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Aktualności

IT to przyszłość Szczecina! 
– Jesteście Państwo dla nas wielką nadzie-
ją. W Szczecinie działa wiele firm, które są 
znane nie tylko w Polsce, ale również za 
granicą. Ta konferencja to okazja, by lepiej 
się poznać, wymienić kontaktami i doświad-
czeniami – mówił prezydent Piotr Krzystek, 
otwierając „Which Way With IT?” pierwszą 
tego typu inicjatywę wspierającą i promu-
jącą branżę IT w naszym regionie.

16 listopada w Technoparku Pomerania 
spotkali się eksperci, naukowcy i przed-
siębiorcy, by wspólnie podyskutować 
o trendach i roli nowoczesnych rozwiązań 
w budowaniu biznesu i marki. Były też 
spotkania biznesowe podczas których 
firmy IT mogły pokazać swoje produkty, 
umiejętności i ciekawe rozwiązania oraz 
impreza integracyjna i networking. 

W panelach konferencyjnych swoimi do-
świadczeniami ze słuchaczami dzielili się 
prelegenci, którzy już osiągnęli sukces 
w branży nowoczesnych technologii. 
Można było posłuchać o tym, jak zwięk-
szyć sprzedaż za pomocą programów 
lojalnościowych, o aplikacjach mobil-
nych, bezpieczeństwie przechowywania 
firmowych danych w chmurze, pody-
skutować o biznesie 4.0, sprzedaży za 
pomocą wirtualnej rzeczywistości, czy 
też wykorzystaniu marketingu interne-
towego i mediów społecznościowych 
w sprzedaży produktów i usług. 

Czym jest niepodległość? W jakich 
codziennych czynnościach możemy 
ją dostrzec? Jak widzą ją mieszkańcy 
naszego miasta? Na te i wiele innych 
pytań opowiedzą znani szczecinianie 
i osoby na co dzień związane z naszym 
miastem. 

Szczecińskie „Myśli Niepodległe” to cykl 
filmów, które powstają w ramach projektu 
„Codziennie Polskę tworzyMy”.
Pierwszy z filmów ukazał się 11 listopada 
br., czyli w 99. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Jego bohaterem jest Piotr Lisek – szcze-
ciński lekkoatleta, tyczkarz. Brązowy meda-
lista Mistrzostw Świata w Pekinie w 2015 
roku, także halowych Mistrzostw Świata 
w Portland w 2016 roku i Mistrzostw Eu-
ropy w Pradze w 2015 roku. W tym roku 
zdobył tytuł halowego Mistrza Europy. 

„Myśli Niepodległe” SBO 2018: 

Głosowanie 
zakończone

Wśród prelegentów znaleźli się właściciele 
firm, którzy już odnieśli sukces w branży, 
m.in.  Jan Filipowiak z Pixel Legend, 
Marcin Skonieczny z Dige, czy Daniel 
Czapiewski z Stettiner ID&Story. Uczest-
nicy zgodnie przyznawali, że dzięki takim 
konferencjom mogą znaleźć nowych klien-
tów, a także wspólnie z innymi zawalczyć 

o ciekawe projekty. Podkreślali także, że 
wydarzenie Which Way With IT? to też 
dobra okazja do pokazania się firmy po-
tencjalnym pracownikom.
Organizatorem konferencji była Agencja 
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

www.arms-szczecin.eu 

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Jest pierwszym Polakiem, który pokonał 
poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 m. 
Piotr Lisek podzielił się z widzami swoimi 
przemyśleniami o niepodległości, którą 
na co dzień dostrzec można wokół nas 
oraz o tym, że niepodległość to – w jego 
opinii – ciągły rozwój tego, co robimy. Do-
datkowo lekkoatleta opowiedział o tym, jak 
ważną rolę dla niego odgrywa Szczecin 
w codziennym życiu. Film można zobaczyć 
na stronie internetowej www.mojaniepo-
dleglosc.pl/mysli-niepodlegle

Codziennie Polskę tworzyMy to na-
zwa szczecińskiego, rocznego programu 
obchodów 100-lecia niepodległości na-
szego kraju. Inicjatywa składa się z wielu 
elementów o zasięgu lokalnym, regional-
nym 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.
Obchody są otwarte na wszystkich, którzy 
o swojej niepodległości chcą opowiedzieć. 
Tak, jak zrobili to  bohaterowie, którzy stali 
się twarzami akcji.
A są nimi Helena Czajkowska, Samir 
Zeair, Magdalena Małyska, Michał Król 
i Lena Ogonowska.

Projekt „Codziennie Polskę tworzyMy” 
zatacza coraz szersze kręgi.  Z inicjatywy 
prezydenta Piotra Krzystka w akcję włączą 
się szczecińskie szkoły i przedszkola, a to 
za sprawą konkursu dla dzieci i młodzieży 
„Codziennie Polskę tworzyMy - jaka Polska, 
jaki Szczecin za kolejne 100 lat”.

O konkursie oraz i wszystkich bohaterach 
akcji  przeczytać można na stronie inter-
netowej www.mojaniepodleglosc.pl

Lisek – szczeciński lekkoatleta, tyczkarz, brązowy medalista Mistrzostw 
Świata w Pekinie w 2015 roku, halowy Mistrz Europy 2017.

W tym roku  na projekty Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego głosowało pra-
wie 30 tysięcy osób.

- Bardzo dziękujemy mieszkańcom, którzy za-
angażowali się w tworzenie tegorocznej edycji 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, 
zarówno projektodawcom jak i głosującym 
– mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca pre-
zydenta miasta. – Liczymy, że każda kolejna 
edycja oraz wnioski z niej wyciągane zbliżą nas 
do najlepszej i najbardziej przyjaznej mieszkań-
com formy budżetu obywatelskiego.

Liczba głosujących przez internet: 29606, 
liczba głosów oddanych przez internet: 
83862,w sposób tradycyjny, czyli w formie 
papierowej głosowało 177 mieszkańców.
W tym roku nowym elementem Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego były Spo-
tkania Projektowe. Ich organizacja umożliwiła  
mieszkańcom i projektodawcom rozmowy 
na temat ich pomysłów dotyczących SBO 
2018 jeszcze na etapie ocen merytorycznych 
projektów. W sumie przeprowadzono  9 
spotkań projektowych, po jednym w każ-
dej kategorii.

Oto wyniki: 
Zadania Ogólnomiejskie
1. Modernizacja boisk piłkarskich na sta-

dionie K.S Arkonia Szczecin przy ulicy 
Arkońskiej (stadion) oraz budynku so-
cjalnego (4260 głosów)

Zadania Dzielnicowe Duże Północ
1. Budowa nowoczesnego krytego boiska 

ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Neh-
ringa 69 (1107 głosów)

Zadania Dzielnicowe Duże Prawobrzeże
1. Freedom Szczecin – najlepszy plac za-

baw w mieście (2511 głosów)
Zadania Dzielnicowe Duże Śródmieście
1. Rewitalizacja alejek i modernizacja oto-

czenia w Parku Żeromskiego  (704 głosy)
Zadania Dzielnicowe Duże Zachód
1. Zakup i montaż hali pneumatycznej 

z systemem oświetlenia i ogrzewania 
nad boiskiem piłkarskim przy ulicy Ar-
końskiej (stadion) o wymiarach 100m 
x 50 m (3635 głosów)

Zadania Dzielnicowe Małe Północ
1. Rozbudowa i modernizacja parkingu 

oraz chodników na obiekcie sporto-
wo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa 
(1096 głosów)

2. Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej 
(717  głosów)

Zadania Dzielnicowe Małe Prawobrzeże
1. Szwajowy ogród literacki (2311 głosów)
2. Różane ogrody ii (808 głosów)
Zadania Dzielnicowe Małe Śródmieście
1. #szczecin – wielki napis jako atrakcja 

turystyczna i ciekawe miejsce do pa-
miątkowego zdjęcia (946 głosów)

2. Witaj w Szczecinie  – mural na murze przy 
ulicy Owocowej na przeciw nowego 
wyjścia z dworca (662 głosów)

Zadania Dzielnicowe Małe Zachód
1. Budowa strefy sprawności sportowej 

przy ulicy Arkońskiej (stadion) (4489 gło-
sów)

2. Bezpieczny parking - bezpieczne dziec-
ko. Budowa parkingu przy szkole pod-
stawowej nr 53. (1759 głosów)

Szczegóły, statystyki oraz lista projektów na 
które można było oddać swój głos w tego-
rocznej edycji dostępne na stronie: 

www.sbo.szczecin.eu
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Już za parę dni, 1 grudnia, rozpoczyna 
się sezon na lodowisku Arkonka.    

Jak co roku, w listopadzie rozpoczęły się 
intensywne przygotowania do urucho-
mienia lodowiska na Szczecińskiej Ma-
jorce. Oznacza to, że 
do przełomu marca 
i kwietnia nie będzie 
możliwości korzysta-
nia z, urządzeń dla 
skateowców. Zosta-
ną zdemontowane 
i zabezpieczone na 
zimę. W ich miejsce 
pojawi się niebawem 
tafla lodowiska ogro-
dzona bandami.

Od tego sezonu go-
ście lodowiska będą mogli skorzystać 
z prostszego wejścia. Główne bramki 
wejściowe zostaną zamknięte. Na teren 
obiektu dostaniemy się bramą znajdu-
jącą się przy głównej alejce – w pobliżu 
parkingu. 

Wejście na kompleks – na bilet spacerowy 
– pozostanie darmowy. By dostać się jed-

W ciągu najbliższych trzech miesięcy 
w Szczecinie pojawią się trzy pierwsze 
miejskie stacje szybkiego ładowania, 
wszystkie wyposażone w dwa punkty 
do ładowania pojazdów elektrycznych. 
A to dopiero początek .  

Trzy stacje szyb-
kiego ładowania 
o mocy szczytowej 
50 kW powstaną 
przy ul. Klono-
wica – parking 
ZDITM, ul. Felcza-
ka obok stacji ro-
weru miejskiego 
oraz ul. Kazimie-
rza Przerwy-Tet-
majera. 

– Stacje służyć będą rozeznaniu potrzeb 
użytkowników pojazdów elektrycznych, 
dlatego  ładowanie będzie nieodpłatne, ale 
w zamian użytkownicy będą zobowiązani 
dostarczyć w formie ankiety informacje, 
które ułatwią nam planowanie rozwoju 
elektromobilności w Szczecinie – podkreśla 
Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezyden-
ta miasta.

Wymieniona nawierzchnia jezdni, asfalt zastąpiła kostka granitowa, granitowe płyty pojawiły się również na zmoderni-
zowanym chodniku. Na placu Zamenhoffa, który  stanowi teraz przedłużenie deptaku Bogusława zbudowano fontan-
nę, ustawiono ławki, elementy małej architektury, zieleń. W ciągu ul. Jagiellońskiej zainstalowano nowe latarnie oraz 
stojaki  rowerowe.

Nowa Jagiellońska! 

Rusza lodowisko Pierwsze miejskie stacje
nak na taflę trzeba będzie zapłacić tak, jak 
w roku ubiegłym. Cennik nie ulega zmianie.

Bilet ulgowy dla uczniów, studentów 
do 26 roku życia, emerytów i rencistów – 
po okazaniu ważnej legitymacji to koszt 

8 złotych. Za bilet 
normalny zapłaci-
my 12 złotych. 

Karnety kosztują 
odpowiednio 60 
złotych (600 min) 
ulgowy oraz 100 
złotych normalny 
(600 min). Opłata za 
wynajęcie szafki 2 zł. 
Kaucja za wydanie 
karnetu to kwota 15 
złotych, którą można 

zwrócić z paragonem na koniec sezonu. 
Opłata za parking – 1zł za godzinę. 
Na miejscu dostępna będzie wypożyczal-
nia łyżew. 

Lodowisko będzie czynne 7 dni w tygo-
dniu od 1 grudnia do 25 lutego.

www.arkonka.szczecin.eu

W nadchodzącym roku miasto przewidu-
je instalacje kolejnych 2 stacji szybkiego 
ładowania oraz 4 stacji ładowania wolne-
go. Obecnie trwają analizy potencjalnych 
miejsc lokalizacji stacji. 
Stacje powstaną dzięki 50% dofinansowa-

niu  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Szczecin konse-
kwentnie podejmuje 
działania w zakresie 
elektromobilności. 
Do tej pory wpro-
wadzono m.in. 
symboliczną opłatę 
za parkowanie dla 
właścicieli pojazdów 

elektrycznych (lub hybrydowych o emisji 
CO2 poniżej 100 g/km) tj. opłatę 12-mie-
sięczna 10 zł za parkowanie w strefie. 

W tej chwili Szczecin dysponuje  4 po-
jazdami elektrycznymi zakupionymi 
na potrzeby jednostek gminy, kolej-
ne 4 zasilą miejską flotę do końca 
tego roku.
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 Ecoszczecin

„Zielone” zimą Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Worki na selektywne

Kończą się cotygodniowe odbiory odpa-
dów zielonych. Od 1 grudnia do 31 marca 
będą odbierane po wcześniejszym zgło-
szeniu. 

Odbiory zielonych odpadów realizowane 
będą  jeden raz w miesiącu! 

Właściciele nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej (7 lo-
kali), którzy będą chcieli skorzystać z usługi 
odbioru odpadów zielonych powinni zgło-
sić swoją nieruchomość do 15-tego dnia 
każdego miesiąca (1 grudnia – 31 marca).

Gdzie można zgłosić ?

Chęć skorzystania z tej usługi można zgłosić  
– dzwoniąc pod numer 91 435 1199 
– wysyłając maila na adres: gospodar-

ka_odpadami@um.szczecin.pl 
– za pomocą formularza na stronie 

www.ecoszczecin.pl

Uwaga!
chęć skorzystania z wywozu 
zielonego zimą trzeba zgłaszać 
w każdym miesiącu, nie można jed-
norazowo na cały okres od grudnia 
do marca.  
 
Terminy odbiorów

Zarządcy oraz właściciele nieruchomości 
w zabudowie wielorodzinnej również 
mogą skorzystać, od grudnia do końca 
marca, z usługi  odbioru odpadów zielonych 
z częstotliwością jeden raz w miesiącu. 

Zgłoszenia powinny być kierowane bezpo-
średnio do firm, które obsługują konkretne 
sektory miasta.

Sektor I

Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Fra-
necki oraz Firma Usługowo Handlowa 
Wincenty Franecki
Kontakt w sprawie zamówień: Iwona Koni-
kowska, tel: 601 781 364,
adres e-mail: tompol@plusnet.pl
Termin podstawienia kontenera wynosi do 
7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 
Sektor II 
Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski
Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta Cie-
sielska, tel. kom: 507 008 901, tel. 91 48 31 
810, fax.  91 48 98 594, 
adres e-mail: kontenery@jumar.info.pl
Termin podstawienia kontenera wynosi do 
6 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 
Sektor III 
Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Fra-
necki oraz Firma Usługowo Handlowa 
Wincenty Franecki
Kontakt w sprawie zamówień:  
Iwona Konikowska, tel: 601 781 364, 
adres e-mail: tompol@plusnet.pl
Termin podstawienia kontenera wynosi do 
2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Sektor IV 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia Szczecin
Kontakt w sprawie zamówień: Paweł Kacała, 
tel. kom: 606-717-350, tel. 91 46 23 976 lub 
91 46 23 777,  e-mail: konteneryzielone@
mpo.szczecin.pl

Termin podstawienia kontenera wynosi do 
2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 
Pamiętajmy, że przez cały rok odpady 
zielone przyjmują także EKOPORTY!

1. ul. Dworska (plac Słowińców), Gumieńce 
– 9.00 -19.00,

2. ul. Gdańska, Międzyodrze – 9.00 – 17.00
3. ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), Prawo-

brzeże/Dąbie – 9.00 – 17.00,
4. ul. Firlika 31, Drzetowo-Grabowo – 9.00 

– 19.00,
5. ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości), Płonia  

- 9.00 – 17.00,
6. ul. Górna 3b, Bukowo – 9.00 – 17.00,
7. ul. Leszczynowa, Zdroje – 9.00 – 19.00, 
8. ul. Arkońska – 9.00 – 19.00.

W  sobotę wszystkie EKOPORTY są 
otwarte od 9:00 do 15:00.  

Trwa akcja dostarczania  mieszkańcom 
worków do segregacji odpadów na przy-
szły rok. 

Mają one nam służyć przez cały, 2018 rok.   
Zdarza się jednak,  że  zabraknie worków 
do segregacji.

Co wówczas?
Można je odebrać, bezpłatnie, w firmach, 
które odbierają odpady z nieruchomości 
w poszczególnych sektorach Szczecina, czyli :

Sektor I – REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul. 
Janiny Smoleńskiej PS. „Jachna” 35, 71-005 
Szczecin
Sektor II – Suez Jantra Sp. z o.o., ul. Księżnej 
Anny 11, 70-671 Szczecin

Dopiero co wyremontowana ul Jagiel-
lońska, a na chodniku dzikie wysypisko 
po porządkach w jednym ze sklepów. 

Kolejne dzikie wysypisko przy gara-
żowisko na ul. Krasińskiego

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, 
tablet) opartym na Androidzie, sys-
temie iOs czy Windows Phone. 

Wystarczy mieć wgraną aplikację 
oraz dostęp do Internetu. Można 
również wykorzystać do tego kom-
puter stacjonarny. 

Później już wszystko jest bardzo pro-
ste. Wchodzimy do aplikacji lub na 
stronę, wypełniamy podstawowe 
informacje, opisujemy problem i wy-
syłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl

W zimie odbiór raz w miesiącu.

 
Miesiące Sektor  

I
Sektor  

II
Sektor  

III
Sektor  

IV

Grudzień 19 19 20 19

Styczeń 23 23 24 23

Luty 20 20 21 20

Marzec 20 20 21 19 i 20

Sektor III – REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., 
ul. Janiny Smoleńskiej PS. „Jachna” 35, 71-
005 Szczecin

Sektor IV – Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. , ul. Gdańska 12 b 
70-660 Szczecin

Można również kupić worki,  pamiętając 
jednak podczas segregacji odpadów o za-
chowaniu odpowiedniej kolorystyki. 

Przypominamy zatem, że worki niebieskie 
służą do odpadów opakowaniowych z pa-
pieru, worki żółte do odpadów wielomate-
riałowwych (plastik, puszki), a worki zielone 
do opakowań szklanych. 

Wykorzystujmy je zgodnie 
z przeznaczeniem!



5SZCZECIN wsz    listopad/grudzień    2017 www.wiadomosci.szczecin.eu

 Ecoszczecin

Centrum Edukacji 
Ekologicznej

Książki na wynos

Zostań  
Opiekunem 
Drzewa
Ponad 150 drzewek posadzono na tere-
nie placówek oświatowych Szczecina 
w ramach programu „Zieleń dla Szcze-
cina – Zostań Opiekunem Drzewa”.

Program finansowany z budżetu Miasta 
prowadzono od maja do listopada.  Akcja 
podzielona była na trzy etapy: w pierwszym 
(maj) placówki oświatowe zgłaszały chęć 
uczestnictwa. 

W drugim etapie (czerwiec – sierpień)  Urząd 
Miasta – spośród specjalistycznych firm ds. 
pielęgnacji zieleni wysokiej na terenach zur-
banizowanych – wybrał wykonawcę, który 
dokonał zakupu drzew, a w trzecim etapie  
(wrzesień – listopad)   na terenach przedszkoli 
i szkół posadzono drzewka. 

W rezultacie na terenie 32 placówek oświa-
towych  posadzono 152 drzewka:
– 96 szt. – magnolia gwiaździsta,
– 51 szt. – wiśnia piłkowana „Amanogawa”,
– 5 szt. – wiśnia piłkowana „Kanzan”.

Wszystkie drzewka są już pod opieką szkół 
i przedszkoli.

Dawny zajazd Szmaragd na Prawo-
brzeżu  po przebudowie będzie pełnił 
funkcję Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Szkolnego Schroniska Młodzieżowe-
go. 

Głównym zadaniem tej placówki będzie re-
alizacja zadań z zakresu edukacji ekologicz-
nej, w tym w szczególności ukierunkowanej 
na propagowanie idei bioróżnorodności.  

Obecnie trwa procedura przetargowa, 
a po jej zakończeniu ma tu powstać Szkol-
ne Schronisko Młodzieżowe, gdzie będzie 
mogło przebywać jednocześnie 38-40 

osób. Baza noclegowa schroniska to  
pokoje dwu,  cztero i sześcioosobowe 
z łazienkami, zlokalizowane na I piętrze. 
Na parterze znajdzie się pokój z łazien-
ką oraz WC ogólnodostępne dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 

Całoroczne schronisko będzie posiadało 
również kuchnię samoobsługową z miej-
scami do spożywania posiłków, świetlicę 
z jadalnią, pomieszczenia do suszenia 
odzieży, także dla pracowników admi-
nistracji oraz magazyn gospodarczy. 

Na parterze w części przyległej do wielo-
funkcyjnych sal ekspozycyjnych z tarasem 
znajdą się pomieszczenia małej gastronomi 
z możliwością bezpośredniego wydawania 
gotowych posiłków i napojów. 

Planowana jest również zmiana zagospoda-
rowania terenu otaczającego budynek, tak, 
aby mógł on służyć edukacji ekologicznej 
różnym grupom, w tym także wydarzeniom 
o charakterze imprez masowych.
Budynek główny oraz przyległy teren 
zostanie dostosowany dla osób niepeł-
nosprawnych poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

W nowym, ósmym Ekoporcie, który od 
września działa  przy ulicy Arkońskiej  
uruchomiono szczególną bibliotekę 
– „Książka na wynos”.

W niewiele ponad tydzień od uruchomie-
nia tego miejsca do specjalnego pomiesz-
czenia znajdującego się w Ekoporcie przy 
ulicy Arkońskiej szczecinianie przynieśli 
1000 książek. 

Skorzystali z nich inni, którzy za darmo 
zabierali lektury do domu. A można tam 
znaleźć prawdziwe perełki … 

Na półkach znajdują się encyklopedie, 
podręczniki, lektury szkolne, książki dla 
dzieci, kolorowanki, czasopisma i wiele, 
wiele innych pozycji.

Można także zostać tutaj nieco dłużej.  
W ogrzewanym pomieszczeniu przy-
gotowany został kącik, gdzie wygodnie 
usiądziemy, przejrzymy lekturę, zastano-
wimy się nad wyborem czy zwyczajnie 
poczytamy wybraną książkę.

Pracownicy Ekoportu każdego dnia przyj-
mują kilkudziesięciu gości z książkami. 
Rekordziści przynieśli nawet 300 pozycji. 
Przyznali, że zalegają im na półkach, a nie 
zamierzają ich wyrzucać do śmieci. I bar-
dzo słusznie! 

Polecamy takie zachowanie każdemu, 
kto ma podobny problem. Jeśli natomiast 

nie znajdziemy niczego, co moglibyśmy 
przekazać dalej, można przyjść i wybrać 
coś dla siebie. Nie zapłacimy przy tym 
ani złotówki.

„Książka na Wynos” jest otwarta 6 dni 
w tygodniu w godzinach funkcjonowa-
nia Ekoportu: od poniedziałku do piątku 
od 9-19, w soboty od 9 do 15.
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EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szcze-
cińskiego Obszaru Metropolitalnego 
znajduje się 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. Najważ-
niejsze 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 zakładu do użyt-
ku: koniec 2017 roku.

ecogenerator.eu

Pierwsze ciężarówki z odpadami 
przyjechały do EcoGeneratora

Trwa rozruch szczecińskiej spalar-
ni. Wybudowany  na Ostrowie Gra-
bowskim zakład będzie zamieniał 
w energię 150 tys. ton odpadów ko-
munalnych rocznie zapewniając prąd 
i ciepło ok. 30 tys. gospodarstw do-
mowych.

Wypełnianie bunkra odpadów w Eco-
Generatorze rozpoczęło się 6 listopada 
o świcie. Cztery ciężarówki przywiozły 
ponad 90 ton odpadów posortowni-
czych. Pierwszy na wagę wjechał wóz 
kierowany przez Marcina Buraka. Histo-
ryczny transport przyjęli wagowi Tadeusz 
Czapracki i Anna Piskor.
Odpady przyjechały do Szczecina z Re-
gionalnego Zakładu Gospodarowania 
Odpadami w Słajsinie k. Nowogardu. 

Mieści się tam sortownia odpadów na-
leżąca do Celowego Związku Gmin R 
XXI, do którego należy obecnie 27 gmin, 
m.in. Świnoujście, Nowogard, Gryfice 
i Kamień Pomorski.

Celem operacji jest wypełnienie bunkra do 
poziomu ok. dwóch tysięcy ton.  Bunkier 
odpadów pełni rolę zbiornika paliwa. Ma 
pojemność 3 tys. ton, a więc tyle, ile pod-
czas normalnej eksploatacji EcoGenerator 
będzie pochłaniał w 6 dni. Kilkudniowy 
zapas paliwa jest gwarantem nieprzerwa-
nej pracy instalacji nawet wówczas, gdy 
z jakiś powodów bieżące dostawy  zostaną 
wtrzymane. 

Zakład jest wyposażony w dwie linie spala-
nia  o wydajności 10 ton na godzinę każda. 

Ruszty EcoGeneratora są przystosowane 
do palenia odpadów o kaloryczności od 
8 do 12 tys. kJ/kg.

Całość procesów związanych z rozładowa-
niem odpadów do bunkra, ich termicznym 
przekształceniem, oczyszczaniem spalin 
a także przetwarzaniem energii odzyskanej 
ze spalania odpadów odbywać się będzie 
w budynku procesowym o długości 190, 
szerokości 68,6 i wysokości 30 metrów.

Najlepsze dostępne technologie

Odpady w EcoGeneratorze będą spalane 
na ruszcie posuwisto-zwrotnym. To spraw-
dzona, najczęściej stosowana technologia 
w spalarniach europejskich. Za dostawę 
i montaż rusztu odpowiada firma Hitachi 

EcoGenerator – nasza planeta, nasza przyszłość

 

  

Na wjeździe na wagi EcoGeneratora zapaliło się zielone 
światło dla przywozu odpadów

Historyczną pierwszą dostawę przyjęli wagowi  
Tadeusz Czapracki i Anna Piskor

Maszynownia EcoGeneratora – stąd popłynie energia  
do szczecińskich mieszkań

Power Europe Service GmbH, jeden ze 
światowych liderów w tej dziedzinie.
Wieloczęściowy system oczyszczania 
spalin zapewni neutralizację wszelkich 
szkodliwych substancji. W rezultacie przez 
komin spalarni do powietrza wydostawać 
się będą głównie azot, tlen, dwutlenek 
węgla oraz para wodna, a więc naturalne 
składniki powietrza.

Za dostawę, montaż technologii, urządzeń 
i instalacji termicznego przekształcania od-
padów (m.in. kotła, instalacji oczyszczania 
spalin i ścieków) odpowiada Rafako S.A., 
największy europejski producent kotłów 
dla energetyki zawodowej i przemysłowej 
oraz urządzeń ochrony.

Energia dla 30 tys. mieszkań

W zależności od potrzeb zakład będzie 
produkował ciepło  i energię elektryczną. 
Moc elektrociepłowni w kogeneracji: 11 
MWe i 28 MWt.

EcoGenerator stanie się ważnym źródłem 
energii dla Szczecina. Zapewni prąd i ciepło 
ok. 30 tys. gospodarstw domowych.
Żużel oraz popioły paleniskowe powstałe 
ze spalania odpadów transportowane 
będą z odżużlacza z zamknięciem wodnym 
do bunkra żużli a stamtąd do segmentu 
waloryzacji żużla. Żużel będzie można 
wykorzystać do budowy dróg, a popio-
ły – po ustabilizowaniu - do wypełniania 
górniczych wyrobisk. 

EcoGenerator będzie przetwarzać w ener-
gię śmieci niezdatne do recyklingu ze 
Szczecina i innych gmin województwa 
zachodniopomorskiego. 

Za jego uruchomienie odpowiada miejska 
spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpa-
dów. 

Generalnym wykonawcą inwestycji jest 
włoska firma Termomeccanica Ecologia. 
Planowany termin uruchomienia zakładu: 
grudzień 2017.

Program zero odpadów

Unia Europejska postuluje całkowite wyeli-
minowane składowisk odpadów nieprze-
tworzonych do roku 2025 i wprowadzenie 
takich działań, które zapewnią optymalny  
odzysk surowcowy i energetyczny z odpa-
dów. Kilka krajów europejskich  już osiągnę-
ło ten cel bądź jest bardzo blisko:  Niemcy 
(35% spalanie odpadów, 65% recykling), 
Belgia (42%, 57%), Szwecja (52%, 47%), 
podobnie Holandia, Austria oraz Dania. 

Cześć odpadów, ok. 30-40 proc., nie kwa-
lifikuje się do odzysku surowcowego. 
Najlepszym z punktu widzenia ekonomii 
i ekologii rozwiązaniem jest ich przekształ-
cenie w energię. Dlatego dopełnieniem 
nowoczesnego systemu recyklingu są 
zakłady termicznego przekształcania od-
padów komunalnych.  

W Europie działa ok. 450 spalarni odpa-
dów komunalnych.
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Pomyśl ciepło o przyłączachPierwsze ciężarówki z odpadami 
przyjechały do EcoGeneratora Nieuchronnie zbliża się zima. To dobry 

moment, aby zabezpieczyć przed mrozem 
studnie wodomierzowe i przyłącza. 

Jak co roku w okresie zimowym, ZWiK 
zwraca się z apelem i prośbą o zabez-
pieczenie przed mrozem przyłączy wo-
dociągowych oraz węzłów, studzienek 
i pomieszczeń wodomierzowych. 

Przypominamy, że zadbanie o odpowied-
ni stan techniczny przyłączy wody leży 
po stronie właściciela (zarządcy) nieru-
chomości. 

Ochrona przed przemarznięciem instalacji 
nie wymaga wielkiego zachodu. Poniżej 
podajemy kilka podstawowych sposobów 
zabezpieczenia sieci wodociągowej i wo-
domierzy przed mrozem. 

W przypadku pomieszczeń, w których 
znajduje się wodomierz należy zamknąć 
oraz uszczelnić drzwi i okna, wstawić bra-
kujące szyby, lub zabezpieczyć ewentual-
ne szczeliny w ścianach przed napływem 
zimnego powietrza. 

Studzienki wodomierzowe trzeba oczyścić 
ze śmieci i liści, opróżnić z zalegającej 
wody i ocieplić właz kładąc dodatkową 
izolację. 

Wodomierze lub rury wodociągowe 
przechodzące przez nieogrzewane po-
mieszczenia powinno się ocieplić poprzez 
owinięcie tkaninami lub zastosowanie 
pianek izolacyjnych. 

Na oddzielną uwagę zasługują instalacje 
wodociągowe w domkach lub innych 
budynkach wykorzystywanych jedynie 
w okresie letnim. W takich przypadkach 
zabezpieczenie polega na zamknięciu 

ZWiK podpisał umowę o współpracy 
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem 
Technologicznym. 

Spółka współpracuje z ZUT od wielu lat. 
Działania opierały się na dobrych relacjach 
obu podmiotów. M.in. dzięki nim studenci 
kierunków związanych z ochroną środo-
wiska czy inżynierią sanitarną wizytowa-
li oczyszczalnię ścieków „Pomorzany”, 
a naukowcy ZUT dzielili się swoją wiedzą 
z pracownikami wodociągów. 

Niedawno Spółka i Uczelnia postanowi-
ły sformalizować swe kontakty. Umowę 

Wkrótce do ZWiK dotrą dwa samochody 
elektryczne. Już czekają na nie stacje ła-
dowania akumulatorów.
Stacje ładowania zlokalizowano przed 
siedzibą Spółki przy ul. Golisza. Są to urzą-
dzenia szwedzkiej firmy GARO. Dostawca 
(GARO Polska Sp. z o.o.) wybrany został 
w drodze przetargu. 
Każda stacja pozwala na ładowanie 
dwóch aut jednocześnie. Koszt zakupu 
stacji to ok. 39 tys. zł. Zakup urządzeń jest 
dofinansowany  w ok. 50% ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie. Z tego samego źródła ZWiK otrzyma 
dotację na kupno samochodów elek-

trycznych. Flota samochodowa ZWiK 
powiększy się o Volkswageny e-Golfy. 
Dostarczone zostaną na początku grudnia 
br. Wg danych producenta samochód na 
jednym ładowaniu przejedzie do 300 km. 
Koszt przejechania 100 km wyniesie ok. 
8 zł. Samochody będą wykorzystywane 
m.in. do zdalnego odczytywania stanu 
wodomierzy w posesjach mieszkańców 
Szczecina. 
W wyniku zakupu osiągnięty zostanie 
efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia 
emisji dwutlenku węgla. Po przetesto-
waniu pojazdów Spółka zamierza udo-
stępniać stacje prywatnym właścicielom 
pojazdów elektrycznych.

Współpraca z uczelniąPrzygotowani na pojazdy  
elektryczne 

zaworów i odwodnieniu rur jeszcze przed 
okresem mrozów. 

Zabezpieczenie przyłącza uchroni przed 
zamarznięciem instalacji, skutkiem czego 
będzie brak wody.  Zmniejsza też ryzyko 
awarii np. pęknięcia rur i niekontrolowa-
nego wycieku wody. 

Prawidłowo wykonane zabezpieczenie 
pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydat-
ków związanych z kosztami odmrożenia 
i naprawienia uszkodzonej instalacji. 

o współpracy ze strony ZWiK podpisali 
Waldemar Gill Prezes Zarządu oraz Ry-
szard Wójcik Dyrektor Techniczny. 

ZUT reprezentowali jego Rektor Prof. dr 
hab. inż. Jacek Wróbel oraz Prof. dr hab. 
inż. Maria Kaszyńska, Dziekan Wydziału 
Budownictwa i Architektury ZUT.

W ramach umowy strony zobowiązały się 
do wspólnych działań służących realizacji 
ich zadań statutowych. 

Współpraca obejmie przede wszystkim 
badania infrastruktury wodociągowej i ka-
nalizacyjnej, wymianę informacji na temat 
gospodarki odpadami oraz działalność 
dydaktyczną. ZWiK i ZUT organizować 
będą spotkania naukowe, konferencje 
i sympozja. Przekazywać sobie będą wie-
dzę teoretyczną i praktyczną na temat 
technologii stosowanych w inżynierii 
sanitarnej. 
W tym przypadku szczególna uwaga po-
święcona będzie badaniom i analizom 
wykorzystania żużlu powstałego przy 
spalaniu komunalnych osadów poście-
kowych. 

Spółka umożliwi organizację i prowa-
dzenie praktyk studenckich w swoich 
obiektach, a Uczelnia udział pracowników 
ZWiK w zajęciach dydaktycznych np. 
seminariach dyplomowych czy pracach 
kół naukowych.  

 Inżynierowie sanitarni wielokrotnie  
gościli w oczyszczalni na Pomorzanach
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Z myślą o seniorach 

Kończą się prace związane z budową 
pierwszego miejskiego Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu 
Seniora w prawobrzeżnej części Szcze-
cina.
Placówki powstają w budynku przy ul. 
Młodzieży Polskiej 28, 28a, 30 w Zdro-
jach. W imieniu Gminy inwestycję realizuje 
TBS Prawobrzeże.
W remontowanych obecnie pomieszcze-
niach o łącznej powierzchni 225 m2 po-
wstają m. in.: sale do rehabilitacji i terapii, 
jadalnia, sala telewizyjna oraz biblioteczna 
z klubokawiarnią, pokój odpoczynku i wy-
ciszenia, gabinet pielęgniarski. 

Całość będzie wykończona w standardzie 
„pod klucz” oraz wyposażona w meble 
i sprzęt, potrzebny do różnorodnych form 
spędzania czasu przez seniorów. Pomiesz-

czenia będą dostosowane do osób niepeł-
nosprawnych.

Zakłada się, że w ciągu dnia z placówek 
będzie mogło korzystać łącznie – ponad 
50 osób.
Sale przeszły już gruntowny remont: usta-
wiono ściany działowe, położono nowe 
instalacje i tynki oraz zaizolowano ściany. 
Obecnie trwają, prace wykończeniowe 
m. in.: malowanie pomieszczeń, montaż 
płytek w łazienkach i kuchni, układanie 
wykładzin i prace elewacyjne itd.

Inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj 
realizuje Inwest Budowa Sp. z o.o. 
Koszt prac to ok 1 mln zł. 
Obecnie w Szczecinie funkcjonuje siedem 
takich instytucji.

www.tbs.szczecin.pl

Szczecińskie TBS realizuje szereg inwe-
stycji, które przyczyniają się do poprawy 
jakości powietrza w mieście. 

Spółka prowadzi obecnie prace w kilkuna-
stu budynkach w centrum Szczecina. Likwi-
duje stare, nieekologiczne piece, podłącza 
budynki do sieci miejskiej i przeprowadza 
termomodernizację. 
To wszystko przy wsparciu pochodzą-
cym z programu Kawka.

Ogólnopolski Program Kawka to 
przede wszystkim poprawa jakości 
powietrza w mieście, osiągana po-
przez konkretne działania tj. zmiana 
starego źródła ciepła na ekologiczne, 
termomodernizację czyli wymianę 
okien, drzwi oraz ocieplenie ścian 
i stropów. Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego reali-
zuje już kolejną edycję Programu 
Kawka. 

Obecnie trwają prace w 13 budynkach, 
będących własnością STBS lub zarządza-
nych przez spółkę. Roboty są prowadzone 
m. in. : przy ulicy Bogusława 10, 11, 12, przy 
ul. Chodkiewicza 10, Królowej Jadwigi 40 
i Boh. Getta Warszawskiego 18 , 15.

Większość prac jest w końcowej fazie reali-
zacji, niektóre będą finalizowane w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. Część już 
została zakończona np. przy al. Wojska 

Polskiego 36, gdzie zmieniono sposób 
ogrzewania na miejskie oraz przeprowa-
dzono termomodernizację.

Łączne koszty przewidziane na realizację 
tych działań w ramach Programu Kawka 
wynoszą blisko 6,8 mln zł. Blisko połowa tej 
kwoty pochodzi z dotacji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.  

www.stbs.pl

Do 15 grudnia można składać wnioski 
o najem mieszkania do remontu. Już teraz 
widać, że zainteresowanie tą edycją jest 
duże. Tylko w ciągu ostatnich dni miesz-
kańcy pobrali prawie 1500 wniosków.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
ogłosił właśnie kolejny nabór wniosków 
o najem mieszkania do remontu na koszt 
przyszłego najemcy. W obecnej edycji do 
przekazania jest ponad 100 mieszkań 
w różnych rejonach miasta.

Nabór wniosków potrwa miesiąc  od 15 
listopada do 15 grudnia 2017 r.
Wnioski są dostępne na stronie i w sie-
dzibie ZBiLK oraz w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta. Szcze-
gółowe informacje na temat zasad najmu 
można uzyskać osobiście w siedzibie ZBiLK 
przy ul. Mariackiej 25 oraz pod numerami 
telefonów: 91 48 86 301 oraz 91 48 86 
333 w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30.

Wypełnione wnioski można składać 
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 
25 w godz. 7.30 – 15.30.

Prosty i szybki sposób na mieszkanie. 

O wynajęcie mieszkania może ubiegać 
się każdy pełnoletni mieszkaniec Szcze-
cina, który boryka się z brakiem lokalu, np. 
mieszka dalej z rodzicami lub wynajmuje 
lokal na wolnym rynku na czas określony.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie 
punktowej, w oparciu, o którą sporządzony 
zostanie wykaz złożonych wniosków. Licz-
ba punktów zależeć będzie między innymi: 
od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, 

Nowoczesność i ekologia

Wnioskuj, remontuj 
i mieszkaj 

Mieszkanie do remontu

Pierwszy  miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej  
oraz Klub Seniora w prawobrzeżnej części Szczecina.

liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków 
w jakich się obecnie mieszka. O przyzna-
niu mieszkania będzie decydować także 
osiągany dochód.

Idea „Mieszkanie za remont” zakłada, 
że przyszyły najemca wykona remont lo-
kalu na własny koszt. Średni koszt takiego 
remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych.
To czwarta edycja naboru na mieszkania 
do remontu. Do tej pory w ciągu 5 lat wy-
najęto 620 lokali do remontu i mieszka 
już w nich kilka tysięcy osób. Z danych 
ZBiLK wynika, że osoby które wynajęły 
mieszkania za remont płacą regularnie 
czynsz oraz dbają o swoje lokale.

www.zbilk.szczecin.pl

Przy al. Wojska Polskiego 36 zakończono termomodernizację
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Skwer nie do poznania
Rady Osiedla

Kolejny park 
do renowacji 

Dla  szkół i przedszkoli

Mieszkańcy Pogodna 
mogą już w pełni korzy-
stać z przebudowanego  
Skweru Zdrowia przy uli-
cy Siemiradzkiego.

Cały teren został oświetlo-
ny, ułożono  nowe alejki 
o nawierzchni mineralnej. 
Wykorzystano  do tego rów-
nież płyty kamienne. 

Zdemontowano starą 
i zniszczoną mała architek-
turę, a  w zamian pojawiły 
się nowe ławki i kosze na 
śmieci. 

W różnych punktach skwe-
ru można także korzystać 
z urządzeń siłowni pod 
chmurką.  Dla miłośników 
gry w szachy postawiono  
betonowe stoły z szachow-
nicami oraz siedziska. 

Uporządkowana jest także 
zieleń. Pojawiły się nowe 
nasadzenia drzew i krze-
wów, na całym terenie za-
łożono trawniki.

Rozpoczęła się przebudowa Parku Lipy 
na Warszewie,  w obrębie ulic Jemiołowa/
Kresowa .

W parku wybudowane zostaną nowe klin-
kierowe alejki zakończone niewielkimi 
placami. Uporządkowana zostanie zieleń, 
założone będą trawniki, pojawią się setki 
nowych krzewów iglastych oraz liściastych, 
m.in. suchodrzewy, śnieguliczki, hortensje. 
W  parku znajdą się nowe ławki, kosze na 
śmieci. 

Oprócz istniejącego już małego boiska, 
doposażonego ze środków Rady Osiedla 
w latach ubiegłych w urządzenia do zaba-
wy, będzie też nowy plac zabaw dla dzieci 
oraz „siłownia pod chmurką”. 

Plac zabaw wyposażony zostanie w huś-
tawki sprężynowe i wagowe, zamontowa-
na zostanie także huśtawka z bocianim 
gniazdem. W centrum tego miejsca naj-
młodsi skorzystają z wielofunkcyjnego 
urządzenia z mnóstwem zabawek. 

Starsi natomiast będą mogli poćwiczyć 
na świeżym powietrzu. Z myślą o nich, 
ustawiona zostanie siłownia pod chmurką 
z pięcioma urządzeniami: twisterem, waha-
dłem, orbitrekiem, jeźdźcem i biegaczem. 

Nowy plac zabaw i siłownia usytuowane 
tuż przy stromej skarpie dzięki wyjątkowym 
walorom widokowym staną się z pew-
nością jednym z chętniej odwiedzanych 
miejsc na Warszewie.

Rady Osiedla obok takich  inwestycji jak 
zagospodarowanie  podwórek, zieleńców 
czy  placów zabaw, zgłaszają również 
projekty do realizacji na terenach lub 
w bezpośrednim sąsiedztwie placówek 
oświatowych.  W 2017 roku zgłoszono 17  
takich projektów, z czego już zrealizowano: 

l	Budowę siłowni pod chmurką na tere-
nie ZS nr 1 przy ul. Młodziezy Polskiej 
w Zdrojach,

l	Zakup i montaż placu zabaw przy PP 
nr 61 na Os. Majowym przy ul. Macie-
jowickiej 26,

l	Rozbudowę placu zabaw przy PP nr 11 
na Osiedlu Kasztanowym 54,

l	Budowę siłowni pod chmurką na tere-
nie SP nr 37 na Os. Słonecznym, ulica 
Rydla 6,

l	Zakup sprzętu multimedialnego dla SP 
nr 37 ulica Rydla 6,

l	Budowę placu zabaw dla dzieci na tere-
nie CKS na Os. Słonecznym ul. Rydla 49,

l	Zakup wyposażenia dla SP nr 54 przy 
ul. Rayskiego 9 (RO Centrum),

l	Remont dachu gimnazjum nr 2 (RO 
Niebuszewo – Bolinko), ulica Cyryla 
i Metodego 43.
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Nowy festiwal w Szczecinie! 
Aktualności

Koncert Szczecin Jazz zakończył  tego-
roczne Europejskie Targi Muzyczne „Co 
Jest Grane 24”. Keyon Harrold i Sylwek 
Ostrowski jako headlinerzy zagrali kon-
cert na finale targów promując szcze-
ciński festiwal. 

Wzięli także udział w serii spotkań i pa-
neli obok takich artystów jak Andrzej 
Piaseczny, De Mono, Natalia Nykiel, 
Michał Urbaniak, Dorota Miśkiewicz.

Europejskie Targi Muzyczne „Co Jest Gra-
ne 24” to cykliczna impreza dedykowa-

Szczecin Jazz na  
Europejskich  Targach 

Kosmiczny Sylwester 
dla dzieci 

Wooded City 2018

Nowa lokalizacja, nowe pomysły i wy-
jątkowi artyści.  Festiwal Wooded pod 
kuratelą Catz’N Dogz odbędzie się 
w Szczecinie 23 Czerwca 2018 r! 

Wooded to wydarzenie powstałe z ini-
cjatywy muzyków z duetu Catz’N Dogz, 
przy współpracy z C&C Booking i Feast 
Artists. 

Festiwal odbędzie się w Szczecinie – mie-
ście, z którego pochodzą jego pomysło-
dawcy. 

Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Ta-
rańczuk już po raz trzeci wcielą się w rolę 
kuratorów projektu związanego z szeroko 
rozumianą muzyką elektroniczną – od ho-
use’u, przez techno, po projekty o bardziej 
songwriterskim charakterze. 

Duet producentów w ostatnich latach na 
festiwal Wooded zapraszał najbardziej 
rozpoznawalnych artystów o międzynaro-
dowej sławie, jak Radio Slave, La Fleur, 
Midland czy Rodriguez Jr nie zapomi-

Nowy rok powitamy na promie kosmicz-
nym! Niesamowite efekty specjalne, 
przybysze z innych planet i międzyga-
laktyczne tańce. 

Kapitan promu kosmicznego otrzy-
mał informację, że zbliża się Nowy 
Rok. Jeśli to nazwa asteroidy to 
może być niebezpiecznie. Jeśli 
natomiast to po prostu Nowy 
Rok, to szykuje się super im-
preza. Grawitacje i troski zo-
stawcie w domu, w Nowy 
Rok wlecimy z prędko-
ścią światła!

Wyjątkowo bogaty 
program Kosmicz-
nego Sylwestra 
obfitować będzie 
w liczne konkursy, zabawy 
interaktywne i bloki dyskotekowe. 

Będzie możliwość pomalowania buzi i ura-
czenia się poczęstunkiem. 
Kosmiczna impreza sylwestrowa 2017, to 
świetna okazja, aby się przebrać za swoją 
ulubioną postać lub stworzyć własną, nie-
powtarzalną kreację! 

Nie zdradzimy wszystkich kosmicznych 
atrakcji. Jeśli chcecie przekonać się co 
czeka na Was podczas Kosmicznego Syl-
westra, to zapraszamy po bilety już teraz.

Data: 
30 grudnia 2017 r. 
godz.: 10.00-11.30 
( I grupa) dzieci w wieku 
3-5 lat 

godz.: 13.00-14.30 
(II grupa) dzieci w wieku 

6-7 lat 
godz. 16.00-17.30 
(III grupa) dzieci w wieku 
8-9 lat 

Miejsce: siedziba Szcze-
cińskiej Agencji Artystycz-

nej, al. Wojska Polskiego 64, 
parter, tel. 91 431-95-71.

Bilety w cenie 20 zł do kupienia w siedzi-
bie Szczecińskiej Agencji Artystycznej, al. 
Wojska Polskiego 64, I piętro p. 32, pon.- pt. 
8.00-16.00.

Liczba miejsc ograniczona.
www.saa.pl 

nając o silnej reprezentacji rodzimych 
producentów i dj’ów.  Podobnie będzie 
w Szczecinie.

Miejscem, które przyjmie uczestników 
Wooded City 2018 będzie szczecińska 
Łasztownia. 

W jej przestrzeni pojawią się dwie sceny, 
a także specjalne strefy poświęcone ta-
kim dziedzinom jak design, moda czy 
gastronomia. 

Swoją bogatą w atrakcje przestrzeń będą 
mieli również najmłodsi uczestnicy festi-
walu. 

Jednym z głównych motywów Wooded 
City 2018 będzie kooperacja z lokalnym 
środowiskiem. 
Wszystko to za sprawą współpracy ze 
Szczecińską Agencją Artystyczną, dzięki 
której wpływ na festiwal będą mieli twórcy, 
promotorzy i aktywiści kształtujący kultu-
ralną działalność w Szczecinie. 

Ogłoszenie pierwszych artystów  
już  wkrótce!

na polskiej branży muzycznej, podczas 
której prezentują się znane gwiazdy oraz 
grupy i zespoły muzyczne próbujące 
swoich sił w branży. 

W programie imprezy jest wiele cieka-
wych wydarzeń,  jak m.in. spotkania z ar-
tystami, panele, warsztaty, show casy czy 
wymienialnie płyt. 

Jednak najważniejsze, skupiające naj-
większą uwagę są zawsze koncerty, 
w tym koncert główny, kończący całą 
imprezę, który w tym roku przypadł ar-
tystom Szczecin Jazz. 

Wykonali  utwory z najnowszej płyty 
amerykańskiego trębacza „The Mugi-
cian”, którą z wielkim impetem na rynek 
wprowadził Sony Music, a legendarny 
„The Rollingstone Magazine” zaliczył 
do 10 najważniejszych i zjawiskowych 
wydarzeń nowych światowych gwiazd. 

Keyon Harrold i Sylwek Ostrowski gościli 
także u Marka Niedźwieckiego w audy-
cji Markomania.

www.szczecinjazz.pl

Keyon Harrold i Sylwek Ostrowski
foto: Mochles Simawi
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Jarmark Świąteczny  potrwa 11 dni! 
Rozmaitości /TSR

Mamy mistrzostwa! Bezpłatne szkolenia

Drewniane domki z potrawami na świą-
teczny stół, zapach choinek i grzanego 
wina, kolędy rozbrzmiewające w tle 
i świetlne ozdoby - idealny przedświą-
teczny klimat! 

Tak właśnie będzie podczas drugiego już 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, który 
w dniach 7-17 grudnia wypełni trzy place 
w centrum miasta.

W tym roku Jarmark Bożonarodze-
niowy na alei Kwiatowej, placu 
Żołnierza Polskiego i placu Lotni-
ków trwać będzie aż 11 dni. Roz-
poczniemy 7 grudnia i to w bardzo 
widowiskowy sposób. Do naszego 
miasta przyjedzie bowiem ciężarówka 
Coca-Coli. Od godz. 15.00 na Placu 
Żołnierza Polskiego na odwiedzają-
cych czekać będzie sporo atrakcji, 
m.in. GIFbudka, wirtualna przejażdżka 
saniami św. Mikołaja i bajkowy pokój 
św. Mikołaja. Trzeba przyznać, że takie 
rozpoczęcie Jarmarku brzmi świetnie!

Pomagamy, zabierając do krainy bajek

Na bożonarodzeniowym jarmarku nie może 
zabraknąć świątecznej karuzeli weneckiej. 
Dzieci odwiedzające Jarmark będą mogły 
na chwilę przenieść się do zaczarowanej 
krainy bajek. 

W tym roku karuzela będzie również miej-
scem, w którym jej pasażerowie nieść będą 
pomoc innym dzieciom. 

Przy okazji przejażdżki będzie można 
wspomóc symboliczną złotówką pla-
nowany remont oddziału Św. Mikoła-

W dniach 10 -14 kwietnia 2019 roku w hali 
Arena Szczecin odbędą się Mistrzostwa 
Europy w Gimnastyce Sportowej. W Urzę-
dzie Miasta podpisano kontrakt na organi-
zację imprezy.

Impreza w Szczecinie odbędzie się 10-14 
kwietnia (trzy dni kwalifikacji + dwa dni 
finałów). Mężczyźni powalczą o meda-
le w sześciu konkurencjach, a kobiety 
w czterech.

– W Szczecinie byłam nie raz i cieszę 
się, że tu będą mistrzostwa, bo klimat 
do gimnastyki jest odpowiedni – stwier-
dziła Barbara Stanisławiszyn, prezes 
Polskiego Związku Gimnastycznego – 
Impreza będzie miała sporą rangę, bo 
odbędzie się w roku przedolimpijskim 
i powinni przyjechać wszyscy najlepsi. 

Centrum Żeglarskie zaprasza na cykl spo-
tkań mających na celu przypomnienie 
i uzupełnienie żeglarskiej wiedzy. Półtora-
godzinne środowe wykłady skierowane są 
do miłośników sportów wodnych, w tym 
do amatorów. Najbliższe 29 listopada.

Bezpłatne, edukacyjne „COŚRODOWE 
SPOTKANIA przed sezonem” mają 
pomóc w odświeżeniu wiedzy żeglar-
skiej co może mieć wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa na wodzie, jak również 
zachęcić do podchodzenia do kursów 
i egzaminów na stopnie i patenty.

Szkolenia odbywać się będą zawsze 
w środy i podzielone zostaną na dwie 
części: pierwsza dotyczyć będzie ogól-
nej wiedzy, którą powinni mieć żeglarze 
jachtowi, druga skierowana będzie do 

przyszłych i obecnych jachtowych ster-
ników morskich.

Spotkania są otwarte dla wszystkich za-
interesowanych, niezależnie od stopnia 
zaawansowania i odbędą się w świetlicy 
Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzen-
nej 21 nad Jeziorem Dąbie.

Żeglarz Jachtowy
godz. 16.30 – 18.00
29. 11 – meteorologia
06. 12 – teoria żeglowania
13. 12 – teoria manewrowania
20. 12 – locja śródlądowa

Jachtowy Sternik Morski
29. 11, 6,13, 20.12 – Bezpieczeństwo w że-
glarstwie – kpt. Jędrzej Porada

www.centrumzeglarskie.pl

„Przystanek Wolontariat” to kilku-
dniowe ( 4- 8 grudnia) wydarzenie 
związane z Międzynarodowym 
Dniem Wolontariusza, który jest ob-
chodzony 5 grudnia każdego roku.

Ma na celu promowanie idei wo-
lontariatu i aktywności obywatel-
skiej wśród społeczności Szczecina  
i  regionu. W programie wiele wyda-
rzeń – poczynając od warsztatów roz-
wojowych i międzypokoleniowych, 
debat, Gali Obywatelskiej, wieczorów 
międzykulturowych, a na „Szybkiej 
Randce z Wolontariatem” kończąc.

www.przystanekwolontariat.eu 

ja w Szczecinie, na którym leczone są 
dzieci z chorobami nowotworowymi.

Całus na szczęście 
Zgodnie ze świąteczną tradycją pocałunek 
złożony pod jemiołą na ustach ukochanej 
osoby wróży miłość na długie lata. By nieco 
pomóc zakochanym na terenie jarmarku 
powstanie jemiołowy zakątek. Może być 
to niebywała szansa do zapewnienia sobie 
szczęścia w miłości na resztę życia!

Zakupy w świątecznym klimacie
Wzdłuż jarmarkowych placów rozstawio-
ne zostaną domki, w których kupić będzie 
można potrawy, produkty na świąteczny stół, 
rękodzieło, ozdoby, prezenty dla najbliższych 

i wiele innych. Po zakupach przystanąć bę-
dzie można na coś pysznego i kubek grza-
nego wina lub gorącej czekolady.

Święta również w eterze
Atmosfera Jarmarku to również muzyka, która 
płynąć będzie ze specjalnie zainstalowanego 
na każdym z trzech placów nagłośnienia. 
Radio Świętego Mikołaja działać będzie przez 
wszystkie dni trwania wydarzenia. Prócz 
mnóstwa ciekawostek, kolęd i pastorałek, 
każdego wieczora z głośników popłyną… 
świąteczne życzenia. 

Bożonarodzeniowo i sportowo
Prócz tych wszystkich atrakcji, dwa jarmar-
kowe weekendy podzielimy również tema-

tycznie. W pierwszy weekend zapanuje iście 
sportowy klimat. Na Placu Lotników powsta-
nie coś na wzór skateparku, w którym każdy 
będzie mógł spróbować swoich sił w spor-
tach zimowych. Drugi weekend wprowadzi 
nas już w wigilijny klimat – szykujemy kilka 
niespodzianek, będących nawiązaniem do 
tradycyjnych, rodzinnych świąt. 

Podczas jarmarku oczywiście spotkać bę-
dzie można Świętego Mikołaja i śnieżynki. 
W programie również animacje, konkursy 
z nagrodami i wiele więcej. Mamy nadzieję, że 
wspólnie z mieszkańcami stworzymy nową, 
przedświąteczną tradycję w Szczecinie.

www.kolorowaaleja.pl 

Spodziewamy się przyjazdu aż 600-700 
sportowców .

Do tej pory Polska tylko dwukrotnie gościła 
imprezę tej rangi. W 1959 roku w Krakowie 
odbywały się Mistrzostwa Europy kobiet, 
a dziesięć lat później w Warszawie Mistrzo-
stwa Europy mężczyzn.

www.wiadomosciszczecin.pl
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Grudzień zaprasza
Ostatni miesiąc w roku to Mikołaj-
ki, najpiękniejsze w roku święta 
Bożego Narodzenia, sylwester, ale 
nie tylko.

4 grudnia o godzinie 19.00 w Filharmonii 
koncert Leszek Możdżer & Baroque Hol-
land Orchestra. Leszek Możdżer tojedna 
z najbardziej rozpoznawalnych osobowo-
ści na polskiej scenie jazzowej,a orkiestra 
Holland Baroque Society (wcześniejsza 
nazwa Baroque Holland), specjalizuje się 
w wykonywaniu muzyki dawnej na sta-
rych instrumentach.

Dzień później, 5 grudnia (o godz.20.00), 
na tej samej scenie swoją najnowsza płytę 
„Atramentowa” zaprezentuje Stanisła-
wa Celińska. Polska Cesaria Evora – jak 
nazwano aktorkę – tak jak kiedyś Cesaria 
– potrafi zaczarować publiczność swo-
im charyzmatycznym głosem i pomimo 
wielu przeciwności oraz trudów – ko-
cha życie.

6 grudnia o godzinie 19:00 Fundacja 
„Mam Marzenie” oddział Szczecin wraz 
z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza 
zapraszają na wyjątkowy koncert chary-
tatywny „Magia Marzeń”. Gwiazdami 
tegorocznej edycji będą: Michał Grobel-
ny z zespołem oraz Wojciech Pilichowski 
Band, w składzie którego wystąpi Kasia 
Stanek. Cały dochód z koncertu przezna-
czony zostanie na realizację marzeń ciężko 
chorych dzieci. 

Od rana 6 grudnia organizatorzy za-
praszają do Filharmonii na Jarmark 
Mikołajkowy, podczas którego będzie 
można kupić wspaniałe prezenty dla swo-
ich bliskich, jednocześnie wspierając szcze-
ciński oddział Fundacji „Mam Marzenie”. 

11 grudnia o godzinie 19.00 w Filhar-
monii wystąpi Ania Rusowicz i jej goście 
w repertuarze świątecznym wykonają big-
bitowe pastorałki pochodzące z albumu 
„RetroNarodzenie”.

Z kolei 16 grudnia (godz.20.00) na tej 
samej scenie koncert Christmas Songs 
Małgorzata Walewska & Gary Guth-
man – Jazz Quartet. W programie naj-
piękniejsze kolędy polskie i najbardziej 
znane anglojęzyczne piosenki bożona-
rodzeniowe.

8 grudnia (godz.19.00) w Operze na 
Zamku Młynarski Plays Młynarski. 
Koncerty jak i płyta pod tym samym tytu-
łem to subiektywne spojrzenie syna na 
fragment twórczości ojca oraz spotkanie 
wybitnej artystki,Gaby Kulki, kompozytorki 
i wokalistki młodego pokolenia z poezją 
zaklętą w legendarnych piosenkach.

U2 Symfonicznie – 9 grudnia 
o godz.18.00 w Arena Szczecin . Artyści 
polskiej sceny muzycznej wraz z orkiestrą 
symfoniczną wykonają covery najwięk-
szych przebojów znanego na całym świe-
cie irlandzkiego zespołu U2. Zaproszenie 
do udziału w tym wyjątkowym projekcie 
przyjęli m.in.: Marek Piekarczyk, Małgorza-
ta Ostrowska, Rafał Brzozowski, Mateusz 
Ziółko i Kasia Dereń.

Koncert Maryli Rodowicz w ramach trasy 
DIVA TOUR w Szczecinie już 10 grudnia 
o godz. 19.00 2017 w sala Koncertowa 
(była Hala Opery)
Finałowa trasa Maryli Rodowicz to wyjątko-
we koncerty, wypełnione ponadczasowy-

mi przebojami oraz utworami z najnowszej 
płyty „Ach świecie …”. DIVA TOUR to rów-
nież spotkania z fanami i sympatykami 
i wspólne celebrowanie jubileuszowego 
czasu na scenie. 

Stowarzyszenie OFFicyna i Kino 
Zamek zapraszają na „Tydzień Filmu 
Niemieckiego” (od 14 do 17 grudnia) 
największy w Polsce przegląd najnowsze-
go kina naszych zachodnich sąsiadów. Wy-
darzenie to na stałe wpisało się już w polski 
kinowy krajobraz i w tym roku zagości w 11 
miastach. Przegląd gwarantuje podróż 
przez różnorodne filmowe gatunki, mistrzo-
wie spotykają się w nim z debiutantami, hity 
box-office’u z festiwalowymi odkryciami. 

www.officyna.art.pl

A po cudownych, rodzinnych świętach, 
pora na sylwestrowe szaleństwa, oczy-
wiście na Jasnych Błoniach, gdzie ta-
necznie śpiewająco wkroczymy w Nowy 
Rok. Zabawę sylwestrową rozkręci dwóch 
szczecińskich DJ’ów, mistrzów winylowej 
magii, którzy specjalnie na okoliczność 

Sylwestra zagrają w duecie: Jazzek b2b 
Miqro. Towarzyszyć im będzie Dziubee 
Drummer – robiący wyjątkowe show na 
najróżniejszych instrumentach perkusyj-
nych. Po drodze swoimi dźwiękami zacza-
ruje nas LOKA, roztańczy zespół VIDEO, 
a energetycznie zakończy uwielbiany przez 
szczecińską publiczność C-Bool.  Wszystko 
to okraszone pokazem sztucznych ogni. 
Uwaga!
12 grudnia, na pl. Grunwaldzkim bę-
dziemy czekać z kamerą i nagrywać życze-
nia od mieszkańców, a podczas zabawy 
sylwestrowej, na monitorach, wyświetlane 
będą najciekawsze z nich. 
Sylwester na Jasnych Błoniach: 
21.00  – Jazzek b2b Miqro plus Dziubee  
  Drummer
21.45  – koncert LOKA
22.45  – Jazzek b2b Miqro plus Dziubee  
  Drummer
22.55  – koncert VIDEO
24.00  – pokaz sztucznych ogni
00.10  – C-BooL
1.00 – zakończenie imprezy

 www.saa.pl


