
Tegoroczne działania, podobnie jak 
w roku ubiegłym, odbywają się pod 
wspólnym hasłem „Niewiele trzeba 
by czuć się lepiej. Wystarczy 1 %”. 

Celem akcji jest rozpropagowanie 
wśród mieszkańców Szczecina in-
formacji o możliwości przekaza-
nia 1% podatku dochodowego na 
rzecz organizacji pożytku publicz-
nego. Organizatorom zależy na 
tym, aby jak najwięcej środków po-
chodzących z 1 % zatrzymać w na-
szym mieście. W Szczecinie działa 
ponad 150 organizacji posiadają-
cych status OPP.

Lista organizacji pozarządowych 
znajduje się na stronie internetowej: 
www.bip.um.szczecin.pl

Wszelkie informacje na temat 
samej kampanii 1% i działań za-
planowanych na ten czas znaleźć 
będzie można na stronie www.
szczecin.eu/procent.

Warto dodać, iż na stronie inter-
netowej kampanii, dostępna jest 
m.in. wyszukiwarka organizacji. 
Korzystając z niej, będzie można 
uzyskać pełne informacje na temat 
wybranych Organizacji Pożytku Pu-
blicznego. 

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, kampania promująca prze-
kazywanie 1% na Organizacje Po-
żytku Publicznego, wsparta będzie 
licznymi działaniami informacyjny-
mi, które potrwają od stycznia do 
końca kwietnia 2015 r. W tym czasie 
organizowane są liczne spotkania, 
happeningi, punkty informacyjne 
oraz zabawy z dziećmi, których 
głównym celem, będzie udostęp-
nienie mieszkańcom Szczecina 
wszelkich informacji dotyczących 
akcji przekazywania 1%.

Wśród zaplanowanych działań zna-
lazły się: 

• Gra Miejska „Pitu Pitu czyli grosz 
do grosza”

• Mobilny 1% – Na terenie par-
kingów w dwóch najczęściej 
uczęszczanych centrach han-
dlowych w Szczecinie zostaną 
zorganizowane wydarzenia 
promujące przekazywanie 1% 
na OPP. Osoby zainteresowane 
przekazaniem swojego jednego 
procentu, będą mogły zapoznać 
się z tematyką zadania publicz-
nego. 

• Akcja „Namaluj swój 1%” – pod-
czas wędrującej kawiarenki, 
mieszkańcy będą mogli nama-
lować swoją wizję 1% na wielko-
formatowych płachtach, które 
później zawisną w różnych miej-
scach Szczecina,

• Przejazd zabytkowym tramwa-
jem TYPU „N”,

Dodatkowo wśród działań promo-
cyjnych kampanii, zaplanowano 
m.in. dystrybucje materiałów pro-
mocyjnych, wyświetlanie spotów 
na ekranach w komunikacji miej-
skiej oraz w centrum miasta, a tak-
że realizowanie działań promocyj-
nych w Internecie. 

Wszystkie organizacje działające na 
terenie miasta Szczecin mają rów-
nież możliwość zaprezentowania 

działalności i dokonań na stronie 
internetowej:
www.szczecin.eu/procent
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Niewiele trzeba... Wystarczy 1 %

Nabory na oficerów

Szczecin wraz z litewską Kłajpedą i Sail Tra-
ining International jest współorganizatorem 
The Baltic Tall Ships Regatta, w czerwcu 2015 
r. Zainteresowani już mogą zgłosić swoją kan-
dydaturę na oficerów łącznikowych, obsługu-
jących finał regat ................................................str. 2

Nowelizacja – bez zmian  
dla mieszkańców
 
1 lutego br. weszły w życie znowelizowane 
przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku, tej samej która wprowadziła w Polsce 
tzw. rewolucję śmieciową ...............................str. 5

Czas na przedogródki!

Już nie tylko szczecińskie podwórka ale 
i  przedogródki zmienią się nie do poznania 
dzięki gminnym dofinansowaniom ............str. 6

Wyróżniają artystów 

Do 28 lutego br., można zgłaszać kandydatury 
do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin oraz 
do tytułu Mecenas Kultury Szczecina za rok 
2014 ........................................................................str. 7

W numerze

Już po raz dwunasty 
szczecińskie organizacje 
pożytku publicznego oraz 
Miasto prowadzą akcję, 
zachęcającą do odpisania 
1% podatku dochodo-
wego na rzecz wybranej 
organizacji pożytku pu-
blicznego.

Szczecin na planie teledysków
Szczecińscy artyści coraz 
częściej korzystają z uro-
ków Szczecina w swoich kli-
pach muzycznych. Miniony 
rok był pod tym względem 
wyjątkowy. Nasze miasto 
okazuje się być doskonałym 
plenerem filmowym.

Bezsprzecznie miłośników muzyki 
w całej Polsce urzekł JIMEK, czyli 

Radzimir Dębski. Utwór „Pro-
logue”, promujący debiutancki 
album artysty, zachwyca nie tylko 
fantastyczną muzyką, ale także 
wyjątkowym wideoklipem. Tele-
dysk kręcony był w nowej Filhar-
monii im. Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie. Jimek zaprosił szcze-
cinian na niecodzienny koncert do 
przepięknych wnętrz filharmonii. 
W klipie podziwiać można również 

m.in. Park Kasprowicza, Jasne Bło-
nia, Bramę Królewską i bulwary.

To było jesienią ubiegłego roku, ale 
już na przełomie 2013 i 2014 roku 
Szczecin był bohaterem teledysku 
do płyty Ryszarda Leoszewskiego, 
który wykonał wiersze szczecińskie-
go poety Marka Maja. Album „Wiem 
jak nie jest, czyli Leoszewski Ma-
jem” to pozycja obowiązkowa. W te-
ledysku do piosenki promującej al-
bum (o takim samym tytule) artyści 
ukazują piękno m.in. Zamku Książąt 
Pomorskich i okolic Podzamcza. 

Z kolei zespół Ukeje zaprezento-
wał swój przebój „Bezkrólewie” 
w akustycznej odsłonie. m.in. na 
Wałach Chrobrego, Rynku Siennym 
i Deptaka Bogusława. 

Zespół Chorzy w klipie do utworu 
„Moves like Pharrell”, nawiązują-
cym do hitu “Happy”, wykorzystali 
m.in. szczecińskie bulwary. 

Marek Kazana, Jose Alban Juarez 
i Grzegorz Czerkasow, czyli Dj 
Twister, spotkali się razem w stu-
diu, by nagrać wyjątkową płytę bę-
dącą połączeniem free jazzu, trance 
i hip-hopu. Utwór „Szkło i dym” 
promujący album „Mam dwóch 
wnuków w Birmingham” nagrywa-
ny był na jednostce M/S Joanna.
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Z urzędu

W skrócie

Nabory na oficerów
W czerwcu tego roku, po 
raz kolejny powitamy przy 
szczecińskich nabrzeżach 
najpiękniejsze żaglowce 
i jachty z całego świata. 
Szczecin wraz z litewską 
Kłajpedą i Sail Training In-
ternational jest współorga-
nizatorem regat The Baltic 
Tall Ships Regatta 2015. 
Zainteresowani już mogą 
zgłosić swoją kandydaturę 
na oficerów łącznikowych, 
obsługujących finał regat.

W ramach finału Regat „Baltic Tall 
Ships Regatta”, który odbędzie się 
w dniach 12-15 czerwca br. przy 
Wałach Chrobrego i nabrzeżach Wy-
spy Łasztownia zacumują dziesiątki 
jednostek z wielu krajów. Na ich 
pokładach znajdzie się blisko 1.300 
załogantów. By jak najlepiej wspo-
minali pobyt w Szczecinie, podczas 
wydarzenia pomagać im będą – jak 
zawsze- oficerowie łącznikowi. 

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzial-
ną, odważną, ciekawą świata, 
znasz język angielski i chcesz mieć 

swój udział w tworzeniu wydarze-
nia Baltic Tall Ships Regatta 2015 
– to znaczy, że ta oferta jest skie-
rowana właśnie do Ciebie! Dołącz 
do naszego zespołu! Zostań wo-
lontariuszem lub weź udział w re-
gatach!

Zgłoszenia osób zainteresowa-
nych rekrutacją, trwać będą do 
12 marca 2015 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
Euroregionalne Centrum Edukacji 
Wodnej i Żeglarskiej, uruchomił 
stronę internetową, za pomocą 
której osoby zainteresowane mogą 
zgłosić swoją kandydaturę na sta-
nowisko oficera łącznikowego. 

Rejestracja kandydatów odbywa 
się za pomocą strony internetowej 
www.ttsr.eu.

Do udziału w rekrutacji, zaproszo-
ne są osoby, które:
• w dniu złożenia deklaracji będą 

miały ukończony 18 rok życia,
• posługują się językiem angiel-

skim w stopniu co najmniej ko-
munikatywnym (mile widziane 
są również inne języki – nie-
miecki, rosyjski, hiszpański),

• są całkowicie dyspozycyjne 
w  dniach 12-15 czerwca 2015 
roku oraz dostępne czasowo 
od kwietnia do połowy czerwca 
2015 r. w związku z prowadzo-
nym cyklem szkoleniowym,

• są otwarte na ludzi i świat,
• będą czerpały radość i satysfak-

cję z wykonywanej pracy,
• wykazują się odwagą, odpo-

wiedzialnością, elastycznością, 
kreatywnością, otwartością oraz 
zaangażowaniem podczas wyko-
nywania powierzonych im zadań,

• umieją działać pod presją czasu 
oraz odnaleźć się w sytuacji stre-
sowej i konfliktowej, 

• są obdarzone wysoką kulturą 
osobistą,

• posiadają bardzo dobry stan 
zdrowia.

Dodatkowo, w tym samym miejscu, 
mogą zgłaszać się również osoby, 
które są zainteresowane wzięciem 
udziału w finale The Baltic Tall Ships 

Regatta, jako obsługa wydarzenia, 
do której zadań będzie należała 
m.in. praca biurowa i organizacyj-
na.

Dodatkowe informacje o naborach, 
można uzyskać wysyłając zapytanie 
na jeden z poniższych adresów e-mail:
• z.sadlowska@ 

centrumzeglarskie.pl, 
• b.prell@centrumzeglarskie.pl, 
• j.sikorski@centrumzeglarskie.pl 
oraz telefonicznie pod numerem 
91 461 53 91 (Zofia Sadłowska, Be-
ata Prell). 

Więcej szczegółów dostępnych jest 
również na stronie internetowej: 
www..ttsr.eu

Budżet miasta

Rok 2015 w Szczecinie oznacza 
rekordowe wydatki na inwesty-
cje – ponad 750 mln złotych. 
Zakończą się m.in. budowa Szcze-
cińskiego Szybkiego Tramwaju, 
remont ul. Potulickiej i Narutowi-
cza oraz budowa i przebudowa 
torowisk, Technopark Pomerania, 
nowoczesna spalarnia odpadów, 
marina na Wyspie Grodzkiej, Cen-
trum Żeglarskie. Powstaną także 
nowe boiska, place zabaw a także 
specjalistyczna hala do gimnastyki. 
Miasto przygotowuje się do rozpo-
czynającej się nowej perspektywy 
unijnej. W 2015 roku powstanie 
wiele dokumentacji projektowych 
dla nowych, strategicznych inwe-
stycji, ostatni etap Trasy Północnej, 
VI etap Obwodnicy Śródmiejskiej 
czy przebudowa ulic w rejonie Mię-
dzyodrza wraz z Mostem Kłodnym, 
modernizacja Autostrady Poznań-
skiej, ul. Spacerowej, przebudowy 
ul. Szafera oraz budowy nowych 
torowisk. Rok 2015 będzie także 
rekordowym pod względem środ-
ków przyznanym Radom Osiedli. 
Decyzją prezydenta miasta budżet 
RO został zwiększony ze 100 do 
150 tysięcy złotych. Każdego roku 
kwota będzie zwiększana aż osią-
gnie 200 tysięcy złotych. Pieniądze 
te będą w wyłącznej kompetencji 
Rady Osiedla i to lokalni mieszkań-
cy zdecydują o ich wydaniu. Nie-
długo rozpocznie się także reali-

zacja projektów, które zwyciężyły 
w głosowaniu w ramach Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego.

Przybyło hotspotów

W szczecińskich szkołach zain-
stalowano 205 punktów umoż-
liwiających darmowy dostęp do 
Internetu. 
Obecnie w Szczecinie działa 413 
miejskich hot spotów w ponad 150 
lokalizacjach nie licząc punktów 
dostępu do internetu w środkach 
komunikacji miejskiej uruchomio-
nych przez ZDTIM. Mapki istnieją-
cej sieci można znaleźć na stronie:
www.szczecin.pl

Nabór do gimnazjów

W tym roku, po raz pierwszy, re-
krutacja do wszystkich publicz-
nych gimnazjów w Szczecinie tj. 
obwodowych i bezobwodowych 
rozpocznie się w tym samym ter-
minie co do szkół ponadgimna-
zjalnych, czyli 11 maja br. 
Wnioski o przyjęcie do gimnazjum 
należy składać w terminie od 11 

do 27 maja 2015 r. Kandydat może 
wybrać trzy szkoły poza swoim ob-
wodem. W przypadku oddziałów 
bezobwodowych, podobnie jak 
w  poprzednich latach, prowadzo-
ne będą egzaminy uzdolnień kie-
runkowych oraz próby sprawności 
fizycznej w terminie od 1 do 17 
czerwca br. W postępowaniu re-
krutacyjnym decydować będą, po-
dobnie jak w ubiegłych latach, kry-
teria określone w statucie każdego 
gimnazjum. Informacje dotyczące 
kryteriów przyjęcia do gimnazjów 
zostaną podane kandydatom do 
wiadomości przez dyrektorów 
szkół do 27 lutego 2015 r. 

Ulica F. Krygiera

Ponad półtora tysiąca głosów od-
dano w konkursie na zmianę na-
zwy ulicy Autostrada Poznańska. 
Najwięcej głosów otrzymała pro-
pozycja – ul. Floriana Krygiera.
Mieszkańcy mieli możliwość wybra-
nia nowej nazwy z prawie stu propo-
zycji Najchętniej głosowano na pro-
pozycję nr 20 – ul. Floriana Krygiera. 
Zgłosił ją Marcin Tyranowski. Na dru-
gim miejscu znalazła się nazwa – ul. 
Pływających Ogrodów, którą zgłosił 
Jan Klich. Pomysłodawcy obu pro-
pozycji otrzymali cyfrowe aparaty 
fotograficzne. Konkurs był jednym 
z elementów starania się o pozyska-
nie środków zewnętrznych na grun-
towną modernizację ul. Autostrada 
Poznańska. Eksperci zewnętrzni oce-

niający wnioski o dofinansowanie 
bardzo często nie znają realiów lokal-
nych i opierają swoje decyzje na opi-
sie przedsięwzięcia. W naszym przy-
padku częstym kłopotem okazuje się 
występowanie w nazwie obok siebie 
słów ulica i autostrada.
Florian Krygier był trenerem 
i  działaczem piłkarskim, jednym 
z twórców Pogoni Szczecin. Trene-
rem szczecińskiego klubu został 
1 czerwca 1956 roku. 5 lat później 
roku założył młodzieżowe zaplecze 
trampkarzy. Trenerem młodych pił-
karzy był do 1972 roku. 

Malarstwo  
na bilbordach

W kilkunastu punktach miasta, 
m. in. na bilbordach, można 
podziwiać prace szczecińskiej 
malarki Eweliny Marteniak w ra-
mach projektu artystycznego 
„Malarstwo na dużym formacie”. 
Obrazy zobaczyć można m.in. na 
Placu Rodła, Placu Żołnierza Pol-
skiego i na Alei Piastów. 
W porozumieniu ze szczecińskim 
odziałem firmy Stroer, powstał po-
mysł projektu artystycznego, stwo-
rzonego w oparciu o wykorzystanie 
nośników, które mają być pełno-
prawnym polem ekspozycji, alter-
natywnym sposobem prezentacji 
wobec stacjonarnych galerii sztuki.
Projekt obejmuje prezentację po-
nad dwudziestu najnowszych prac 

malarskich Eweliny Marteniak – 
prace z serii obrazów: „Trzy kolory 
lata” i „Esencje”. Wielkoformatowe 
nośniki stają się pełnowartościową 
przestrzenią wystawienniczą, docie-
rającą do tysięcy mieszkańców, to 
znacznie więcej niż potencjał wizyt 
w porównywalnym czasie w stacjo-
narnej galerii. – mówi Ewelina Mar-
teniak. 

Stypendia 

Rozpoczyna się kolejna edycja 
programu stypendialnego Pre-
zydenta Miasta Szczecin dla stu-
dentów i doktorantów. 
Program stypendialny ma za zada-
nie nieść pomoc w pozyskaniu dla 
miasta i szczecińskiego środowiska 
naukowego kadr naukowych oraz 
zapobiegać odpływowi z jego te-
renu młodych, zdolnych absolwen-
tów szkół wyższych i naukowców. 
Wnioski o stypendium naukowe 
należy składać w Urzędzie Miasta 
Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 
407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, 
skrzydło Urzędu Miasta przy ul. 
Odrowąża), w terminie od 2 do 10 
marca 2015 roku do godz. 15.00. 
Wysokość stypendium dla studenta 
wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto 
w pierwszym roku pobierania sty-
pendium, 1 200 – w drugim i 1 400 
– w trzecim. Natomiast stypendium 
dla doktoranta to 3 000 zł brutto.
Szczegółowe informacje:
www.bip.um.szczecin.pl
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Eco, bo ograniczy niebezpieczne 
dla przyrody składowiska odpadów. 
Generator, bo tak nazywa się część 
parowej turbiny, dzięki której z od-
padów będzie produkował energię. 
EcoGenerator może też stać się sym-
bolem generacji, która troszczy się 
warunki życia następnych pokoleń.

„Chcemy stworzyć otoczone zielenią 
ekologiczne Miasto na wodzie, które 
zmieni myślenie o tym, jak i po co żyje 
człowiek” – ogłoszona w 2008 roku 
wizja Szczecin Floating Garden_2050 
z roku stawia na jakość życia.

Budowa EcoGeneratora wpisuje 
się w ideę nowoczesnego, przyja-
znego ludziom i przyrodzie miasta. 
Spalarnia odpadów to niezbędny 
z punktu widzenia ochrony środo-
wiska element systemu gospodarki 
odpadami.

W trosce o przyszłość naszej 
planety

Rozwój przemysłu w XIX i XX wie-
ku spowodował zanieczyszcze-

nie wody, powietrza i gleby. Wraz 
z  zagrożeniami rosła świadomość 
ekologiczna ludzi. Efektem między-
narodowej dyskusji o przyszłości 
Ziemi jest idea zrównoważonego 
rozwoju, która zakłada, że gospo-
darka nie może się rozwijać kosz-
tem środowiska naturalnego i wa-
runków życia przyszłych pokoleń. 

Pojęcie „zrównoważony rozwój” 
(Sustainable Development) zostało 
po raz pierwszy zdefiniowane w ra-
porcie opracowanym przez Świato-
wą Komisję Środowiska i Rozwoju 
ONZ w 1987r. Zestaw działań jakie 
powinniśmy podejmować na rzecz 
zrównoważonego rozwoju zawiera 
Agenda 21, dokument programo-

wy, opracowany na międzynaro-
dowej konferencji w Rio de Janeiro 
w roku 1992. W rozdziale dotyczą-
cym odpadów znalazł się postulat 
ograniczenia do minimum składo-
wisk. Drogą do tego celu jest m.in. 
recykling. Odpady, których nie 
można odzyskiwać, należy uniesz-
kodliwiać w sposób niezagrażający 
zdrowiu i środowisku. I to zadanie 
spełniają nowoczesne spalarnie 
odpadów. 

EcoGenerator 
dla EcoGeneracji

Na terenie zakładu powstanie 
ścieżka edukacyjna, będą też sale 
konferencyjne. Wszyscy zaintere-

sowani będą mogli dowiedzieć się, 
jak działa EcoGenerator i uczestni-
czyć w zajęciach na temat ochrony 
środowiska. 

Działania na rzecz edukacji ekolo-
gicznej w zakresie gospodarki od-
padami są prowadzone już teraz 
w ramach Projektu „Budowa Zakła-
du Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów dla Szczecińskiego Ob-
szaru Metropolitalnego”. Jeszcze 
przed uruchomieniem EcoGene-
ratora odbędzie się 220 zajęć eko-
logicznych w przedszkolach, szko-
łach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych 
w  województwie zachodniopo-
morskim.

Projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  

w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Ecozmiany

Dlaczego EcoGenerator
EcoGenerator  
– ekologiczna  
elektrociepłownia  
na odpady

EcoGenerator spalając 150 tys. ton 
odpadów komunalnych rocznie 
przyczyni się do ograniczenia skła-
dowania odpadów, a tym samym 
do ochrony środowiska naturalne-
go. Jednocześnie będzie produko-
wał energię cieplną i elektryczną. 
Moc elektrociepłowni w kogenera-
cji: 7,5 MWe i 32 MWt.
Przewidziana roczna wartość 
produkcji energii: 56 tys. MWh 
i 850 tys. GJ (tyle potrzeba, by za-
pewnić energię elektryczną i cie-
pło dla ok. 30 tys. mieszkań).

Za realizację projektu odpowia-
da miejska spółka celowa Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów. 
Generalnym wykonawcą spalarni 
jest Mostostal Warszawa.

Koszt inwestycji: 711 mln zł. 
Główne źródła finansowania: 255 
mln zł – dotacja z Funduszu Spój-
ności Unii Europejskiej. 280,7 
mln – pożyczka z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 60 mln zł – 
środki własne ZUO.
Planowany termin uruchomienia 
zakładu: grudzień 2015.

Więcej: ecogenerator.eu

Czy wiesz, że…

456 europejskich spalarń (EU28 
+  Norwegia i Szwajcaria) zamie-
nia w energię 79 mln ton odpa-
dów komunalnych. 

Odpady są alternatywą dla paliw 
kopalnych. Dzięki energii wypro-
dukowanej przez zakłady ter-
micznego unieszkodliwiania od-
padów (ZTUO) oszczędzamy od 
8 do 44 mln ton paliw kopalnych 
(gazu, oleju, węgla kamiennego 
czy brunatnego) i ograniczamy 
emisję CO2 o 22-43 mln ton (w za-
leżności od tego, jaki rodzaj pa-
liwa kopalnego weźmiemy pod 
uwagę).

Oprócz zapewnienia istotnego 
wkładu do systemu energetycz-
nego, ZTUO odgrywają ważną 
rolę w ograniczaniu składowania 
odpadów na wysypiskach, zapo-
biegając w ten sposób potencjal-
nemu skażeniu wód gruntowych 
i emisji metanu, jednego z głów-
nych winowajców efektu cieplar-
nianego.

Źródło: CEWEP – Confederation  
of European Waste-to-Energy Plants e.V.

Na budowie: ruszty niemal gotowe
Kluczową częścią EcoGe-
neratora są ruszty. To tu 
odpady zamieniać się będą 
w energię.

Dwa ruszty Mitsubishi Hitachi Po-
wer Europe Service GmbH, jedne-
go z najważniejszych dostawców 
tego typu urządzeń, są już gotowe 
w 80 proc. – informuje Cezary Świą-
tek z firmy Remak, która na zlecenie 
Rafako montuje ruszty, kotły i elek-
trofiltry EcoGeneratora.

Każda z dwóch linii spalania odpa-
dów będzie wyposażona w ruszt 
mechaniczny schodkowy posu-
wisto-zwrotny z chłodzeniem po-
wietrznym. W obu liniach proces 
spalania odpadów będzie miał 
identyczny przebieg. Z leja zasy-
powego śmieci będą spadać na 
ruchomy ruszt, gdzie zostaną pod-
dane obróbce termicznej. Ruszt 
z  napędem mechanicznym będzie 
przystosowany do spalania odpa-
dów o wartości opałowej w prze-
dziale 8 -13 MJ/kg, średnio – 10,5 
MJ/kg. Zasysane z hali wyładunko-
wej i bunkra powietrze będzie tło-
czone do komory spalania.

Komora spalania wyposażona bę-
dzie w zasilane olejem opałowym 
palniki wspomagające (po dwa 
dla każdej linii). W czasie rozruchu 
bądź wyłączenia kotła palniki te 
pozwolą utrzymać temperaturę 
spalin na poziomie 850 °C przez co 
najmniej dwie sekundy. 
Temperatura i czas przebywania 
spalin w komorze są w tym przy-
padku istotnym elementem tzw. 
pierwotnych metod ograniczenia 
emisji dioksan i furanów, które ule-
gają rozkładowi w temperaturach 
ok. 700 °C i wyższych. Parametry 
spalin, m.in.: stężenia O2, tempera-
tura i ciśnienie – będą stale moni-
torowane. 

Spaliny powstałe podczas spalania 
odpadów na ruszcie będą podgrze-
wać kocioł wodno-parowy. Wytwo-
rzona w kotle para o parametrach 
min. 40 bar i 400 stopni C. trafi do 
turbiny sprzężonej z generatorem 
energii elektrycznej. Para z upustu 
turbiny wykorzystywana będzie do 
produkcji energii cieplnej.

Próby ciśnieniowe kotłów plano-
wane są na czerwiec. Teren hali oczyszczania spalin. W głębi – zarys fundamentu komina

Hala kotłów, z prawej – ściana żelbetowego bunkra odpadów

Wizualizacja EcoGeneratora. Źródło: Mostostal Warszawa SA

EcoGenerator, Zakład Ter-
micznego Unieszkodliwiania 
Odpadów dla Szczecińskie-
go Obszaru Metropolital-
nego powstaje na Ostrowie 
Grabowskim, wyspie rzecz-
nej na terenie szczecińskie-
go portu. Od 2016 roku 
będzie zamieniać w energię 
cieplną i elektryczną 150 tys. 
ton odpadów rocznie.
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Specjalne pojemniki do gromadze-
nia baterii znajdują się w EKOPOR-
TACH, marketach budowlanych, 
sklepach spożywczych, także wielu 
urzędach, placówkach oświato-
wych. 

Chrońmy środowisko! Nie wyrzu-
cajmy baterii do pojemników na 
odpady zmieszane!

Ecozmiany

Deklaracje „od wody”
Większość właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych 
nie ma, w 2015 roku, obo-
wiązku składania jakich-
kolwiek dokumentów czy 
zmiany opłaty za wywóz 
odpadów.

Kto musi złożyć deklarację? 

Nową deklarację składają tylko 
właściciele nieruchomości, którzy 
opłatę za wywóz śmieci obliczali 
w oparciu o ilość zużytej wody. 
Najczęściej takie deklaracje składali 
właśnie w styczniu, i w tym roku mu-
sieli ponownie ją złożyć. Są również 
tacy właściciele nieruchomości, któ-
rzy deklarację składali później, np. 
w lutym czy w marcu. Zatem nową 
deklarację mogą złożyć później, po 
upływie 12 miesięcznego czasu od 
złożenia pierwszej deklaracji. 

Nowe deklaracje obowiązują 
mieszkańców nieruchomości wie-
lorodzinnych (w ich przypadku 
deklaracje składają zarządcy), nie-
ruchomości wielolokalowych bez 
zarządcy oraz nieruchomości jed-
norodzinnych, w których średnio-
miesięczne zużycie wody na nieru-
chomości nie przekracza 4 m3.

Ten obowiązek dotyczy 6 tysięcy 
właścicieli nieruchomości zamiesz-

kałych. Wszyscy oni winni złożyć 
nową deklarację i tym samym na 
nowo wyliczyć wysokość opłaty za 
odbiór odpadów, która będzie obo-
wiązywać w roku 2015. 

Deklarację można złożyć na trzy 
sposoby:
A. Wypełnić elektronicznie dekla-

rację poprzez stronę e-urząd 
i  podpisać ją z wykorzystaniem 
Certyfikatu Kwalifikowanego 
lub Zaufanego Profilu E-PUAP;

B. Pobrać formularz do druku ze 
strony e-urząd i po wypełnieniu 
deklaracji przesłać podpisaną 
deklarację pocztą na adres:

 Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii 
Krajowej 1, 70-456 Szczecin z do-
piskiem: „DOP-1” lub „DOP-2”;

C. Pobrać formularz w Biurze Ob-
sługi Interesanta a po wypełnie-
niu złożyć deklarację w Urzędzie 
Miasta – przy pl. Armii Krajowej 
1 oraz w filii urzędu na Prawo-
brzeżu przy ul. Rydla.

Pomoc przy wypełnianiu 
deklaracji

Infolinia:
91 435 11 98 (deklaracja, opłaty) 
91 435 11 99 (odbiór odpadów, 
wyposażenie, harmonogramy)

Adres e-mail: gospodarka_ 
odpadami@um.szczecin.pl

Właściciele nieruchomości, którzy 
nie złożą nowej deklaracji zostaną 
wezwani do złożenia wyjaśnień 
oraz deklaracji. W stosunku do tych 
właścicieli, którzy nie zastosują się 
do wezwania, zostanie wszczęte 
postępowanie administracyjne. 
W  ramach postępowania, na pod-
stawie danych o ilości zużytej wody 
w okresie wybranym przez gminę, 
w drodze decyzji zostanie określo-
na wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Nowi właściciele 

Obowiązek (wynikający z przepi-
sów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach) złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami w ter-
minie 14 dni od daty zameldo-
wania mają także nowi właściciele 
domów czy mieszkań. 

Na podstawie złożonej deklaracji 
nieruchomość zostanie wyposażo-
na w pojemniki do gromadzenia 
odpadów, a właściciel będzie mógł 
regulować opłatę za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów w wysoko-
ści wynikającej ze złożonej deklaracji.

Kto nie musi składać 
deklaracji? 

Ponad 18 tysięcy właścicieli nieru-

chomości zamieszkałych w zabu-
dowie jednorodzinnej, którzy opła-
tę za wywóz odpadów wnoszą na 

podstawie miesięcznego ryczałtu 
nie muszą składać nowych dekla-
racji.

Nowelizacja – bez zmian dla mieszkańców

Zapisy nowelizacji nie zmieniają 
opłat za odbiór odpadów z nieru-
chomości zamieszkałych w Szczeci-
nie. Pozostają one na dotychcza-
sowym poziomie. Nikt z właścicieli 
– z powodu nowelizacji – nie musi 
ponownie składać deklaracji ani 
czynić żadnych dodatkowych czyn-
ności formalnych w Urzędzie Miasta. 

System gospodarki odpadami ko-
munalnymi w Szczecinie działa 
w  sposób stabilny i w najbliższej 
przyszłości nie są przewidziane 
żadne rewolucyjne zmiany.

Nowelizacja jest próbą poprawie-
nia zapisów ustawy, m.in. w zakre-
sie kwestionowanym przez Trybu-
nał Konstytucyjny, który nakazał 
wprowadzenie w uchwałach prawa 
lokalnego zapisów określających 
maksymalny poziom opłat oraz 
minimalną częstotliwość odbioru 
odpadów. Pozostałe zapisy służyć 
mają dalszemu uszczelnianiu sys-

temu gospodarowania odpadami 
komunalnymi i są efektem pierw-
szych ocen funkcjonowania rewo-
lucji śmieciowej.
 
Wymiernym wynikiem nowelizacji 
ustawy są działania związane z  li-
kwidacją dzikich wysypisk. Stwo-
rzone w ubiegłym roku narzędzie 
w postaci Systemu Alert Miejski 
będzie pomocne w lokalizowaniu 
odpadów komunalnych groma-
dzonych w sposób nielegalny. Ta-
kich miejsc w naszym mieście jest 
dużo i po wejściu w życie nowych 
przepisów można je skutecznie 

likwidować. Liczymy na pomoc 
mieszkańców i sygnały o takich 
miejscach. Razem działając może-
my przyczynić się do uporządko-
wania miasta i pozbycia się śmieci 
z  miejsc, w których nie powinny 
być gromadzone.
 
Reasumując – mamy w Szczeci-
nie sytuację unormowaną. Nie ma 
podwyżek opłat, nie ma podstaw 
do podważania podwalin systemu. 
Działania w gospodarowaniu od-
padami w naszym mieście koncen-
trować się będę na zwiększenie za-
kresu i podniesieniu jakości usług. 

1 lutego br. weszły w życie 
znowelizowane przepisy 
ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku, tej samej 
która wprowadziła w Polsce 
tzw. rewolucję śmieciową.

Baterie  
też  
segregujemy!
Nie wszyscy wiedzą, że 
baterii nie można wrzucać 
do pojemnika na odpady 
zmieszane. 

Wynika z niej m.in., że:
• o 7,18% w stosunku do analo-

gicznego okresu w roku ubie-
głym wzrosła ilość odebranych 
odpadów komunalnych (8.302 
tony w  styczniu 2015 do 7.746 
w styczniu 2014)

• o ponad 40% (327 ton więcej) 
wzrosła ilość odebranych odpa-
dów komunalnych zebranych 
selektywnie (812 ton w styczniu 

2014, 1139 w styczniu 2015)
• o 30% więcej (55 ton) odebra-

no choinek w styczniu 2015 niż 
w styczniu ubiegłego roku

• start Mini Ekoportów – z  punk-
tów ogólnodostępnych w pierw-
szym miesiącu ich funkcjono-
wania odebrano ponad 107 ton 
odpadów opakowaniowych (pa-

pier, opakowania szklane i z two-
rzyw sztucznych)

Jesteśmy przekonani, że ta po-
zytywna tendencja będzie się 
potwierdzać w następnych mie-
siącach, o czym będziemy informo-
wać w kolejnych wydaniach „Zoom 
na Szczecin”. 

To działa!
„Rewolucja śmieciowa” 
przynosi efekty, co potwier-
dza poniższa tabela porów-
nująca jeden tylko miesiąc  
– styczeń w roku 2014 oraz 
w 2015 .

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie miesiąca stycznia 2015 r. 
i porównanie do analogicznego okresu w 2014 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)

SZCZECIN
Odpady 

zmieszane 
(Mg)

Odpady  
opakowaniowe

Odpady 
wielkogabary-

towe

Odpady 
zielone

Odpady 
opakowaniowe 

mini Ekoport

Odpady 
zmieszane 

mini Ekoport

Odpady 
ogółem

w tym 
odebrane 

selektywnie

udział  
selektywny

styczeń 2015  7.163,2  810,5  164,0  54,7  107,2  2,7  8.302,3  1.139,1 13,72%
styczeń 2014  6.933,9  632,7  137,4  42,3  7.746,4  812,4 10,49%

dynamika 103,31% 128,09% 119,36% 129,40% 107,18% 140,21% 130,82%
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Przypominamy, że opłata wno-
szona jest na podstawie złożonej 
deklaracji. Urząd Miasta nie wy-
syła dodatkowych powiadomień 
ani książeczek opłat. 

Wysokość opłat nie uległa zmia-
nie i wynosi: w zabudowie jed-
norodzinnej 50 zł lub 80 złotych 

Od 1 stycznia do 28 lutego br. 
odbierane są choinki (wyłącznie 
naturalne!), pozostawione przy 
pojemnikach. Choinki wystawione 
do odbioru muszą być pozbawione 
wszelkich lampek i ozdób, w tym 
wykonanych z tworzyw sztucz-
nych, papieru, metalu i szkła. 

Harmonogram odbioru 
choinek

Raz w tygodniu w zabudowie jed-
norodzinnej oraz dwa razy w tygo-
dniu w zabudowie wielorodzinnej 
z miejsc, w których usytuowane są 
pojemniki na odpady komunalne. 

Można również bezpośrednio do 
firm obsługujących daną nierucho-
mość zgłaszać konieczność wywo-
zu choinki/choinek.

Adresy dla zgłoszenia 
odbioru

Sektor I: 
gabaryty.szczecin@remondis.pl lub 
tel.: 91 43 10 834

Sektor II: 
magdalena.stefanska@sitapolska.
com.pl, tel. 515-224-313 lub 91 483 
11 52 wew. 106

Sektor III: 
gabaryty.szczecin@remondis.pl lub 
tel.: 91 43 10 834

Sektor IV: 
choinki@mpo.szczecin.pl, lub tel. nr 
91 46 23 977 lub 91 46 23 976

Ecozmiany

Zbiórka choinek
Co zrobić z choinką po świę-
tach? Można ja zostawić przy 
pojemnikach na odpady ko-
munalne. Uschnięte drzewka 
będą odbierane od miesz-
kańców do końca lutego.

Mini Ekoporty
Uzupełnieniem systemu 
selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych jest sieć 
pojemników usytuowa-
nych w ogólnodostępnych 
miejscach na terenie całego 
miasta.

W każdym z czterech sektorów, na 
które podzielony został Szczecin 
w  zakresie organizacji systemu 
odbioru odpadów komunalnych 
obecnie funkcjonuje 186 Mini 
Ekoportów.

I sektor 
Głębokie-Pilichowo, Osów, War-
szewo, Bukowo, Stołczyn, Skolwin, 
Golęcino-Gocław, Żelechowa, Nie-
buszewo, Niebuszewo-Bolinko, 
Drzetowo-Grabowo
- 53 Mini Ekoporty 

II sektor 
Krzekowo-Bezrzecze, Zawadzkie-
go-Klonowica, Pogodno, Świercze-
wo, Gumieńce, Pomorzany
- 55 Mini Ekoportów 

III sektor 
Łękno, Śródmieście-Północ, Turzyn, 
Centrum, Śródmieście-Zachód, 
Stare Miasto, Nowe Miasto, Osiedle 
Międzyodrze-Wyspa Pucka
- 47 Mini Ekoportów 

IV sektor
Żydowce-Klucz, Podjuchy-Zdroje, 
Dąbie-Załom-Kasztanowe, Wielgo-
wo-Sławociesze-Zdunowo, Płonia-
-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Ma-
jowe, Słoneczne, Bukowe-Klęskowo
- 32 Mini Ekoporty 

Pojemniki oznaczone są poprzez 
specjalnie naklejone grafiki, wi-
doczne poniżej (przykładowa dla 
pojemnika na papier).

gazety, czasopisma, książ-
ki, zeszyty, katalogi i pro-
spekty, kartony, papiery 
opakowaniowe, tektury

TAK NIE

kartony po mleku i sokach, 
zabrudzone i zatłuszczone 
papiery, papier ścierny, 
kalki, pergamin, papier hi-
gieniczny, worki po cemen-
cie i inne materiały budow-
lane, papier lakierowany, 
tapety, styropian

więcej informacji: ecoszczecin.pl

papier

Opłaty za wywóz  
odpadów 
Dzień 15 lutego 2015 r. był 
pierwszym terminem w tym 
roku , w którym właściciele 
nieruchomości zamiesz-
kałych zobowiązani byli 
do wniesienia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rachunek 
Gminy Miasto Szczecin. 

miesięcznie w zależności od zade-
klarowania selektywnego sposobu 
gromadzenia odpadów na terenie 
nieruchomości lub nie. Wyjątkiem 
są właściciele nieruchomości w za-
budowie jednorodzinnej, którzy 
w 2014 r. skorzystali z możliwości 
naliczenia opłaty wg ilości zużytej 
wody. Opłata w tym przypadku 
wynosi 4 zł/m3 zużytej wody przy 
selektywnym sposobie gromadze-
nia odpadów i 5 zł/m3 przy niese-
lektywnym. Podobnie w zabudo-
wie wielorodzinnej kwota opłaty 
miesięcznej wynika z przyjęcia do 
podstawy naliczenia ilości zużytej 
wody i zadeklarowanego sposobu 
gromadzenia odpadów komunal-
nych.

Opłaty wnoszone są na indywidu-
alny numer rachunku bankowego, 

który właściciel nieruchomości 
otrzymał lub otrzyma w liście wy-
słanym z Urzędu Miasta.

Do czasu otrzymania tej informa-
cji z indywidualnym numerem ra-
chunku wpłaty należy dokonać na 
ogólny rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Szczecin w banku PKO BANK 
Polski nr 24 1020 4795 0000 9102 
0278 0328.

Opłaty wnoszone są z częstotliwo-
ścią raz na dwa miesiące. Kolejne 
terminy: 

• 15.04 (za marzec i kwiecień),
• 15.06 (za maj i czerwiec),
• 15.08 (za lipiec i sierpień),
• 15.10 (za wrzesień i paździer-

nik),
• 15.12 (za listopad i grudzień),
• 15.02 ( za styczeń i luty).
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Oferowane mieszkania mają po-
wierzchnię od 48,65 m2 do 65,92 
m2. W toku prowadzonej inwestycji 
powstało łącznie 21 lokali mieszkal-
nych. 13 z nich znalazło już kupców.

2- i 3-pokojowe mieszkania wybu-
dowane zostały w roku 2009. Inwe-
storem było Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego „Prawobrzeże”, 
które wybudowało już łącznie po-
nad 1,5 tys. mieszkań czynszowych.

Lokale położone są w trzykondy-
gnacyjnych budynkach z zagospo-
darowanym podwórkiem, miej-
scami parkingowymi i elementami 
małej architektury. Niewątpliwym 

atutem inwestycji przy ul. Mierni-
czej jest bliskość zieleni, parku, rze-
ki Płonia i jeziora Dąbie oraz łatwy 
i szybki dojazd do centrum Szczeci-
na (zarówno komunikacją miejską 
jak i samochodem).

Wszystkie zastosowane podczas bu-
dowy materiały i urządzenia posia-
dają gwarancję najwyższej jakości, 
a  standard deweloperski oferowa-
nych mieszkań daje możliwość wła-
snej aranżacji i indywidualnego wy-
kończenia wnętrz. Każde mieszkanie 
posiada garderobę, wyodrębnione 
kuchnię i łazienkę oraz loggię przy 
pokojach dziennych. Zastosowana 
stolarka okienna, odpowiednia izo-
lacja cieplna budynku, wentylacja 
i  ogrzewanie mieszkań poprzez in-
dywidualne stacje cieplne powo-
dują, że własności energetyczne 
budynku są o 15% korzystniejsze od 
określonych w polskich normach.
 
UWAGA! Ceny do negocjacji!

Decydując się na mieszkanie przy 
ul. Mierniczej w Dąbiu wybierasz 

sprawdzonego inwestora – spół-
ka ze 100-procentowym udziałem 
Gminy Miasto Szczecin daje gwa-
rancję pewnego zakupu i najwyż-
szej jakości mieszkań.

W celu uzyskania bliższych infor-
macji na temat przedstawionej 
oferty mieszkań na sprzedaż prosi-
my o kontakt z Towarzystwem Bu-
downictwa Społecznego „Prawo-

brzeże” przy ul. Winogronowej 11F 
w Szczecinie-Zdrojach (tel. 91 4613 
692, wew. 125). Zapraszamy także 
na stronę internetową: www.tbsp.
szczecin.pl.

Program działał będzie na bliźnia-
czych zasadach, co cieszące się od 
lat dużą popularnością „Zielone 
Podwórka”. Jego celem jest zmiana 
niegdyś reprezentacyjnych przedo-
gródków położonych bezpośrednio 
przy szczecińskich ulicach. Zieleń-
ce przed kamienicami, które mijają 
szczecinianie i turyści spacerujący po 
naszym mieście, już niedługo mogą 
stać się nową wizytówką Szczecina.

W porozumieniu z Miejskim Kon-
serwatorem Zabytków i Architek-
tem Miasta, ZBiLK będzie dążył do 
wyznaczenia spójnych standar-
dów estetycznych rewitalizowa-
nych przedogródków. Jest to tym 
bardziej istotne, że zachowane 
na terenie Śródmieścia Szczecina 
przedogródki (w obrębie placów 
Grunwaldzkiego i Odrodzenia oraz 
na odcinkach ulic: Bolesława Śmia-
łego, Monte Cassino, Jana Pawła II, 
Piastów, Śląskiej i Wielkopolskiej) 
stanowią integralną część historycz-
nego układu przestrzennego miasta 
z końca XIX wieku. Pomimo różnych 
przekształceń wciąż czytelny jest 
ich pierwotny układ oraz oryginal-
ne elementy zagospodarowania. 
Dekoracyjne ogródki przed fasa-
dami budynków nadawały ulicom 
specyficzny, rezydencjonalny cha-
rakter. Wśród zespołów tej charakte-
rystycznej dla naszego miasta zieleni 
wyróżnia się ul. Bolesława Śmiałego, 

która jako jedyna w tak dużej skali za-
chowała pas zieleni w formie przedo-
gródków właśnie. Jeszcze przed 
wojną, mieszkańcy musieli (zgodnie 
z nakazami ówczesnych władz) ob-
sadzać zieleńce przed kamienicami 
ozdobnymi krzewami i kwiatami.

Wracając jednak do współczesności 
– zaplanowana na bieżący rok łączna 
wysokość dofinansowania prac wy-
konywanych przez wspólnoty w ra-
mach programu opiewać będzie na 
100 tys. zł. Gmina wesprze wybrane 
projekty – podobnie jak przy trwają-
cym już programie dotyczącym po-
dwórek – kwotą równą 75% kosztów 
prac. Prócz tego, 550 tys. zł ZBiLK pla-
nuje przeznaczyć na ósmą już edycję 
„Zielonych Podwórek Szczecina”.
 
Od początku trwania programu 
„Zielone Podwórka Szczecina” 
powstało już łącznie 86 miejsc przy-
jaznych mieszkańcom – zielonych 
oaz spokoju, miejsc sąsiedzkich 
spotkań i odpoczynku. W ostatnich 
latach Gmina dofinansowała inwe-
stycje kwotą blisko 6,5 mln zł.

W 2013 roku program „Zielone 
podwórka” został nominowany do 
Nagrody Obywatelskiej Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego. 
Zielone Podwórka zostały docenio-
ne za szczególne działania na rzecz 
dobra społeczeństwa. 

Kup mieszkanie w TBS-ie!

Już nie tylko szczecińskie 
podwórka ale i przedo-
gródki zmienią się nie do 
poznania dzięki gminnym 
dofinansowaniom. Za-
rząd Budynków i Lokali 
Komunalnych uruchamia 
nowy program wpiera-
jący inicjatywy wspólnot 
mieszkaniowych – „Zielone 
Przedogródki Szczecina”.

Mieszkania

Zalegasz z zap³at¹ czynszu?
Nie dopuœæ do eksmisji!

Mieszkania w nowym 
budownictwie i spokojnej 
lokalizacji w prawobrzeżnej 
części Szczecina czekają 
na swoich właścicieli. TBS 
„Prawobrzeże” oferuje 
potencjalnym nabywcom 
osiem lokali przy ulicy Mier-
niczej 24-26 w Szczecinie-
-Dąbiu. Ceny do negocjacji!

Czas na przedogródki!
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Akcje Miasta

Grupa Azoty, jeden z czo-
łowych mecenasów sportu 
w Polsce, ma od stycznia 
swoją halę widowiskowo-
-sportową w Szczecinie.

Hala – Azoty Arena

Uroczystość zmiany nazwy hali na 
Azoty Arena rozpoczęła się od 
meczu Ligi Mistrzyń pomiędzy mi-
strzyniami Polski Chemikiem Police 
a Dynamem Kazań, zwyciężczynia-
mi ubiegłorocznej edycji LM. Po 
zaciętej walce 3:1 wygrała drużyna 
Chemiczek, które są gospodyniami 
szczecińskiego obiektu i rozgrywa-
ją w nim wszystkie swoje mecze.

– Porozumienie z miastem Szczecin, 
na podstawie którego nabyliśmy 
prawa do nazwy hali Azoty Arena, 
podpisaliśmy na okres trzech lat. 
Roczna wartość umowy to 700 tys. 
złotych. Jest to kolejny krok naszej 
spółki w promocji Grupy Azoty po-
przez sport. Jesteśmy przekonani, że 
nasza marka będzie w jeszcze więk-
szym stopniu rozpoznawalna i  to 
nie tylko w regionie zachodniopo-
morskim, z którym się utożsamiamy 
i który jest nam bliski, ale w całej Pol-
sce – powiedział podczas uroczy-
stości, Krzysztof Jałosiński prezes 
Grupy Azoty Police.

– Cieszy mnie ta współpraca – mówi 
Piotr Krzystek, prezydenta Szczeci-
na. Razem będziemy promować ten 
nowoczesny obiekt i dbać by odby-
wały się na nim imprezy najwyższej 
rangi. Już dziś nie ma weekendu, 

podczas którego Azoty Arena nie 
zapełniłaby się kibicami. Cieszę się 
również, że do grona szczecińskich 
drużyn, na co dzień korzystających 
z  hali, dołączyły siatkarki Chemi-
ka Police. Dzięki temu w Arenie są 
obecne wszystkie najważniejsze dys-
cypliny drużynowe, a kibice mogą 
oglądać rozgrywki na najwyższym 
sportowym poziomie.

Azoty Arena jest obiektem wie-
lofunkcyjnym. Kompleks wraz z 

rozbudowaną strefą rekreacji zo-
stał oddany do użytku 1 sierpnia 
2014 roku. Jego właścicielem jest 
Urząd Miasta Szczecin, a operato-
rem firma VES, która zajmuje się 
obsługą takich obiektów sporto-
wych jak Stadion Narodowy czy 
Pepsi Arena w Warszawie. Azoty 
Arena składa się z hali głównej, 
budynku biurowo-usługowego 
i sportowo-rekreacyjnego. Na 
terenie wokół znajdują się ścież-
ki rowerowe, boiska oraz skate-

park. Obiekt jest przystosowany 
do organizacji zawodów m.in. 
w  siatkówce, koszykówce czy pił-
ce ręcznej, a zimą na jego terenie 
funkcjonuje miejskie lodowisko.

Dodatkowo Azoty Arena umożli-
wia realizowanie eventów muzycz-
nych i gal. Od czasu jej otwarcia 
odbyły się w niej m.in. Mistrzostwa 
Świata Juniorów w Karate WUKF, 
gala KSW czy ESKA Music Awards, 
a w najbliższym czasie wystawiany 

będzie kultowy musical Metro oraz 
koncertować będzie Garou.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
Police S.A. są jedną z największych 
firm chemicznych w Polsce wcho-
dzących w skład Grupy Azoty SA. 
W  2013 roku przychody Grupy 
Azoty Zakłady Chemiczne Police 
S.A. wyniosły 2,46 mld zł przy zysku 
netto na poziomie 42 mln zł. Łącz-
nie „Police” zatrudniają ok. 2373 
pracowników (stan 31.07.2013 r.). 

Wyróżniają artystów
Do 28 lutego br., można 
zgłaszać kandydatury do 
Nagrody Artystycznej Mia-
sta Szczecin oraz do tytułu 
Mecenas Kultury Szczecina 
za rok 2014.

Uprawnieni do składania zgłoszeń 
są pełnoletni mieszkańcy Szczeci-
na jako osoby fizyczne oraz osoby 
prawne i podmioty nie posiadające 
osobowości prawnej pod warun-
kiem, że mają swoją siedzibę na 
terenie Gminy Miasto Szczecin. Wy-
łączeni z tego prawa są członkowie 
Prezydenckiej Rady Kultury. 

Zgodnie z regulaminem każdego 
roku można przyznać tylko jedną 
Nagrodę Artystyczną (indywidual-
ną lub zbiorową) i jeden Tytuł Me-
cenasa. 

W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach możliwe będzie nie-
przyznanie tych wyróżnień. 

Nagroda Artystyczna Miasta 
Szczecin przyznawana jest wyłącz-
nie twórcom i artystom związanym 
ze Szczecinem za wybitne osiągnię-
cia artystyczne, które miały miejsce 
w roku kalendarzowym poprze-
dzającym przyznanie wyróżnienia. 
Nagroda ma formę pieniężną, a jej 

wysokość w roku bieżącym ustalo-
na została na kwotę 40 000 zł. 

Tytuł Mecenasa Kultury Szczeci-
na może być przyznany jednej oso-
bie fizycznej lub osobie prawnej 
bądź jednostce organizacyjnej nie 
posiadającej osobowości prawnej, 
zarówno polskiej, jak i zagranicznej, 
wyróżniającej się w roku poprze-
dzającym działalnością na rzecz 
realizowanych na terenie Szczeci-
na przedsięwzięć kulturalnych lub 
działalnością podejmowaną na te-
renie Szczecina w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego, w tym 
w  szczególności w zakresie ochro-
ny zabytków. 

Z prawa kandydowania do tytułu 
Mecenasa Kultury wyłączone są 
podmioty, które mają prawny obo-
wiązek realizowania zadań z zakre-
su działalności kulturalnej i ochro-
ny dziedzictwa kulturowego. 

Minimalny wkład finansowy kan-
dydata do tytułu Mecenasa Kultury 
nie może być niższy niż 10 000 zł za 
rok miniony. 

W ostatnich latach laureatami Na-
grody Artystycznej zostali m.in. 
Adam Zieliński (Łona) i An-
drzej Mikosz (Webber), Sylwe-

ster Ostrowski, Zespół Teatru 
Współczesnego, Anna Wojsznis, 
Krzysztof Ked Olszewski, Woj-
ciech Zieliński, a Tytuł Mecenasa 
otrzymali m.in.: Nordea Bank 
Polska SA Region Zachodni, SGI 
Baltis Sp. z o.o., Edward Osina – 
Prezes Przedsiębiorstwa Budow-

lanego CALBUD Sp. z o.o., Hotel 
Radisson. 

Formularze zgłoszeń dostępne 
są na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Szczecin: www.eurzad.
szczecin.pl oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta sala nr 62 (Urząd Mia-

sta Szczecin, plac Armii Krajowej 1). 
Zgłoszenia mogą być przesyłane 
na adres Wydziału Kultury Urzędu 
Miasta Szczecin – pocztą, faksem 
bądź pocztą elektroniczną lub skła-
dane osobiście w Biurze Obsługi 
Interesantów. 
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Tropem Wilczym
Data: 1.03.2015 godz. 12.00
Miejsce: Jasne Błonia

1 marca 2015 r. obchodzić będzie-
my w Polsce po raz piąty Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Tego dnia, w ramach ogólnopol-
skiego projektu biegowo – edu-
kacyjnego Fundacji Wolność i De-
mokracja, odbędzie się: „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Bieg rozpocznie się 
o godz. 12:00, na Jasnych Błoniach, 
obok Pomnika Czynu Polaków. 
Symbolicznym dystansem będą 
1963 m., które są jednocześnie datą 
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklę-
tego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. 
www.tropemwilczym.pl

Banach – jubileusz
Data: 3.03.2015 godz. 19.00
Miejsce: Dom Kultury Słowianin

Piotr Banach – założyciel i lider ze-
społów: Hey (w latach 1992-99), In-
dios Bravos, Ludzie Mili, Dum-Dum, 
a także muzyk wielu szczecińskich 
zespołów, między innymi grupy 
Kolaboranci, pomysłodawca i głów-
ny kompozytor pierwszej solowej 
płyty Katarzyny Nosowskiej „Puk, 
puk”,oraz producent, autor tekstów 
i multiinstrumentalista, obchodzi 
w tym roku 35 lecie działalności 
scenicznej i pracy twórczej wraz 
z jubileuszem 50 urodzin. Z tej oka-
zji przygotowuje nie tylko materiał 
na swoją drugą solową płytę, ale 
przede wszystkim serię koncertów. 
www.slowianin.org

Ana Moura
Data: 3.03.2015 godz. 20.00
Miejsce: Filharmonia 

 

Ana Moura – księżniczka fado, bę-
dzie pierwszą artystką 12. edycji 
Szczecin Music Fest. Na najnow-
szym albumie (Desfado) możemy 
usłyszeć nie tylko portugalskie 
fado, ale również piosenki śpiewa-
ne po angielsku. Okazuje się, że 
uczucia jakimi nasycone jest fado 
łatwo przenieść na historie opowia-
dane w innych językach. 
www.szczecinmusicfest.pl 

Musical Metro
Data: 8.03.2015 godz. 16.00 i 20.00
Miejsce Azoty Arena

Po latach nieobecności do Szcze-
cina powraca wspaniałe muzyczne 
wydarzenie. Ponownie zostanie 
wystawiony musical METRO Studia 
Buffo. Wydarzenie, ze względu na 
swą historię i sławę, warte wzięcia 
pod uwagę podczas planowania 
marcowej niedzieli – METRO to ka-
non teatralny dla każdego Polaka.
www.azotyarena.pl 

Queen Symfonicznie
Data: 14.03.2015 godz. 16.00 i 19.00
Miejsce: Filharmonia 

Niezwykłe koncerty łączące nie-
śmiertelną muzykę zespołu QU-
EEN z symfonicznymi aranżacjami 
w wykonaniu orkiestry Alla Vienna 

i  20-osobowego chóru Vivid Sin-
gers już od ponad 3 lat zachwycają 
fanów twórczości legendarnej gru-
py. To dwugodzinny spektakl po-
dzielony na dwie części, z najwspa-
nialszymi kompozycjami Queen. 
www.filharmonia.szczecin.pl

Garou 
Data: 24.03.2015
Miejsce: Azoty Arena

Garou – tego nazwiska nie trzeba 
nikomu przestawiać. Już w marcu 
2015 r., ten rewelacyjny kanadyj-
ski piosenkarz i multiinstrumen-
talista wystąpi przed szczecińską 
publicznością. Garou zaprezentuje 
swoje największe hity, takie jak na 
przykład Gitan, Seul, Revien, a tak-
że piosenki ze swojej najnowszej 
płyty.
www.azotyarena.pl

ENERGIA i BUD GRYF
Data: 27-29.03.2015
Miejsce: Międzynarodowe Targi 
Szczecińskie
Technologie i produkty, które 
składają się na nowoczesny i funk-
cjonalny dom, oferta branży ener-
getycznej i cieplnej, premiery 

targowe, prezentacje, fachowe po-
radnictwo – to oferta, która czekać 
będzie na odwiedzających 24. Targi 
BUD-GRYF i 19 Targi ENERGIA. 
www.mts.pl

Artur Rojek 
Data: 30.03.2015 godz. 20.00
Miejsce: Filharmonia

Kompozytor, autor tekstów, woka-
lista, promotor. Współtwórca i lider 
Myslovitz, z którym wydał dziewięć 
albumów, a także założyciel i lider 
grupy Lenny Valentino. Współpra-
cował z Katarzyną Nosowską, Smo-
likiem i Pustkami. Pomysłodawca 
i dyrektor artystyczny OFF Festiwalu.
www.filharmonia.szczecin.pl

Wydarzenia_co się dzieje?


