich
na szczecińskiej Marinie.
W programie Dni Skandynawskich także
wystawy, w tym fotograficzna „Woodland
Sweden”, wiele koncertów, m.in. chóru
kameralnego Kairos z Ystad, a miłośnicy
jazzu usłyszą skandynawskie akcenty podczas kolejnej, 8 edycji międzynarodowego
festiwalu jazzowego Me.Ba promującego
kultury muzyczne krajów basenów mórz
śródziemnego i bałtyckiego (więcej na temat
festiwalu i tegorocznej edycji na stronie 11).

Panel merytoryczny – planowanie i zarządzanie przestrzenią, gdzie obok prezentacji
realizowanych projektów inwestycyjnych
i architektonicznych przedstawione zostaną
przykłady skandynawskich rewitalizacji
z włączeniem zintegrowanych działań na
rzecz społeczności lokalnej.

Tradycją stała się też rowerowa wyprawa
„Skandynawia z Gryfusem, czyli Rowerowe Dni Skandynawskie”, której uczestników pożegnamy 11 maja w Marinie
na Łasztowni.

Warsztaty – spotkania dotyczące międzykulturowości, spotkania organizowane

Informacje i szczegółowy program:
www.ds.szczecin.eu

Start w maju
Od 7 maja do 3 czerwca będziemy mogli składać wnioski do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego.
W tym roku sporo nowości. Jednym z nich
były kwietniowe spotkania kreatywne warsztaty, w ramach Akademii SBO, które
mają pomóc mieszkańcom tworzyć projekty
czy jak napisać wniosek.
Mają one również na celu przybliżenie tematyki SBO młodzieży i seniorom. Badania
pokazują bowiem, że do tej pory nie byli
zbyt aktywni.
W trakcie naboru (od 7 maja do 3 czerwca) mieszkańcy będą mogli wziąć udział
w warsztatach pisania wniosków. Po zakończeniu naboru projektodawcy będą
mogli spotkać się z mieszkańcami swoich
dzielnic i radami osiedli by przedstawić im
swoje projekty, posłuchać rad, odpowiedzieć na pytania.
Kolejną nowością jest mapa, na której będzie można sprawdzić, które tereny należą
do miasta i czy mogą być brane pod uwagę
jako lokalizacja inwestycji ze środków SBO,
a także miejski cennik, który w łatwy sposób
pozwoli na oszacowanie kosztów inwestycji.
Oba narzędzia zostaną udostępnione 7
maja. Kolejnym udogodnieniem będzie
utworzenie infolinii telefonicznej dla mieszkańców, chcących skorzystać z pomocy
pracowników urzędu miasta w pisaniu,
składaniu bądź formułowaniu projektów.
Więcej: www.sbo.szczecin.eu oraz oficjalny profil na Facebooku „SBO – Szczeciński
Budżet Obywatelski”.

Nowe mieszkania dla absolwentów
16 kwietnia ruszył kolejny nabór w ramach programu „Dom dla Absolwenta”.
Mieszkania czekają na informatyków,
filologów, ekonomistów, fizyków, biotechnologów, specjalistów związanych
z branżą morską oraz medyków.
„Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy
współudziale Szczecińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego. Zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach
komfortowych i wykończonych „pod klucz”
mieszkań absolwentom najbardziej poszukiwanych kierunków szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz osobom
zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez miasto za kluczowe
dla jego rozwoju.
W ramach programu absolwent otrzymuje
wsparcie polegające na pokryciu przez
Miasto połowy wkładu własnego (czyli
ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia
mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS.
Drugą część wpłaca pracodawca lub sam
absolwent. Umowy najmu Szczecińskie TBS
zawiera na okres od 3 do 6 lat z możliwością
przedłużenia.

– Program daje najemcy pewne zakwaterowanie, wolne od zobowiązań
kredytowych i bez ryzyka np. nagłego wypowiedzenia, co często zdarza
się na rynku prywatnym. Najmujący
mieszkanie będzie mógł traktować
je jak swoje, ale jeśli zdecyduje, że nie
chce dalej przedłużać najmu – zostanie mu zwrócony jego wkład własny.
– tłumaczy Grażyna Szotkowska,
prezes Szczecińskiego TBS – Jeśli
zaś zdecyduje się pozostać w miesz-

kaniu, będzie zobowiązany dopłacić
wkład, który wniosło Miasto.
Mieszkania dla absolwentów przygotowywane będą na już istniejących i nowo
budowanych osiedlach Szczecińskiego
TBS i sukcesywnie przyznawane zainteresowanym.
Program ruszył dwa lata temu. Do tej
pory Szczecińskie TBS przygotowało
pod wynajem 46 lokali. Początkowo

beneficjentami byli absolwenci kierunków informatycznych. W zeszłym
roku grupa odbiorców została rozszerzona o kolejne zawody – filologów,
ekonomistów, fizyków, biotechnologów i specjalistów związanych z branżą morską.
W tym roku dołączyli do nich absolwenci
studiów medycznych oraz zawodów medycznych.
www.domabsolwenta.szczecin.pl
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Przebudowa z niespodzianką
Ulica Arkońska i jej okolice są już
nie do poznania.
Wykonawca robót zakończył prace
związane z przebudową sieci gazowej
w rejonie przyszłego ronda przy al.
Wojska Polskiego.
Obecnie prowadzone są prace ziemne na ulicy Szafera oraz ulicy Arkońskiej związane z wykonywaniem
nasypów oraz wykopów.
Budowana jest również magistrala
wodociągowa od al. Wojska Polskiego w stronę ul. Arkońskiej.
Przebudowa przyniosła ze sobą
ciekawe znalezisko. Podczas robót
odkrywkowych konstrukcji wiaduktu
znajdującego się na ul. Arkońskiej,
znaleziono fragment opakowania
cementu ze szczecińskiej wytwórni,
podpisany przez czterech pracowników z datą z 1928 roku!

Coś musi być w energii
tego miejsca ...

Fabryka Wody
z pozwoleniem

– Coś musi być w energii tego miejsca
zupełnie niezwykłego, co powoduje że
ludzie są bardzo otwarci, obdarzają się
nawzajem zaufaniem – mówi Anna Augustynowicz.
W ramach inicjatywy Codziennie Polskę tworzyMy artystka podzieliła się
również swoimi refleksjami na temat
niepodległości:
To jest dar, który trzeba w jakiś sposób pielęgnować. Każdy człowiek
musi właśnie za ten dar czuć się odpowiedzialny sam. Wtedy będziemy
tworzyć społeczność ludzi niepodległych.
Szczecinianka z wyboru. Ambasador
Szczecina, bohaterka kolejnego odcinka
cyklu „Myśli niepodległe”.

Film można zobaczyć na stronie internetowej:
www. mojaniepodleglosc.pl

Anna Augustynowicz – reżyser teatralna,
absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz reżyserii Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

„Myśli niepodległe” to jeden z elementów akcji „Codziennie Polskę
tworzyMy”, która ma na celu całoroczne, obywatelskie świętowanie setnej
rocznicy odzyskania niepodległości nie
tylko w Szczecinie, ale i w całym kraju.

Od ponad ćwierć wieku, jako dyrektor
artystyczny związana z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. Jej twórczość ceniona
jest zarówno przez krytyków, jak i widzów
i to mimo tego, że spektakle Anny Augustynowicz często budzą kontrowersje.

„Myślami” nazywamy cykl filmów-wywiadów nagrywanych w szczecińskiej
filharmonii i publikowanych zawsze 11.
dnia każdego kolejnego miesiąca. Ich
bohaterami są osoby znane i związane
ze stolicą Pomorza Zachodniego.

W cyklu „Myśli Niepodległe” Anna Augustynowicz opowiada o swojej pracy,
magicznym klimacie miasta i ulubionych
miejscach w Szczecinie

Osoby, które chcą podzielić się refleksjami o niepodległości i opowiedzieć
swoje historie ze Szczecinem w tle.
www. mojaniepodleglosc.pl

Miasto otrzymało pozwolenie na budowę
Fabryki Wody, co oznacza że droga do
ogłoszenia przetargu na prace budowlane jest otwarta.
Fabryka Wody, czyli szczeciński Aquapark powstanie na terenie dawnego
kąpieliska Gontynka. W ramach inwestycji planuje się budowę hali basenowej wyposażonej m.in. w duży basen
rekreacyjny, basen sportowy, brodziki
dla dzieci, wodny plac zabaw oraz zjeżdżalnie, a także wiele innych atrakcji.
Przewidziana została również strefa relaksacyjna VIP oraz strefa wypoczynkowa z basenem typu „infinity pool”
z przelewem w postaci wodospadu.
Obiekt posiadać będzie ponadto strefę
wellness oraz strefę rozrywkową. Plano-

wane saunarium będzie jednym z największych w Polsce.
Przewidziane zostały również punkty
gastronomiczne. Na zewnątrz obiektu
powstanie zespół basenów zewnętrznych z dużym basenem rekreacyjnym,
plażą, lodowiskiem oraz tarasami wypoczynkowymi.
Oprócz walorów rozrywkowych i zabawy
w basenach i zjeżdżalniach, w Fabryce
Wody będzie można się również czegoś
nauczyć. Eksperymenty z fizyki, chemii
i biologii uzupełnią ofertę Aquparku.
Przetarg na prace budowlane powinien zostać ogłoszony w III kwartale
tego roku.
www.wiadomosci.szczecin.eu
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Szczecin bez śmieci

Alert:
mieszkańcy
zgłaszają

szczecińscy uczniowie biorą udział w nietypowych zajęciach z ekologii.
Posprzątali teren garaży przy ulicy Zamoyskiego i zebrali 160 kg odpadów.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 69
zainaugurowali kolejną edycję akcji.
Rozpoczęła się czwarta odsłona Misja
dzieci – Szczecin bez śmieci, podczas
której szczecińscy uczniowie biorą udział
w nietypowych zajęciach z ekologii. Wraz
z nauczycielami i urzędnikami wyruszają
w okolice swoich placówek szkolnych
i wspólnie sprzątają. Otrzymują wcześniej
kamizelki ochronne, worki i rękawiczki.
– Akcję sprzątania będziemy prowadzić dwa
razy w tygodniu przy udziale maksymalnie dwóch klas, czyli 50 dzieci – informuje
koordynatorka akcji Sandra Richert z Wy-

działu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Szczecin – To
nauczyciele wybierają teren, który chcieliby
z dziećmi posprzątać. Zgłaszają do nas swój
pomysł, my go weryfikujemy, również pod
kątem bezpieczeństwa najmłodszych. Na
zakończenie, dzieci otrzymują drobne upominki za zaangażowanie i włożony wysiłek.
Kolejne grupy uczniów posprzątały teren
wokół Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy
Złotowskiej. Do akcji włączyły się także
6-latki z Przedszkola Publicznego nr 9
przy ulicy Kostki Napierskiego.
– W poprzednim roku dzięki zaangażowaniu uczestników udało nam się zebrać

Upiększyli Jeleni Staw

Była pogadanka o sposobie sadzenia
roślin, mnóstwo ludzi i wreszcie – ponad
setka dzikich róż w barwnych odmianach.
Mieszkańcy Kijewa stworzyli nad Jelenim
Stawem nową enklawę zieleni.

Z grabkami, haczkami i innymi narzędziami
zjawiło się ponad 50 osób. Oprócz kilku odmian dzikich róż uczestnicy akcji wsadzili
do ziemi winobluszcz pięciolistkowy czy
jarząb pospolity.

To wydarzenie było sukcesem frekwencyjnym
i cieszyło się wielkim zainteresowaniem naszej
społeczności – mówili przedstawiciele Stowarzyszenia Kocham Kijewo, którzy wspólnie
z Zakładem Usług Komunalnych utworzyli
przy Jelenim Stawem nową enklawę zieleni.

Przypomnijmy, że to kolejne posadzone rośliny w ostatnim czasie.
Wystartował już program „Platan”
– realizowany przez Miasto Szczecin. Na terenie całego miasta prowadzone są regularne nasadzenia.

Była to doskonała okazja na integrację mieszkańców. Na spotkanie, które zakończyło się
ogniskiem, mógł przyjść każdy. Wszyscy
również mogli wziąć udział w sadzeniu roślin.

Tylko w tym roku przybędzie kolejnych 500
drzew i krzewów. Lokalizacje dla nich wskazują także sami szczecinianie, za pośrednictwem
Rad Osiedli.

rekordowe 2800 kilogramów odpadów,
a tym samym uporządkować tereny na których najmłodsi mieszkańcy miasta bawią
się, spacerują i spędzają czas wolny.
To była również rekordowa edycja pod
kątem ilości chętnych grup – łącznie wzięło
w niej udział 1035 dzieci z przedszkoli,
podstawówek oraz gimnazjów – mówi
Sandra Richert.
W tym roku , na razie, zgłosiło się 15 placówek. Chętni nauczyciele czy wychowawcy mogą zgłaszać się do koordynatora
akcji Sandry Richert pod numerem telefonu 914245883 lub mailowo: srichert@
um.szczecin.pl.

Wspólna akcja ALERT Szczecin i
Społecznej Straży Rybackiej PZW,
w ramach której oczyszczono z odpadów nabrzeża przy Krygiera, Dobrej
Nadziei/Marynarskiej i Dziewoklicza.
Zebrano około 1,5 Mg odpadów.
Kolejne wspólne porządki zaplanowano przy ul. Eskadrowej oraz przy
nabrzeżu Cegielinka.

Zmiany
w odbiorach
Majowe święta powodują przesunięcia w odbiorach odpadów.
1 Maja – odbiory odpadów (w tym również odpadów zielonych) realizowane
będą zgodnie z harmonogramem.
Wyjątek: Sektor I – adresy obsługiwane przez Trans-Net – odbiór odpadów
zielonych – środa 2 maja.
3 maja i 4 maja odbiory odpadów komunalnych realizowane będą z jednodniowym przesunięciem
1) – za czwartek 3 maja – odbiór
w piątek 4 maja
– za piątek 4 maja – odbiór w sobotę
5 maja
2) Odbiór odpadów selektywnych
(dzwony i pojemniki):
– za czwartek 3 maja– odbiór w piątek 4 maja
– za piątek 4 maja – odbiór w sobotę
5 maja
Wyjątek – Sektor II
Odbiór szkła będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, tj. w piątek,
natomiast odbiór papieru będzie realizowany w sobotę.
3) Odbiór odpadów selektywnych
(worków) oraz gabarytów – zgodnie
z przyjętym harmonogramem.

Wraki samochodów przy ul. Niemierzyńskiej.
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
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Akcja PLATAN zakończona!
Zasadzono już 500 drzew i krzewów
w różnych częściach miasta ... ale to
nie koniec.
Wiosenna akcja PLATAN miała trwać do
połowy maja, jednak ze względu na czas
kwitnienia, m.in. wiśni, przyspieszono
nasadzenia i wszystkie zakończono już
z końcem kwietnia. Duże zainteresowanie programem spowodowało, że
jesienią planowana jest kolejna odsłona nasadzeń.
Jako pierwsze posadzono - paulownię
cesarską oraz judaszowca kanadyjskiego
na placu Grunwaldzkim, ale to zaledwie
jedno ze stu miejsc na terenie miasta,
w których pojawiły się ozdobne nasadzenia. Ich propozycje w większości
zgłaszały Rady Osiedli. Ostatecznie, po
sprawdzeniu wskazanych lokalizacji,
nowe drzewa i krzewy zasadzono na
terenie każdej z nich.
Ozdobne nasadzenia upiększają między
innymi parki: Andersa, Gałczyńskiego,
Noakowskiego, Liga, Szachisty, Kutrzeby, Majowe, Łyczywka, Jakuba Wujka,
skwery przy ul. Mazurskiej, Wawrzyniaka,
Bohaterów Warszawy, Zakole i wiele
innych.
W wytypowanych miejscach oczy
mieszkańców cieszą lub wkrótce
cieszyć będą tak efektowne gatunki
jak: paulownia cesarska, złotokap
pospolity, judaszowiec kanadyjski, wiśnia kanzan, oczar pośredni, pigwowiec japoński, forsycja
europejska.
Wszystkie rośliny zakwitną jeszcze
tego lata. Drzewa w momencie nasadzenia mierzyły od pięciu do siedmiu
metrów wysokości, a krzewy, w zależności od gatunku – do półtora metra.

Wiśnia już kwitnie.
Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta program PLATAN będzie
kontynuowany w następnych latach,
dzięki czemu wszystkie wskazane
miejsca, jeśli tylko spełniają odpo-

Krzewy i drzewa posadzono w 100 miejscach na terenie Szczecina.
wiednie warunki, mają szansę się
zazielenić.
Niezależnie od realizacji programu
PLATAN, cały czas prowadzone są
nasadzenia kompensacyjne w ramach

realizowanych inwestycji, które zawsze znacznie przewyższają ilość
usuwanych drzew.

Warunkiem niezbędnym jest posiadanie
wkładu własnego na wykonanie zadania.
Procedurę przyznawania dotacji zakończy podpisanie porozumienia, w którym

Z dotacji będzie można pokryć m.in. koszt
prac związanych z demontażem palenisk
węglowych, przygotowaniem niezbędnej
dokumentacji, w tym opinii i projektów,
zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
Dofinansowanie nie obejmuje „ruchomych” urządzeń grzewczych.

www.szczecin.eu/zielonemiasto

MEWA gotowa do startu
Miasto oferuje 55 proc. dofinansowania
dla tych, którzy zdecydują się zamienić
piec na bardziej ekologiczne źródło
ciepła.
Radni podjęli stosowną uchwałę w tej kwestii na ostatniej sesji Rady Miasta.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać
się zarówno indywidualni właściciele
mieszkań i domów w zabudowie jednorodzinnej, jak i całe wspólnoty mieszkaniowe. Program jest skierowany
także do gminnych jednostek publicznych,

Głównym celem programu MEWA jest
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji
do powietrza, a tym samym poprawa jego
jakości.
Chodzi o trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym
(piece) i jego zamianę na systemy bardziej
ekologiczne.
W grę wchodzi podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie elektryczne lub odnawialne
źródło energii.

firm i osób prawnych. Aby z niego
skorzystać, konieczne będzie złożenie
odpowiedniego wniosku. Te będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

określony będzie rodzaj
inwestycji, jej zakres,
warunki realizacji,
termin wykonania
oraz rozliczenia i oczywiście wysokość otrzymanej
dotacji. A ta może wynieść aż 55 proc.
całkowitych nakładów. Dofinansowanie
obejmie również inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia porozumienia,
od 1 stycznia 2015 r.

Muszą one również być fabrycznie nowe.
Wnioskujący nie mogą też korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel.
Na realizację programu MEWA w tym
roku zaplanowano 600 tys. zł. Kwota ta
ma być sukcesywnie zwiększana w kolejnych latach jego realizacji.
Miejsce i terminy składania wniosków
będą dostępne wkrótce na stronie
www.szczecin.eu/zielonemiasto
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Recykling i czysta energia
Europarlament uchwalił nowe ambitniejsze cele w zakresie gospodarki
odpadami. Do 2025 roku co najmniej
55 proc. odpadów komunalnych ma
być poddawanych recyklingowi albo
kompostowaniu.
Dziś średnia unijna to ok. 44 proc. (o 13
punktów procentowych więcej niż w 2004).
Do 2030 r. recykling ma objąć 60 proc. odpadów, a w 2035 r. 65 proc.
Nowe przepisy wyznaczają bardzo ambitny
(szczególnie dla Polski) cel w zakresie ilości odpadów trafiających na składowiska.
Zgodnie z nimi udział składowisk w gospodarce odpadowej ma wynosić maksymalnie
10%, do 2035 r. (wg PE w 2016r. wyniósł on
w Polsce 37%).
Uchwalone 18 kwietnia br. przez Parlament
Europejski przepisy muszą zostać formalnie
przyjęte przez Radę Europy, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

Ku gospodarce o obiegu
zamkniętym
Unia Europejska jest światowym liderem
recyklingu. Cel strategiczny Unii to gospodarka cyrkulacyjna, a więc bezodpadowa.
– Zapotrzebowanie gospodarki światowej na
surowce może wzrosnąć o dalsze 50 proc.
w ciągu następnych 15 lat – wyjaśnia sens
zmian włoska europoseł Simona Bonafè.
– Żeby odwrócić tę tendencję, musimy przyjąć model rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej, który utrzymuje surowce i ich wartość
w obiegu. To jedyne rozwiązanie, które jest
w stanie pogodzić zrównoważony rozwój
i wzrost gospodarczy.
Recyklingowe cele dotyczą także tekstyliów
i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw

Klasa 2 c ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie podczas zwiedzania
EcoGeneratora. Więcej zdjęć z wizyt www.ecogeneator.eu
domowych. Do 2025 r. odpady tego typu
mają być zbierane osobno. Także odpady
ulegające biodegradacji – do 2024 r. – mają
być zbierane osobno lub poddawane recyklingowi na miejscu wytworzenia poprzez kompostowanie.

Regulacje zakładają też, że państwa członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia
ilości wyrzucanego jedzenia o 30 proc. do
2025 roku i o 50 proc. – do 2030 roku. Temu
celowi ma służyć zbiórka niesprzedanych
produktów żywnościowych i ich bezpieczna
redystrybucja.

przekształcana termicznie. Odpady nieprzetworzone nie są tam w ogóle składowane.
W Belgii recykling + kompostowanie obejmuje 55 proc. odpadów, spalanie 44 proc.,
składowanie 1 proc. Podobnie Dania i Holandia. Szwedzi z połowy odpadów odzyskują
surowce, z połowy energię.

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada
zmniejszenie do minimum produkcji odpadów oraz ponowne wykorzystywanie, naprawę, odnawianie oraz recykling istniejących
już materiałów i produktów. Przejście do
gospodarki cyrkulacyjnej sprzyja ochronie
środowiska, ogranicza zużycie paliw kopalnych, zwiększa konkurencyjność Europy
i przyczynia się do tworzenia miejsc pracy.

Spalanie odpadów komunalnych jest ważnym uzupełnieniem nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Jak dotąd nie
ma sposobu na 100-procentowy odzysk
surowców z odpadów. Znaczna ich część
(w rozwiniętych krajach ten odsetek ciągle
wynosi ok. 30-40 proc.) jest zbyt zanieczyszczona, by opłacało się je zbierać selektywnie.
Najlepszym dla nich rozwiązaniem jest odzysk energii.

EcoGenerator w gospodarce
cyrkulacyjnej
W Europie są kraje, które już osiągnęły opisane wyżej cele bądź są bardzo blisko. Np.
w Niemczech 68 proc. odpadów podlega
recyklingowi i kompostowaniu. Reszta jest

Jeden z dwóch rusztów EcoGeneratora

Taką też rolę pełni EcoGenerator. Dzięki
wybudowanemu na Ostrowie Grabowskim
zakładowi Szczecin ograniczył składowanie
odpadów do zera, a tym samym dołączył
do liderów europejskich miast w zakresie
gospodarki odpadami.

Czysta energia z odpadów

Zapraszamy do EcoGeneratora!

EcoGenerator, Zakład Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się na Ostrowie
Grabowskim.

Podczas wizyty w naszym zakładzie dowiecie się, jak z odpadów wytwarzamy
energię i jakie znaczenie dla ochrony
środowiska i nowoczesnej gospodarki
odpadami mają spalarnie odpadów
komunalnych.

– dotacja z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej. 327 mln – obligacje Banku
Pekao SA. 42 mln zł – środki własne ZUO.

Zamienia w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając
prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.

Od początku swojej działalności,
tj. od grudnia 2017 do 20 kwietnia
2018 EcoGenerator wytworzył 18254
MWh energii elektrycznej i 62026 GJ
energii cieplnej.

Koszt inwestycji 711 mln zł. Najważniejsze źródła finansowania: 279 mlnzł

W tym czasie zakład przyjął 37 tys. ton
odpadów.

Zapisy przyjmujemy pod adresem wizyty@ecogenerator.eu.
Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki:
godz. 9 i 11. Wizyta trwa ok. 1,5 godziny.

Transport we własnym zakresie. Nasz
zakład znajduje się w Szczecinie, na
Ostrowie Grabowskim, przy ul. Logistycznej 22. Do EcoGeneratora dojeżdża autobus linii 76 (odjazdy z Bramy
Portowej: 8.36 i 10.23). Czas przejazdu
ok. 10 minut.
Uwaga: linia 76 ma dwie pętle końcowe: przy Nabrzeżu Ewa i przy ul.
Logistycznej. Należy wybrać kurs kończący się na pętli przy ul. Logistycznej.
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a Przestrzenna skanalizowana
Jedne z najcenniejszych przyrodniczo
i turystycznie terenów miejskich w końcu zostaną skanalizowane. Dobiega
końca budowa sieci sanitarnej wzdłuż
ulicy Przestrzennej.
Ul. Przestrzenna biegnie pomiędzy
południowym brzegiem jeziora Dąbie
a lotniskiem Aeroklubu. Wzdłuż niej
znajdują się liczne obiekty służące
turystyce i uprawianiu sportów wodnych – przystanie, mariny, camping
PTTK, Centrum Żeglarskie.
Tereny te cieszą się dużym zainteresowaniem deweloperów, którzy planują
tu realizację swoich inwestycji.
Sieć ułożona przez ZWiK mieć będzie ok. 1,9 km. Na całej długości
ul Przestrzennej powstanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, która
doprowadzona zostanie do istniejącego kolektora sanitarnego zlokalizowanego przed przepompownią
ścieków przy ul. Emilii Gierczak.

Rurociąg pozwoli na odbiór ścieków
z posesji zlokalizowanych wzdłuż
ulicy Przestrzennej poprzez lokalne
przepompownie.
Zdecydowana większość prac prowadzona jest metodą bezwykopową.
Przewiertem sterowanym przeprowadzono instalację pod rzeką Płonią.
Termin umowny zakończenia inwestycji to 30 maja br. Jej koszt to ok.
1,1 mln zł brutto.
Zadania realizowane jest w ramach
II etapu programu inwestycyjnego
„Czysta Odra w Szczecinie”, który
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej.
Zadanie wpisuje się też w realizowany
przez miasto program „Lilia”, którego
głównym celem jest dbanie o jakość
i czystość wody.
więcej:
zwik.szczecin.pl

Łączenie elementów rurociągu.

Nowe pojazdy specjalistyczne

Model hydrauliczny
wyróżniony
Jeden z nowych pojazdów do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.
Program „Czysta Odra w Szczecinie”
to nie tylko realizacja robót budowlanych, lecz także zakupy sprzętu, w tym
samochodów. Spółka nabyła niedawno
nowe pojazdy. Służyć będą pracownikom wydziału gospodarki sanitarnej
i wodomierzowni.
Dwa z nowych pojazdów służyć będą do
czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Zostały
już skierowane do realizacji bieżących
zadań. Są to wozy dwusystemowe. Wyposażono je w urządzenia do odsysania
nieczystości z kanalizacji oraz umożliwiające wysokociśnieniowe czyszczenie sieci.
W ciągu minuty pompa tłocząca będąca
częścią zestawu może podać 70 l wody
o ciśnieniu 200 barów. Integralną częścią
zestawu jest zbiornik o pojemności 3,5 tys.
litrów. W zbiorniku znajduje się hydraulicznie przesuwana gródź, dzięki której
istnieje możliwość podziału cysterny na
część z czystą wodą oraz ścieki.
Nowe samochody są znacznie mniejsze i lżejsze od pojazdów służących tym
samym celom, które kupowano w poprzednich latach. Mniejsze gabaryty aut

sprzyjają prowadzeniu prac w mieście.
Łatwiej nimi manewrować na wąskich
ulicach, wjechać w bramę kamienicy
czy na parking podziemny. Bez obaw
o zniszczenie można nimi też wjeżdżać
na chodniki.
Co roku pracownicy Działu Gospodarki
Wodomierzowej wykonują kilka tysięcy
wymian liczników. W pracy wykorzystują pojazdy pełniące rolę mobilnych
warsztatów. W lutym do ich dyspozycji
przekazano dwa nowe tego typu auta.
Są tak wyposażone, by ekipy monterskie
mogły wykonać prace bez konieczności
powrotu do bazy.
Znajdują się w nich specjalistyczne narzędzia i niezbędne części (plomby, kraniki,
uszczelki itp.).
W razie konieczności w samochodzie
można wykonać nawiertkę, gwintowanie,
prace lutownicze.
Na wyposażeniu samochodu znajdują się
nawet butle gazowe z palnikami, dzięki
którym można odmrozić przemarzniętą
studzienkę wodomierzową.

Zgłoszony przez ZWiK projekt „Model
hydrauliczny narzędzie do zarządzania
i optymalizacji pracy sieci wodociągowej” otrzymał wyróżnienie w konkursie
„Lider innowacji Smart City 2017”.
Konkurs zorganizował Szczeciński Park
Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Jego
celem było wyłonienie najlepszego innowacyjnego projektu wpisującego się w „ideę
inteligentnego miasta”.
Do rywalizacji konkursowej mogły przystąpić wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki zależne w tym
spółki prawa handlowego.
12 kwietnia br. wyróżnienie z rąk prezydenta Szczecina Piotra Krzystka odebrali
– dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju Mariusz
Patyk oraz Tomasz Ulatowski – pracownicy
spółki. Dzień później w trakcie Kongresu
zorganizowanego przez szczeciński Technopark Pomerania prezentację dotyczącą
modelu hydraulicznego przedstawił Tomasz Ulatowski.
Model hydrauliczny jest tworzony na potrzeby naszej Spółki w ramach projektu
„Czysta Odra w Szczecinie”. Opracowanie modelu ma na celu odwzorowanie
warunków pracy sieci za pomocą aplikacji komputerowej.

Prezydent Szczecina
oraz przedstawiciele ZWiK podczas
konkursowej gali
Zadaniem modelu ma być pomoc przy
racjonalnym zarządzaniu instalacjami wodociągowymi w zakresie regulacji przepływów
i ciśnień, doboru średnic rurociągów, pracy
pomp, zbiorników. Służy też szybszemu
i precyzyjniejszemu wykrywaniu awarii i symulacji pracy sieci w sytuacjach awaryjnych.
Pomaga również określać potrzeby remontowe i planować rozbudowę lub przebudowę sieci w celu przyłączania nowych
odbiorców czy zmiany sposobu zasilania.
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Nie rezygnuj z ogrzewania
po zimie
Ostatnie ciepłe dni, bardziej przypominały lato niż wiosnę. Ale nie
dajmy zmylić się pogodzie. Bywa
kapryśna – psuje się w najmniej odpowiednim momencie, raczy nas
deszczem, chłodem zmieniając się
z dnia na dzień.
Nawet w środku lata. W okresie wiosna-jesień pojawiają się takie dni, w których
temperatura zewnętrzna wyraźnie spada
i jest tak niska, że odczuwamy wyraźny
brak komfortu, a wychłodzenie dotyczy
nie tylko nas, często całe budynki wychładzają się na tyle, że gorąca herbata nie
wystarcza i zaczynamy marzyć o ciepłych
kaloryferach.

lowanym w węzłach cieplnych. Jest to
automatyka pogodowa, która reguluje
dopływ ciepła w zależności od temperatur zewnętrznych.
Gdy temperatura powietrza na zewnątrz wzrasta – następuje zatrzymanie dostaw ciepła. Natomiast gdy na
zewnątrz robi się zimno, węzeł automatycznie rozpoczyna ponowną dostawę
ciepła z temperaturą odpowiednią do
pogody.
O temperaturach granicznych decyduje
klient. Ustawia się odpowiednio automatykę na węźle i gotowe.
Całoroczna dostępność ciepła to:

W takie dni zamiast decydować się na
indywidualne ogrzewanie urządzeniami elektrycznymi lub gazowymi
można po prostu odkręcić zawór przy
grzejniku.
Jak to możliwe?
SEC zapewnia dostawę ciepła o każdej
porze roku. Oznacza to, że mieszkania,
lokale, całe budynki mogą być ogrzewane nie tylko w sezonie grzewczym,
ale przez cały rok.
Zamiast kończyć definitywnie sezon
grzewczy, a potem dogrzewać się różnymi zastępczymi kosztownymi sposobami,
można sprawić by ciepło było dostępne
zawsze wtedy, gdy go potrzebujemy.
Nie oznacza to, że w mieszkaniu będzie
ciągle ciepło, czy budynki będą stale ogrzewane.
W zależności od pogody
Całoroczne dostawy ciepła możliwe są
dzięki specjalnym urządzeniom insta-

Unia się rozkręca
Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Miasta Szczecina realizowane przez Szczecińską Energetykę Cieplną
a współfinansowane przez Unię Europejską
nabierają tempa.
Obecnie prowadzonych jest kilkanaście
zadań, których celem jest zamiana dotychczasowych grupowych węzłów cieplnych
na nowoczesne indywidualne dla każdego
budynku oraz przyłączenie nowo budowanych osiedli mieszkaniowych.
Lewobrzeże
W lutym br. rozpoczęto budowę przyłączy
cieplnych oraz węzłów do budynków przy
ul. Ku Słońcu 74, Kwiatowej 4 i Kwiatowej
10. Łącznie to prawie 160 m nowoczesnej
i bezawaryjnej sieci ciepłowniczej. W ramach tego samego zadania modernizowany zostanie także węzeł grupowy przy ul.
Ku Słońcu 71 A. Zakończenie tego zadania
planowane jest do 31 maja br.
W marcu natomiast rozpoczęto prace na
rozdziałem węzła grupowego przy ul. Golisza 9. Powstaną dwa nowe węzły w budynkach przy ul. Golisza 9 i 15 oraz ponad
6,5 m przyłącza.
Trwają również prace nad budową osiedlowej sieci ciepłowniczej dla osiedla

Wrzosowe Wzgórze budowanego przez
Szczecińskie TBS. Termin zakończenia całej inwestycji to 31 października
2018 r.
Do tego czasu powstanie prawie kilometr sieci ciepłowniczej oraz 3 węzły
zasilające obiekty.
Prawobrzeże
Prace na rozdziałem węzła grupowego
przy ul Kostki Napierskiego 41 rozpoczęły
się w połowie marca br. i potrwają do
końca października. Powstanie 7 nowoczesnych węzłów w budynkach przy ul.
Kostki Napierskiego 32, 38, 41, 46, 48,
53, 56 oraz ponad pół kilometra nowych
przyłączy do budynków.
W tym samym czasie rozpoczęto także prace:
l nad rozdziałem węzła grupowego przy
ul. Pomarańczowej 25.
Powstanie 20 m przyłącza oraz dwa
nowe węzły – przy ul. Pomarańczowej
25 oraz 23.
l na rozdziałem węzła grupowego przy
ul. Seledynowej 44.
Powstanie 26 m przyłącza oraz dwa
nowe węzły – przy ul. Seledynowej 44
oraz 56.
Termin ich zakończenia to także 31 października br.

l

l

l

l

l

przyjazne ciepło i dobre samopoczucie nawet wtedy, gdy za oknem
pochmurno i wilgotno,
niezależność od sezonu grzewczego
– dostawa ciepła następuje automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej,
nieprzerwane poczucie komfortu
cieplnego – niezależnie od zmian
pogody i pór roku,
sucha łazienka, ciepłe i przytulne pozostałe pomieszczenia,
bezpieczny i wygodny sposób ogrzewania.

Za uruchomienie usługi dostępności
ciepła przez cały rok SEC nie pobiera
żadnych dodatkowych opłat. A pobór
ciepła, podobnie jak zimą, rozliczany
jest wg faktycznego zużycia. Jeśli
chcesz dowiedzieć się więcej o tym
jak móc korzystać z dostępności
ciepła przez cały rok skontaktuj się
z Biurem Obsługi Klienta Szczecińskiej
Energetyki Cieplnej.
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Duża rodzina na swoim
Szczecińskie TBS przekazało kolejne
mieszkania w ramach programu Dom
Dużej Rodziny.

usamodzielnienia się (inkubator) i dla wychowanków opuszczających inkubatory
lub placówki opiekuńczo-wychowawcze
przygotowanych do samodzielnego życia

Podoba nam się bardzo okolica, spokój i cisza.
W końcu mogliśmy się zakotwiczyć, a nie tułać
się od mieszkania do mieszkania – mówią
zgodnie Anna i Jarosław Kuźma – mieszkanie jest duże i wygodne. Jednym słowem
same plusy.

l

To mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni ok 80 m2, znajdują się w nim cztery pokoje,
kuchnia, pomieszczenie gospodarcze i dwie
łazienki.

Dom dla seniora – mieszkania wspomagane dla osób, które nie wymagają
całodobowej opieki. Dają bezpieczeństwo
zamieszkania oraz możliwość korzystania
z oferty pobliskich klubów lub świetlic
dla seniorów oraz mieszkania chronione
z całodobową opieką, zastępujące pobyt
w domach pomocy społecznej,

l

To jest jeden z projektów mieszkaniowych,
które realizujemy z myślą o rodzinach – mówił
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina – Liczymy,
że to będzie wasz nowy dom na najbliższe lata.

Za życiem – mieszkania dla osób z lekkim
upośledzeniem umysłowym samodzielnie
prowadzący swoje gospodarstwa domowe i nie wymagający całodobowej opieki

l

Dom dla studenta – dla studentów szczecińskich uczelni na stałe mieszkających
poza Szczecinem

l

Dom dla absolwenta – dla absolwentów szkół średnich i wyższych uczelni
podejmujących pracę lub zatrudnionych
w Szczecinie w zawodach istotnych dla
rozwoju miasta lub ważnych dla mieszkańców,

l

Dom Dużej Rodziny – dla wielodzietnych
rodzin wychowujących troje lub więcej
dzieci nieposiadających własnego domu
lub zamieszkujących małe mieszkania,

Lokal należy do Szczecińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego i został kompleksowo przez spółkę zmodernizowany oraz
wyposażony. Mieszkanie jest przestronne i co
ważne o czynszu komunalnym. Dodatkowo
rodzina może starać się o dodatek mieszkaniowy – mówiła Grażyna Szotkowska, prezes
Szczecińskiego TBS – W ramach programu
DDR do tej pory wynajęliśmy trzy mieszkania.
Idea programu. Program Dom Dużej
Rodziny ruszył w 2016 roku. Zakłada pomoc rodzinom, które mieszkają
w Szczecinie minimum 3 lata i w dniu
podpisania umowy nie mają tytułu
prawnego do innego lokalu na terenie
miasta. Rodzina powinna składać się
przynamniej z trójki dzieci. Pomocą objęte
zostają te rodziny wielodzietne, które
ze względu na sytuację finansową nie
mogą zapewnić sobie odpowiednich
warunków mieszkaniowych we własnym
zakresie, jednak są w stanie ponosić kosz-

W końcu mogliśmy się zakotwiczyć, a nie tułać się od mieszkania do mieszkania.
ty związane z utrzymaniem mieszkania.
W tych rodzinach nie może występować
problem uzależnień, a także zadłużenie dotychczas zajmowanego lokalu.
Czynsz najmu w lokalu wynajmowanym
w ramach programu jest taki sam jak
w mieszkaniu komunalnym.
„Zamieszkaj dobrze !” to pakiet dziewięciu
programów mieszkaniowych Szczecina.
Stanowią one bogatą ofertę skierowaną do
osób z różnych środowisk, o różnych potrzebach mieszkaniowych, a przede wszystkim
o różnym poziomie dochodów, które na ustalonych zasadach mogą wynająć mieszkanie. Miasto dysponując mieszkaniami w obu
gminnych TBS’ach oraz we własnym zasobie
mieszkaniowym – wynajmuje mieszkania

Osiedle nad Płonią

zawodowym rodzinom zastępczym, usamodzielniającym się wychowankom placówek
wychowawczo-opiekuńczym lub pieczy
zastępczej, studentom, absolwentom, dużym
rodzinom oraz seniorom.
Programy mieszkaniowe w ramach pakietu
„Zamieszkaj dobrze!” :
l

Dom dla dziecka – wpiera dzieci, których rodzice nie mają możliwości opieki
i wychowania. Skierowany jest do osób
i podmiotów wykonujących zadania pieczy zastępczej.

l

Dom na start – dwa programy: dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze na czas

Palenie z głową
nie szkodzi
Sprawny piec, drożne kominy
i sposób palenia – to wszystko
także wpływa na jakość powietrza w mieście. Co roku w mieszkaniach komunalnych wykonuje
się prace zduńskie i kominiarskie.
Dodatkowo specjaliści radzą jak
palić, aby nie dymić i nie powodować smogu.
Oprócz działań inwestycyjnych czyli
wymiany pieców kaflowych na bardziej
ekologiczne źródła ciepła, miasto systematycznie dba także o piece i kominy
w mieszkaniach komunalnych.

Osiedle nad Płonią
Z myślą o rzetelnych najemcach komunalnych powstają kolejne nowe
mieszkania przy ul. Koszarowej
w Dąbiu. Zakończenie inwestycji realizowanej przez TBS Prawobrzeże jeszcze
w tym roku.
Przy ul. Koszarowej trwa czwarty etap osiedla
“Nad Płonią”. Powstają kolejne dwa budynki,
w których będą 24 mieszkania. Obecnie
trwają prace zmierzające do zakończenia
stanu surowego. Widać już zarys budynków.
Postawiono ściany zewnętrzne konstrukcyjne i trwa murowanie ścian działowych.
Trwa wykonywanie więźby dachowej i montaż okien.
Mieszkania wykończone będą „pod klucz”.
Znajdą się w nich m. in. : kuchenki elektryczne,

zlewozmywaki, wanny, umywalki, armatura sanitarna, w pokojach - wykładziny we
współczesnym standardzie, w łazienkach
- terakota oraz płytki ceramiczne, stolarka
okienna i drzwiowa.
Do niektórych mieszkań położonych w parterze będą przynależeć ogródki przydomowe,
zaś wszystkie mieszkania położone na piętrach będą posiadać balkony. Teren wokół
budynków będzie zagospodarowany.
Inwestycja jest realizowana z myślą o rzetelnych najemcach komunalnych. Mieszkańcy,
którzy płacą czynsz w terminie, dbają o swoje
mieszkanie i cieszą się dobrą opinią sąsiadów
mogą zamienić się na nowy lokal, o podwyższonym standardzie.

Nowy Dom – dla rzetelnych najemców zasobów komunalnych chcących poprawić
swoje warunki mieszkaniowe w wyniku
zamiany mieszkania na mieszkanie pełnostandardowe.
Oprócz tego Szczecin wynajmuje mieszkania
najuboższym (socjalne), lokale do remontu,
buduje nowe mieszkania o czynszu komunalnym, które realizują TBS’y.
l

Co roku stawia się nowe piece lub przeprowadza generalny remont już używanych. W sumie dotyczy to rocznie ponad
200 pieców kaflowych.
Zakres tych prac to m.in: budowa
pieca od nowa, wymiana całości
wnętrza, oczyszczenie lub wymiana
kafli, wymiana starych elementów
np. uszkodzonej rury, drzwiczek
i rusztu piecowego. Zdunowie na
zlecenie miasta także uczą najemców jak prawidłowo palić w piecu,
aby urządzenie jak najdłużej było
sprawne oraz w jak najmniejszym
stopniu przyczyniało się do zanieczyszczeń powietrza.

Jak podkreślają specjaliści, przede
wszystkim ważny jest rodzaj opału.
Najlepiej stosować wysokiej jakości
węgiel np ten z polskich kopalni,
suche drewno lub brykiet. Sprawne
piece kaflowe są urządzeniami bardzo
wydajnymi. Wystarczy palić w nich ok.
1,5 godziny, stosując np. 5 kg węgla,
aby taki piec trzymał ciepło ok doby.
Inaczej sprawa wygląda z piecami C.O
i kominkami, w których palić trzeba
„na okrągło”, by uzyskać ciepłą wodę
i nagrzane kaloryfery.
Ważną rolę odgrywają mieszkańcy i ich
świadomość. To po ich stronie leży wybór
właściwego opału, a także drobne naprawy pieców i prawidłowe w nich palenie.
Ponadto na zlecenie miasta kominiarze
wykonują prace, które także mają ważny
wpływ na jakość powietrza: kontrolują,
dbają o drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych, robią regularne
przeglądy itp.
Obecnie w zasobie komunalnym znajduje się blisko 18 tys. lokali mieszkalnych,
z czego ok 35% lokali jest ogrzewana
piecami kaflowymi (ok. 6500). Pozostałe 65% mieszkań podłączona jest do
sieci miejskiej, ogrzewane jest gazem
lub elektrycznie.
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RadyOsiedla

WspólniezRadamiOsiedla

Czas na
integrację!
Bez wątpienia najlepszym sposobem
na poznanie się, wspólne spędzanie
czasu, wymianę doświadczeń, a także
prezentację Rad Osiedli są festyny.

W maju zapraszają:
RO Skolwin
6.05.2018 Festyn Osiedlowy „Razem Skolwin tworzyMY” – Stadion KS Świt Szczecin
– Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 10

Oświetlenie parku wykonane z budżetu z Rady Osiedla Stołczyn.
Zima nareszcie pożegnała się z nami,
zatem ruszyły inwestycje.
Bezpieczniej jest u zbiegu ul. Nad Odrą
i Zamkniętej, gdzie na terenie parku uruchomiono oświetlenie, postawiono tu dziewięć
latarni typu LED.

najbliższych. W poprzednich latach dzięki
inicjatywie Rady Osiedla Zdroje powstało
już kilkaset metrów utwardzonych, odwodnionych nawierzchni, a także część ogrodzenia. Wybudowano następne 167 metrów
kwadratowych alejki z kostki polbrukowej.
Prace objęły także jej odwodnienie.

To jest pierwsza część zadania realizowanego z budżetu Rady Osiedla Stołczyn.
W przyszłości powstanie tu jeszcze siłownia
i plac zabaw.

Dodatkowo oddano kolejnych 76 metrów
kwadratowych nawierzchni żwirowej. Prace
prowadzone były przy wykorzystaniu środków Rady Osiedla.

Budowa oświetlenia parkowego na tym
terenie pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozytywnie
wpłynie na poprawę warunków ich życia
w tej części osiedla. Skorzystają wszyscy
mieszkańcy uczęszczający tą częścią osiedla
do pracy, szkoły, sklepu, czy domu.

Z kolei na terenie Rady Osiedla Bukowe
– Klęskowo kończy się remont stawu
przy ulicy Smutnej. Staw znajduje się
na pograniczu osiedli Bukowe oraz Nad
Rudzianką. By przeprowadzić jego remont
należało w pierwszej kolejności spuścić
z niego wodę.

Odwiedzający cmentarz w Zdrojach do
niedawna musieli liczyć się z utrudnieniami,
trwała bowiem budowa kolejnych alejek.
Każdego roku powstają tu nowe alejki, na
prośby mieszańców odwiedzających groby

Dzięki temu była możliwość posprzątania
dna zbiornika. Koparka zbierała średnio po
metrze mułu. Oczyszczone oraz naprawione
zostały wszystkie istniejące umocnienia.
Część skarp umocniona została gabionami,

a dodatkowe umocnienia siatką pojawiły się
na skarpach od strony ulicy Chłopskiej. Teren
dookoła obsiany został trawą.
Dobra wiadomość dla mieszkańców
Prawobrzeża. Za niecałe dwa miesiące
będę mieli nowe boisko oraz rozbudowaną siłownię pod chmurką.
Wielkie zmiany przy Stawie Rubinowym.
Rozpoczynają się prace na terenie istniejącego boiska. Na obecnej, asfaltowej nawierzchni ułożona zostanie atestowana i bezpieczna
nawierzchnia poliuretanowa.

RO Pomorzany
12.05.2018 Festyn osiedlowy na Dzień
Dziecka - LO Nr 16 oraz
26.05.2018 Festyn sportowy z okazji Dnia
Dziecka – SP Nr 20

Na niej ustawione zostaną dwa komplety
tablic do gry w koszykówkę oraz dwie nowe
bramki do gry w piłkę ręczną.
Tuż obok ustawiona będzie siłownia pod
chmurką, a w niej masażery, wahadło, urządzenie do wyciskania na siedząco, orbitrek,
prasa nożna, twister, steper, czy biegacz.
Dodatkowo dookoła odtworzone zostaną trawniki.
RO Słoneczne
25.05.2018 Festyn sportowo – rekreacyjny
– Centrum Kształcenia Sportowego

RO Majowe
26.05.2018 Festyn z okazji Dnia Dziecka
oraz międzynarodowego Dnia Sąsiada –
Park Majowe

Remont stawu przy ul. Smutnej.

Wyremontowane alejki na Cmentarzu w Zdrojach.

RO Bukowe-Klęskowo
12.05.2018 Festyn Rodzinny ul. Kolorowych domów przy Kościele.
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Rozmaitości

Me.Ba na Dniach
Skandynawskich

Wooded City
Szczecin
2018!
Ulubieńcy polskiej publiczności WhoMadeWho, The Dumplings, kilkunastu
dj’ów i producentów międzynarodowego formatu, na czele z Ryan’em Elliotem,
Answer Code Request czy Margaret
Dygas i liczna lokalna reprezentacja.
Tak zapowiada się line-up festiwalu kuratorowanego przez Catz ‚N Dogz, który
po raz pierwszy zawita w tym roku do
Szczecina! Wooded City 2018 odbędzie
się 23 czerwca na terenie Łasztowni.
Festiwal Wooded to od lat inicjatywa,
w której najważniejsza jest muzyka elektroniczna. Organizatorzy (Catz ‚N Dogz,
agencje Feasts Artists i C&C Bookings,
a w tym roku także Szczecińska Agencja Artystyczna) za każdym razem kładą
również duży nacisk na sztukę, design,
a także strefy dla najmłodszych.

Dni Skandynawskie w Szczecinie to także wydarzenia kulturalne i oczywiście
nie może wśród nich zabraknąć muzyki,
w tym 8. Międzynarodowego Meetingu
Jazzowego Me.Ba, który stać będzie
pod znakiem prezentacji artystów ze
Szwecji i Dani.

Polską scenę muzyczną reprezentować
będzie Yarosh Organ Trio z młodą i niezwykle uzdolnioną wokalistką Kasią
Mirowską.
www.saa.pl

Usłyszymy rewelacyjną, electro-pop
wokalistkę RAINDEAR często nazywaną
„szwedzką Björk”, której kariera zatacza
coraz szersze światowe kręgi.

10 maja, czwartek
Malene Mortensen Quartet (DK/SE/PL)
g. 20.00 Radio Szczecin
wstęp: 30, 00 PLN ;
bilety.fm

Wystąpi także duńska wokalistka młodego pokolenia Malene Mortensen, której
zespół tworzą szwedzcy jazzmani uzupełnieni przez szczecińskiego perkusistę
Radka Wośkę.
Trzeci koncert, to występ duńsko-szwedzkiego kwartetu jazzowego,
którego liderem jest Carl Wither, uznawany za najlepszego duńskiego pianistę
jazzowego.
Oczywiście nie zabraknie również polskich czy nawet szczecińskich akcentów.

Program Me.Ba 2018

12 maja, sobota
Yarosh Organ Trio feat. Kasia Mirowska
(PL) RAINDEAR (SE)
Trafo
wstęp: 50,00 PLN ;
bilety.fm
13 maja, niedziela
Carl Wither Quartet (DK/SE)
Radio Szczecin
wstęp: 30, 00 PLN;
bilety.fm

W ramach Dni Skandynawskich
11. maja br., na Łasztowni w Cielętniku usłyszymy LASY projekt
muzyczny z Trójmiasta, którego
twórcą jest Stendek (Maciej Wojcieszkiewicz ) laureat Fryderyka
w kategorii Elektronika za produkcję album Reni Jusis „BANG!”.
Kojące dźwięki elektronicznych
brzmień spotykają się z pięknymi
wokalami, by wciągnąć nas w intymne spotkanie człowieka kochającego muzykę i las.
Przyjdź i poczuj jak pięknie pachnie
wiosenny las ubrany w przestrzenną i emocjonalną muzykę LASÓW!
11 maja
Łasztowania – Cięlętnik,
godzina 21.00
wstęp 30 zł; bilety.fm
www.saa.pl

Tego wszystkiego nie zabraknie i tym razem. W Szczecinie wystąpi także czołówka
polskiej sceny klubowej jak An On Bast,
Earth Traxem i ąDas Komplex, debiutujący
niedawno Manoid, Seb, a także lokalna
szczecińska reprezentacja: Floating Groove, Droptech czy Mamjazza!
Oprócz polskich artystów, skład zasilił
norweski dj – Olanskii, rezydent kultowego
w Oslo klubu Jaeger.
line-up Wooded City Szczecin 2018:
An On Bast LIVE, Answer Code Request, Canalia, Catz ‚N Dogz, Das Komplex,
Droptech, Earth Trax, Floating Groove,
Jay Shepheard b2b Dj Steaw, Manoid
LIVE, Mamjazza LIVE, Margaret Dygas,
Mira, Ryan Elliott, Seb, Soukie & Windish,
The Dumplings, WhoMadeWho DJ SET.
www.facebook.com/wooded.events
bilety.fm
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Ruszyły zapisy

W pierwszy czerwcowy weekend w Szczecinie odbędzie się VI Zjazd Dużych Rodzin.
Ruszyły już zapisy na to wyjątkowe wydarzenie.
Zjazd Dużych Rodzin to ogólnopolskie, trzydniowe spotkanie, na które zaproszone są
rodziny z co najmniej trójką dzieci. W 2018
roku organizatorami są: Związek Dużych
Rodzin „Trzy Plus” oraz Miasto Szczecin.
Rodziny, które przybędą do Szczecina
w dniach 1-3 czerwca br., będą miały możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych
zajęciach, pośród których z całą pewnością
każdy uczestnik Zjazdu znajdzie coś dla
siebie. Co ważne w programie wydarzenia

nie zabraknie również spotkań otwartych,
w których będą mogli wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Szczecina. Jednym z nich
będzie corocznie organizowany w naszym
mieście festyn rodzinny „Szczecin przyjazny Rodzinie”.
Tegoroczny, szósty już Zjazd Dużych
Rodzin, którego nadrzędnym celem jest
integracja rodzin wielodzietnych oraz
wspieranie działań w obszarze polityki
rodzinnej będzie wyjątkowy.
Wszystko za sprawą tego, iż wezmą w nim
udział również rodziny z całej Europy, należące do Europejskiej Konfederacji Dużych

Rodzin (ELFAC). Z uwagi na jego Europejski charakter, organizatorzy spodziewają
się przybycia w sumie około 1300 uczestników.
Szczeciński Zjazd Dużych Rodzin został
objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty
Kornhauser-Dudy.
Zapisy na szczecińską edycję Zjazdu Dużych Rodzin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Związku
Dużych Rodzin „Trzy Plus”:
www.zjazd.3plus.pl

Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę 27 maja, w godz. 11.00-18.00.
Wielki Piknik Pasji jest świętem III. sektora, jak potocznie nazywa się organizacje
pozarządowe. Pokazuje jego siłę i różnorodność.
Jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania działalności swojej organizacji oraz do
wzajemnego poznania się. Piknik Pasji POD
PLATANAMI jest również zaproszeniem dla
szczecinian do włączania się w działania
społeczne. Każdy ma tu szansę na odnalezienie swojej własnej pasji.
Organizatorzy oferują organizacjom różne
formy ekspresji: prezentacje na stoisku
wystawienniczym, organizację wystawy,
warsztatu, występ na scenie lub każdą inną
aktywność, którą można przeprowadzić
w przestrzeni Jasnych Błoni.

Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe,
ochotnicze straże pożarne, związki i towarzystwa pokażą jak wyglądają ich działania.

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Biura Organizacyjnego Imprezy
w terminie do 11 maja 2018 r., na adres:
Szczeciński Inkubator Kultury (al. Wojska
Polskiego 90, 70-482 Szczecin)
lub pocztą elektroniczną
platany@twiks.pl.

Stowarzyszenie „POP-ART” zorganizuje
spotkanie autorskie z jednym z najbardziej
znanych polskich twórców komiksowych.
Stowarzyszenie Twórców i Producentów
Sztuki zaprosi mieszkańców na Sąsiedzki
Bazarek Dóbr.
Natomiast Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii ze Szczecina stworzy
miasteczko teleskopów, dzięki czemu dokładnie zaobserwujemy zjawiska astronomiczne. To tylko mała próbka propozycji
przygotowanych przez pozarządowców.
Szczegółowy program wydarzeń znajduje
się na stronie www.platany.org

Spotkanie POD PLATANAMI będzie jednocześnie punktem kulminacyjnym 12.
edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, który potrwa od 21 do 27 maja.

l

l

Zgłaszać można się już dziś. Komplet dokumentów znajduje się na stronie www.
platany.org.

Jak co roku, najciekawsze prezentacje
stoisk oraz aktywne uczestnictwo w imprezie zostanie nagrodzone przez Jury Konkursowe, składające się z przedstawicieli
organizacji, mediów oraz pracowników
Urzędu Miasta Szczecin. Zwycięska Organizacja otrzyma nagrodę główną - bon
zakupowy o wartości 800 zł. Przewidziane
są również 4 wyróżnienia.

Już w maju: dwie premiery Pleciugi,
przedstawienia teatrów zagranicznych,
warsztaty, spotkania.

19 maja

„Czerwony Kapturek” – klasyczna baśń
w formie musicalu,

POD PLATANAMI
To już 17. raz, kiedy aktywni szczecinianie spotkają się na Wielkim Pikniku
Pasji POD PLATANAMI, tradycyjnie już
na Jasnych Błoniach.

Zarezerwuj
czas na Teatralny
Ty-Dzień
Dziecka!

26 maja

„Przebieranki” – nowy spektakl dla najnajów,
l

od 20 maja

prezentacje spektakli z Danii, Finlandii,
Islandii, Holandii i Szwecji dla widzów
w każdym wieku.

Przyjdź i przeżyj z nami „Teatralny Ty-Dzień Dziecka” – jedyny taki
tydzień z jedynym takim teatrem!
Teatralny Ty-Dzień Dziecka już po raz
drugi łączy sztukę z teatralną zabawą i z
działaniami edukacyjnymi.
Stwarza przestrzeń przyjazną dzieciom
i dorosłym. Inspiruje do działań, których
efekty zostaną utrwalone w formie publikacji i wystaw.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!
Pokażcie jaka siła drzemie w organizacjach pozarządowych i mieszkańcach
w Szczecinie!
Do zobaczenia POD PLATANAMI!

Kulminacja projektu przypada na majowy
tydzień, ale na tym teatralna przygoda się
nie kończy…

www.platany.org

www.pleciuga.pl

