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Takich przykładów już mamy spo-
ro, a będzie jeszcze więcej. Każdy 
z  nas może mieć wpływ na pozy-
tywne zmiany w mieście. Wystar-
czy 26 kwietnia 2015 r. uczestni-
czyć w wyborach do Rad Osiedli, 
a także – co równie ważne – zgło-
sić swoją kandydaturę do Rady 
Osiedla. 

Rada Osiedla w pigułce

Szczecin podzielony jest na 
4 dzielnice: Śródmieście, Zachód, 
Prawobrzeże: Pólnoc: na terenie 
których działa 37 Rad Osiedli. 
Urzędowo rzecz ujmując Rada 
Osiedla jest najniższym szczeblem 
samorządu terytorialnego, a po 
ludzku: bliżej mieszkańca demo-
kracji już nie ma. Rada Osiedla 
ma wiele zadań i możliwości: po-
średniczy między mieszkańcami 
osiedla a władzami miasta, do-
starcza mieszkańcom informacji, 
co, jak i  gdzie można załatwić, 
o  planach i zamierzeniach władz 
miasta, podejmuje interwencje 
w interesie mieszkańców, wy-
stępuje w imieniu mieszkańców 
z  inicjatywami, propozycjami roz-
wiązań, działa również na rzecz 

zbliżania do siebie mieszkańców 
jako członków lokalnej wspólnoty 
osiedlowej i  przemawiania przez 
nich jednym głosem we wspól-
nych sprawach.

W skład Rady Osiedli wchodzą 
osoby, wybierane przez samych 
mieszkańców. Są to zatem najczę-
ściej nasi sąsiedzi, znajomi, przyja-
ciele, osoby nam znane nie z ekra-
nu telewizora, ale np. ze wspólnej 
wywiadówki w szkole. 

Budżet na inwestycje

Rady Osiedla nie tworzą własnego 
budżetu i nie prowadzą gospodar-
ki finansowej, w Szczecinie jednak 
otrzymują od Gminy do własnej 
dyspozycji 150 000 zł na osiedlowe 
inwestycje. Pula ta będzie zwięk-
szana o 10 tysięcy złotych rocznie 
tak, aby w 2020 roku każda Rada 
Osiedla miała do wykorzystania 
po 200 tysięcy złotych.

Kandydaci do RO

Kandydatów (mieszkańców da-
nego osiedla) na członków Rad 
Osiedli może zgłosić każdy szcze-

cinianin, wraz z wykazem osób po-
pierających, najpóźniej w 21 dniu 
przed dniem wyborów. Zgłoszenie 
musi zostać poparte podpisami co 
najmniej 20 osób zamieszkałych 
na terenie danego osiedla, po-
siadających czynne prawa wybor-

cze. Zgłoszenia przyjmowane są 
przez Miejską Komisję Wyborczą 
do 7 kwietnia 2015 r. W zgłosze-
niu należy podać nazwisko, imię, 
wiek, wykształcenie, zawód, nu-
mer ewidencyjny PESEL i miejsce 
zameldowania na pobyt stały oraz 
nazwę Rady Osiedla, do której kan-
dyduje. Do każdego zgłoszenia na-
leży dołączyć pisemne oświadcze-
nie kandydata o wyrażeniu zgody 
na kandydowanie oraz oświadcze-
nie o posiadaniu prawa wybieral-

ności (biernego prawa wyborcze-
go). 

Kto może wybierać?

Każdy mieszkaniec Szczecina, który 
najpóźniej w dniu wyborów kończy 
18 lat i stale zamieszkuje na obsza-
rze danej rady. Radni wybierani są 
w powszechnych, równych i bezpo-
średnich wyborach, w głosowaniu 
tajnym.

To zrobiły Rady Osiedla

Nie ulega wątpliwości, że dzięki 
środkom przekazywanym na in-
westycje, udało się im zmienić na-

sze najbliższe otoczenie. Oprócz 
tego do typowych zadań rad osie-
dli należy: poprawa bezpieczeń-
stwa i porządku m.in. regularne 
zgłaszanie służbom istniejących 
zagrożeń, inicjowanie m.in. mo-
nitoringu, świateł na przejściach 
dla pieszych itp; przeciwdziałanie 
zakłócaniu porządku publicznego, 
szukanie rozwiązań chroniących 
mieszkańców i ich lokale przed ha-
łasem zakłócającym spokój i ciszę 
nocną, przeciwdziałanie likwidacji 
punktów i placówek handlu i usług 
najbardziej potrzebnych miesz-
kańcom w pobliżu ich domów; 
ochrona istniejącej zieleni; pomoc 
na rzecz zarządów wspólnot miesz-
kaniowych; poprawa w utrzymaniu 
czystości ulic. 

W Szczecinie efekty prac rad osie-
dli możemy zobaczyć w wielu 
miejscach. Możemy podziwiać 
pięknie zagospodarowane place 
zabaw i  parki. Przybyło huśtawek, 
drabinek, zjeżdżalni, piaskownic. 
Powstały siłownie pod chmurką, 
ścieżki rowerowe i nowe chodni-
ki. Kosztem ponad 1 mln złotych 
powstał wspomniany na począt-
ku Międzyosiedlowy park rekre-
acyjny, z którego mogą korzystać 
mieszkańcy sąsiadujących osiedli: 
Krzekowo-Bezrzecze Świerczewo, 
Gumieńce, Przyjaźni Kaliny. Swój 
aktywny udział mieszkańcy przeja-
wiają również w działaniach zwią-
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Aktualności_co słychać? Ecozmiany Mieszkania Wydarzenia_co się dzieje?

Osiedlowcy zmieniają miasto

W numerze

Międzyosiedlowy Park Re-
kreacyjny przy ul. Kutrzeby, 
amfiteatr na Placu im.
Waleriana Pawłowskiego 
czy zagospodarowanie Par-
ku Brodowskiego – to
tylko kilka „namacalnych” 
efektów działalności Rad 
Osiedli.

Amfiteatr na pl. im. W. Pawłowskiego

Międzyosiedlowy park przy ul. Kutrzeby

zanych ze Szczecińskim Budżetem 
Obywatelskim, w ramach którego 
realizowane są ich projekty.

W tym roku na projekty zgłaszane 
przez mieszkańców do wydania 
jest 5 mln złotych. W 4 dzielnicach 
Szczecina zrealizowanych zostanie 
m.in. budowa wybiegu dla psów 
w Śródmieściu Szczecina, remont 
chodnika i przystanków ul. Asnyka 
czy adaptacja i renowacja boiska 
sportowego w Szczecinie Dąbiu, 
przy ul. Orlej.

Podsumowując: dzięki Radom 
Osiedla dzieje się, miasto pięk-
nieje i każdy z nas może mieć 
w tym udział. 
Wystarczy wziąć udział w wybo-
rach 26 kwietnia, a także zgłosić 
(do 7kwietnia) osobę, której ufacie, 
sąsiada, znajomego, a może siebie 
na kandydata do Rady Osiedla.

Więcej informacji: osiedla.szcze-
cin.pl oraz Miejska Komisja Wy-
borcza, tel. 91 422 24 36, 91 42 45 
226, 91 43 51 182.

Wybory 2015 najważniejsze daty

16 marca 2015 r. Podanie informacji o terminie i zasadach wybo-
rów, granicach osiedli oraz sposobie zgłaszania 
kandydatów na radnych osiedli.

7 kwietnia 2015 r. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków 
do rad osiedli. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 
na członków Osiedlowych Komisji Wyborczych. 

8 kwietnia 2015 r.  Zatwierdzenie list kandydatów na radnych osiedli. 
9 kwietnia 2015 r.  Powołanie Osiedlowych Komisji Wyborczych Miej-

ska Komisja Wyborcza.
12 kwietnia 2015 r.  Podanie do publicznej wiadomości informacji 

o kandydatach do rad osiedli, siedzibach i godzi-
nach pracy Osiedlowych Komisji Wyborczych. 

19 kwietnia 2015 r. Sporządzenie spisu wyborców.
26 kwietnia 2015 r. Przeprowadzenie głosowania w punktach wy-

borczych 
28 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie wyników wyborów.
4 maja 2015 r.  Rozpatrzenie protestów wyborczych.
do 29 maja 2015 r.  Przeprowadzenie pierwszego zebrania Rady Osie-

dla oraz wybór Przewodniczącego i Zarządu.
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Jak wykazuje praktyka niektóre 
organizacje mają problem z pra-

widłowym dopełnieniem formal-
ności. Z pomocą przychodzi im 
Szczecińskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych Sek-
tor 3.

Nie dopełnienie obowiązku do 
końca marca, może skutkować na-
łożeniem na organizację grzywny. 

Aby skorzystać ze wsparcia Sektora 
3 wystarczy kontakt drogą mailową 
biuro@sektor3.szczecin.pl lub tele-
fonicznie – 91-350-82-99.

Więcej informacji: 
www.sektor3.szczecin.pl 
oraz www.facebook.pl/
sektor3szczecin

Naturalnie najlepiej byłoby, aby jak 
najwięcej środków pochodzących 
z 1% zatrzymać w naszym mieście. 
W Szczecinie działa ponad 150 or-
ganizacji posiadających status OPP. 
Szczecińskie organizacje pożytku 

publicznego oraz Miasto już po raz 
12 wspólnie zachęcają prowadzą 
akcję, zachęcająca do odpisania 1% 
podatku dochodowego na rzecz 
wybranej organizacji pożytku pu-
blicznego.

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

Wnioski można składać do 15 
kwietnia 2015 r. w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 
70-323 Szczecin,  z dopiskiem „Na-
bór wniosków na najem mieszkań 
wspomaganych „Dom dla Seniora”.

Mieszkania przeznaczone są dla 
osób starszych, których docho-
dy i stan zdrowia pozwalają, przy 
zapewnieniu odpowiedniego 
i  niezbędnego wsparcia, na funk-
cjonowanie w mieszkaniach sa-
modzielnych. Zlokalizowane są 
w  nowowybudowanych i moder-
nizowanych budynkach kwartału 
ograniczonego ulicami Bohaterów 
Getta Warszawskiego, Królowej 

Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego. 
Położenie łączy w sobie zalety cen-
trum miasta jednocześnie zapew-
niając zaciszną atmosferę z dala od 

zgiełku ruchliwych ulic. 
Szczegółowe informacje: 
www.mopr.szczecin.pl 
lub www.stbs.pl 

Z urzędu

W skrócie

Mieszkania dla seniorów
Ruszył  nabór wniosków od 
osób chętnych do wynaję-
cia mieszkania wspomaga-
nego o czynszu komunal-
nym w ramach Programu 
„Dom dla seniora”, realizo-
wanego przez Szczecińskie 
TBS Spółka z o.o.

Najpiękniejsza  
w Europie

Szczecińska Filharmonia konty-
nuuje dobrą passę zdobywając 
kolejne nagrody i nominacje 
w prestiżowych plebiscytach.

Bez wątpienia z największą na-
dzieją czekamy na wyniki plebi-
scytu Europejskiej Nagrody Ar-
chitektonicznej im. Miesa ven 
der Rohe. Gmach Filharmonii 
Szczecińskiej znalazł się w ścisłym 
finale konkursu uznawanego za 
„architektoniczne Oscary”. Do ści-
słego finału dostało się jedynie 
5 obiektów europejskich. Budynek 
z Polski walczy o tytuł najlepszego 
obiektu Europy z czterema pozo-
stałymi finalistami: Muzeum Sztuki 
z Ravensburga, (Niemcy); Muzeum 
Morskie w Helsingor (Dania); Win-
nica Antinori w San Casciano Val di 
Pesa (Włochy); Saw Swee Hock Stu-
dent Centre LSE w Londynie (Wiel-
ka Brytania). Europejska Nagroda 

Architektoniczna im. Miesa ven 
der Rohe przyznawana jest co 
dwa lata przez Komisję Europejską, 
Parlament Europejski i  Fundację 
Miesa van der Rohe z  Barcelony. 
W  tym roku w  walce o nagrodę 
brało udział 420 projektów z 36 
europejskich krajów. Jury konkur-
su odwiedzi wkrótce 5 z finało-
wych realizacji, aby lepiej poznać 
obiekt i porozmawiać z  osobami, 
które z niego korzystają. Na 7 maja 
przewidziana jest prezentacja pro-
jektów przez ich autorów. Ogłosze-
nie zwycięzcy odbędzie się 8 maja 
2015 w Barcelonie. 

Deszcz nagród „spadł” już na Filhar-
monię wcześniej. Ostatnio w  kon-
kursie Polska Architektura XXL or-
ganizowanym przez Grupę Sztuka 
Architektury skupiającym wortale 
tematyczne skierowane do archi-
tektów, głosami fachowców oraz 
internautów gmach Filharmonii 
uznany został za najlepszy obiekt 
użyteczności publicznej. 
Więcej: 
www.sztuka-architektury.pl

Z kolei słuchacze RMF Classic w gło-
sowaniu przyznają nagrodę MocAr-
ty w czterech kategoriach: Człowiek 
Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka 
Filmowa Roku i  Rzecz z  Klasą. 

Filharmonia im Mieczysława Karło-
wicza w Szczecinie otrzymała tytuł 
właśnie w ostatniej kategorii. – Wy-
glądem przypomina lodowy pałac 
lub wierzchołek góry lodowej. Fa-
chowcy podkreślają, że to pierwszy 
tak spójny projekt w Polsce – czytamy 
na stronie plebiscytu.
Szczegóły: 
www.filharmonia.szczecin.pl

Rower miejski

1 marca powrócił na ulice Szcze-
cina i już cieszy popularnością. 
Pierwszego dnia rower miejski wy-
pożyczyło 377 osób, drugiego, 859, 
a trzeciego 1136. Do dyspozycji 
mieszkańców jest ponad 300 ro-
werów i 33 stacje. Do pracy wróciła 
stacja ul. Narutowicza – Potulicka 
(nieczynna wcześniej z powodu re-
montu Potulickiej), nie działa nato-
miast stacja Dworzec Główny PKP 
– ul. Kolumba. Ta ostatnia została 
zdemontowana na czas remontu 
Dworca Głównego PKP. Z informa-

cji, jakie otrzymaliśmy z PKP, uru-
chomienie stacji będzie możliwe 
najwcześniej w połowie roku. Rada 
Osiedla Gumieńce podjęła decyzję 
o sfinansowaniu stacji Bike_S przy 
rondzie Gierosa. Trwa procedura 
związana z przekazaniem środ-
ków na zakup stacji spółce NiOL. 
Potrzebna jest zgoda Rady Miasta. 
Stosowna uchwała ma być głoso-
wana na sesji marcowej. 
Więcej: www.bikes-srm.pl

Park & Ride

Pierwszy w Szczecinie Park & 
Ride (Parkuj i Jedź – parking 
przeznaczony dla osób, które 
dojeżdżają z przedmieść dużych 
miast i korzystają z komunikacji 
miejskiej) powstanie w rejonie 
przystanku tramwajowego SST 
Lotnisko. 
Parking z ponad 400 miejscami 
będzie oświetlony, wyposażony 
m.in. w monitoring, system zlicza-
nia pojazdów oraz elementy małej 

architektury. Zainteresowane jego 
budową są 4 firmy. Komisja prze-
targowa bada złożone oferty.Na 
zrealizowanie zadania przyszły wy-
konawca będzie mieć 16 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. 

Stypendyści  
u prezydenta

4 studentów i 5 doktorantów otrzy-
mało stypendia naukowe w  ra-
mach IX edycji programu stypen-
dialnego Prezydenta Szczecina. 
Program stypendialny dla najzdol-
niejszych studentów i doktoran-
tów funkcjonuje od października 
2010 roku i promuje młodych 
i  zdolnych. – Jesteście atutem na-
szego miasta, dlatego serdecznie 
Wam gratuluję, mam nadzieję, że 
dalej będziecie poszerzać swoją wie-
dzę. Niech te stypendia służą Wam 
do tego, abyście mogli dalej rozwijać 
swoje aspiracje naukowe i zawodo-
we – powiedział Piotr Krzystek pre-
zydent Szczecina. 

Niewiele trzeba... 
Wystarczy 1%
Przypominamy o możliwo-
ści przekazania 1% podat-
ku dochodowego na rzecz 
organizacji pożytku pu-
blicznego.

31 marca się zbliża!
Do tego dnia organiza-
cje pozarządowe muszą 
przygotować sprawozdanie 
finansowe ze swojej dzia-
łalności oraz wysłać CIT-8 
do Urzędu Skarbowego.

Mieszkania dla seniorów
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EcoGenerator będzie miał dwie 
linie spalania odpadów, a tym sa-
mym dwa kotły i dwa walczaki. Oba 
są już na swoich miejscach. 
9 marca odbyła się uroczystość 
chrztu walczaków. Pierwszy otrzy-
mał imię Stefan – na cześć prze-
wodniczącego rady nadzorczej Za-
kładu Unieszkodliwiania Odpadów 
prof. Stefana Berczyńskiego, a dru-
gi Angel – na część wiceprezesa 
Mostostalu Warszawa Jose Angela 
Andresa Lopeza.
Zastępca Prezydenta Szczecina Bog-
dan Jaroszewicz życzył wykonawcy 
zakończenia budowy w terminie. 
Prezes ZUO Tomasz Lachowicz 
zwrócił uwagę, że na sześć budo-
wanych obecnie w Polsce spalarń 
odpadów komunalnych szczecińska 
ma największy udział firm polskich. 
ecg

EcoGenerator: 95 proc. spalarni 
odpadów komunalnych w Euro-
pie ma paleniska rusztowe. Dla-
czego projektanci właśnie z tej 
technologii korzystają najchęt-
niej?
Roland Klein, kierownik budowy, 
Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Europe Service: – Technologii spa-
lania jest kilka (np. paleniska fluidal-
ne, zgazowanie odpadów – przyp. 
ECG). Ze względu na różnorodność 
składu odpadów komunalnych 
paleniska rusztowe są najbardziej 
praktyczne. Ludzie wyrzucają rze-
czy małe i dość duże, np. materace, 
meble, samochody (śmiech).

Samochody?
– Tak, w jednej ze spalarń niemiec-

kich w podajniku odpadów utknął 
fiat 500. Trzeba było zatrzymać 
pracę spalarni i go stamtąd wydo-
być.

Pracownicy firmy Remak, którzy 
montują ruszty EcoGeneratora, 
opowiadali mi, że sprawdza Pan 
wszystko co do milimetra. Dla-
czego tak ważna jest precyzja 
w tym ogromnym, ważącym 244 
tony urządzeniu?

– Proces rozruchu kotła trwa 8-9 
godzin. W tym czasie rusztowiny 
osiągają optymalną temperaturę 
500 st. C. Rusztowiny pod wpły-
wem temperatury rozszerzają się 
o 2 mm. Trzeba je ułożyć z toleran-
cją na to zjawisko.

Jest wiele odmian rusztów ru-
chomych z dodatkowo poru-
szającymi się sekcjami i innymi 
kombinacjami. Co decydowało 
o  wyborze rusztu dla szczeciń-
skiej spalarni?
– Założona w projekcie kalorycz-
ność odpadów (od 8 do 13 MJ/kg 
– przyp. ECG). Np. gdyby była wyż-
sza, doszłoby chłodzenie rusztu 
wodą. W tym wypadku wystarcza 
chłodzenie powietrzem.

Najistotniejszym warunkiem wy-
dajnej i bezpiecznej dla środo-
wiska pracy instalacji jest pełne 
zintegrowanie rusztu oraz kotła. 
Co to oznacza w praktyce?
– Trzeba tak spalać odpady na 
ruszcie, aby maksymalnie odzy-

skać tkwiącą w odpadach energię. 
Ruszt i kocioł odzyskowy muszą 
być tak ze sobą zintegrowane 
czyli muszą tak współpracować 
ze sobą, aby ten proces odzysku 
energii był jak najbardziej wydaj-
ny tzn. aby z odpadów na rusz-
cie pozostał tylko niepalny żużel 
a  kocioł odebrał jak najwięcej 
energii, która następnie będzie 
wykorzystywana do produkcji 
energii elektrycznej oraz energii 
cieplnej. 

Jaka jest pozycja firmy Mitsubi-
shi Hitachi Power Systems Eu-
rope Service GmbH wśród pro-
ducentów rusztów do spalania 
odpadów komunalnych?
– W samej Europie liczą się trzy-
-cztery firmy. Mitsubishi Hitachi 
Power Systems Europe Service 
jest według mojej oceny trzecim 
najważniejszym dostawcą tego 
typu technologii rusztowych na 
świecie. 

Dziękuję za rozmowę.

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

Walczaki zamontowane i ochrzczone

EcoGenerator – 
elektrociepłownia 
na odpady

EcoGenerator, Zakład Termicz-
nego Unieszkodliwiania Odpa-
dów dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego powstaje na 
Ostrowie Grabowskim w porcie 
szczecińskim. Od 2016 roku bę-
dzie zamieniać w energię cieplną 
i elektryczną 150 tys. ton odpadów 
rocznie. Moc elektrociepłowni 
w kogeneracji: 7,5 MWe i 32 MWt. 

Za realizację projektu odpowiada 
Zakład Unieszkodliwiania Odpa-
dów. Generalnym wykonawcą 
spalarni jest Mostostal Warsza-
wa. Koszt inwestycji: 711 mln 
zł. Główne źródła finansowania: 
255 mln zł – dotacja z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej. 280,7 
mln – pożyczka z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 60 mln zł – 
środki własne ZUO.

Więcej: ecogenerator.eu

Ruszty  
EcoGeneratora

Prostokąt o powierzchni dwupo-
kojowego mieszkania (44 metrów 
kwadratowych, 11 x 4 m) – tak wy-
gląda ruszt schodkowy, posuwi-
sto zwrotny, który spalać będzie 
odpady w EcoGeneratorze.

Składa się z 884 rusztowin, ułożo-
nych w 26 rzędach – na przemian 
nieruchomych i ruchomych. Ru-
chome rzędy rusztowin przesuwa-
ją się w przód i w tył, dzięki czemu 
napierające z podajnika odpady 
mogą przemieszczać się i obracać. 

Przesuwaniu się odpadów poma-
ga też grawitacja, ruszt pochylo-
ny jest pod kątem 8 stopni.
Tempo spalania odpadów: 10 ton 
na godzinę – 7 500 h/rok.
Optymalna temperatura pracy: 
500 st. C, max. 600 st. C. System 
chłodzenia powietrzem przeciw-
działa przegrzaniu rusztu.

EcoGenerator będzie miał dwie 
linie spalania, czyli dwa ruszty, 
dwa kotły i dwa systemy oczysz-
czania spalin oraz jedną wspólną 
dla obu linii oczyszczalnię ście-
ków technologicznych.

Ludzie wyrzucają różne rzeczy

W walczaku para wod-
na oddziela się od wody. 
To jedna z najważniejszych 
części kotła, a na pewno 
najwyżej położona.

Rozmowa z Rolandem  
Kleinem, który w imieniu 
firmy Mistubishi Hitachi  
Power Systems Europe 
Service nadzoruje  
budowę dwóch rusztów  
dla EcoGeneratora.

Roland Klein, Mitsubishi Hitachi  
Power Systems Europe Service GmbH

Zrób eko-selfie albo nagraj filmik o recyklingu

Konkursy zostaną przeprowadzone 
w pięciu kategoriach wiekowych. 
Przedszkolaków zachęcimy do wy-
konania pracy plastycznej pt. „Moja 
rodzina jest ECO”. 

Uczniowie szkół podstawowych 
stworzą EKO-bohatera w formie 
przestrzennej. 
Gimnazjaliści w konkursie pt. „ECO-
-EGO” będą mogli przesyłać selfie 
promujące ochronę środowiska. 
Szkołom ponadgimnazjalnym pro-
ponujemy natomiast nakręcenie 
krótkiego filmu poświęconego se-
gregacji odpadów i recyklingowi. 
Do końca marca czekamy na zgło-
szenia od placówek, które chcą 
wziąć udział w konkursach. Prace 

będzie można przekazywać do 
końca kwietnia. 
Nagrody: dla młodszych ekologicz-
ne zabawki, gry planszowe. Nato-
miast na młodzież czekają ekolo-
giczne torby na laptopa, plecaki 
czy power banki. 
  
Program „Jestem eco”, formularz 
zgłoszeniowy do konkursu i regu-
lamin: 
www.ecogenerator.eu

W marcu w ramach progra-
mu edukacyjnego „Jestem 
eco” ruszamy z cyklem kon-
kursów edukacyjnych. Te-
matem przewodnim będą 
oczywiście odpady i szero-
ko rozumiana ekologia.

Jose Angel Andres Lopez, prof. Stefan Berczyński, Tomasz Lachowicz i Bogdan Jaroszewicz

Plakat do konkursu stwórz EKO-bohatera

Ruszt od środka
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Pora – po zimowej przerwie – na 
grabienie trawników, przycięcie 
krzewów, drzewek. Do końca mar-
ca te zielone odpady wywozimy 
jeszcze do EkOPORTów, ale już od 
1 kwietnia...

Zielone – reaktywacja

Od tego dnia wznowiona będzie 
usługa odbioru odpadów zielo-
nych od mieszkańców Szczecina. 

Uwaga! Wszyscy, którzy w ubie-
głym roku deklarowali chęć ko-
rzystania z tej usługi nie muszą 
robić tego ponownie! Korzysta-
nie z tej usługi nie wpływa także 
na zmianę wysokości opłaty mie-
sięcznej za wywóz odpadów.

Wszystko pozostaje zatem bez 
zmian, a właściciele nieruchomo-
ści, którzy chcieliby w tym roku 
po raz pierwszy skorzystać z usłu-
gi wywozu odpadów zielonych, 
muszą zgłosić ten fakt do Urzędu 
Miasta. Istnieją cztery podstawowe 
ścieżki zgłoszenia:
• za pośrednictwem strony eco-

szczecin.pl – poprzez wypełnie-
nie formularza znajdującego się 
na tej stronie

• telefonicznie pod numerem 91 
435 11 99

• za pośrednictwem poczty – prze-
syłając na adres: Urząd Miasta 
Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 
70-456 Szczecin z dopiskiem: 
„WUCiP ZIELONE” oświadczenie 
zawierające dane nieruchomo-
ści, jej właściciela oraz potwier-
dzenie, że nieruchomość jest 
wyposażona w pojemnik do gro-
madzenia odpadów zielonych 

• osobiście w Biurze Obsługi Inte-
resantów Urzędu Miasta

Warunkiem odbioru odpadów 
z  zabudowy jednorodzinnej jest 
posiadanie specjalnego pojemnika 
przeznaczonego do gromadzenia 
tego typu odpadów. Zgodnie z za-
pisami Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku muszą to być zamy-
kane pojemniki koloru brązowego 
o pojemności 120 lub 240 l (PN-EN 
840). Wyposażenie leży w gestii wła-
ściciela. Gmina nie pokrywa kosz-
tów zakupu pojemnika.

Gdzie można kupić 
pojemnik?

Pojemniki do gromadzenia odpa-
dów zielonych można nabyć:
• w sklepach ogrodniczych,
• od podmiotów związanych 

z gospodarką odpadami tj. MPO 
Sp. z o.o., Sita Jantra Sp. z o.o. Re-
mondis Szczecin Sp. z o.o. Jumar 
i Karchem.

• w Internecie z wykorzystaniem 
popularnych serwisów aukcyj-
nych. 

Odbiór zielonego 

Od właścicieli nieruchomości w za-
budowie jednorodzinnej odbiór 
odpadów zielonych odbywa się raz 
w tygodniu, od kwietnia do listo-
pada. Pojemniki – podobnie jak 
te na odpady zmieszane – w  dniu 
odbioru muszą być udostępnione 
firmie wywozowej. Zatem jeśli po-
jemnik na zielone odpady mamy 
ustawiony w ogrodzie, w miejscu 
niedostępnym dla osób z zewnątrz, 
pamiętajmy, aby w dniu odbioru 
wystawić go w odpowiednie, do-
stępne dla firmy wywozowej miej-
sce. 

Harmonogramy odbiorów dla po-
szczególnych sektorów podane 
będą na stronie ecoszczecin.pl 
w  zakładce „Harmonogramy”, po 
zakończeniu trwającego aktualnie 
przetargu i uzgodnieniu go z  wy-
branymi w tym postępowaniu fir-
mami.

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej 
właściciele nieruchomości mogą 
zamówić kontener do gromadze-
nia odpadów zielonych. Podmiot 
działający na zlecenie gminy na 
zgłoszenie właściciela nierucho-
mości kontener wstawi na 24 
godziny.

Nie ma obowiązku

Chęć przystąpienia do korzystania 
z usługi odbioru odpadów zielo-
nych jest dobrowolna. Właściciele 
domów jednorodzinnych, którzy 
nie będą mogli lub nie chcą zaopa-
trzyć się w pojemnik na odpady 
zielone, w dalszym ciągu mogą 
tego typu odpady zagospoda-
rowywać we własnym zakresie: 
w  przydomowych kompostow-
nikach lub dowozić do EKOPOR-
TÓW rozlokowanych na terenie 
miasta.

Jakie zielone?

Do grupy odpadów zielonych od-
bieranych z posesji zamieszkałych 
zaliczamy trawę, drobne gałęzie, 

liście oraz spady. UWAGA! Do po-
jemnika lub kontenera na odpady 
zielone wrzucamy bez dodatko-
wego opakowania. Selektywnie 
gromadzone odpady zielone mają 

trafiać do kompostowania, nie 
mogą być zatem gromadzone 
w  pojemnikach ani w kontene-
rach zapakowane w dodatkowe 
worki! 

Ecozmiany

Wiosenne porządki
Tęsknimy już do słońca, 
wyższych temperatur, 
kwitnącej zieleni, słowem 
do wiosny. Zanim rozgości 
się na dobre, mamy czas 
na wiosenne porządki.

ODPADY
ZIELONE

ŚMIETNIK
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Pamiętajmy zatem, że stara pralka 
i lodówka nie musi nam zawadzać 
w piwnicy a już na pewno nie wy-
wozimy jej do lasu. Przypominamy 
również, że beztroskie zostawienie 
jej w pierwszym lepszym miejscu 
może być szkodliwe nie tylko dla 
środowiska, ale i dolegliwe dla 
portfela, bo grozi grzywną nawet 
do 5 000 zł! 

Jak więc pozbyć się zawadzające-
go w domu, starego, popsutego 
sprzętu dużych rozmiarów? Odpo-
wiedź na to pytanie znają dosko-
nale mieszkańcy Szczecina, którzy 
w ubiegłym roku ponad 1000 razy 
skorzystali z usługi bezpłatnego 
odbioru elektrośmieci z domu.

Dzwoniąc pod numer: 2222 333 
00 lub wypełniając internetowy 
formularz, który dostępny jest na 
stronie www.elektroeko.pl. Zużyty 
sprzęt zostanie odebrany, dodajmy 
bezpłatnie. Pamietajmy jednak, że 
odbierany jest sprzęt o większych 
gabarytach, typu lodówka, pralka.

Do dyspozycji mieszkańców Szcze-
cina jest zawsze 7 EKOPORTów, 
a  także dwa punkty odbioru dla 

tego typu odpadów. Przyniesiony 
przez mieszkańców zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, przyj-
mowany jest w  każdej ilości, bez-
płatnie:
• ul. Pomorska 112 na terenie 

TOM Sp. z o.o. – zjazd z ul. 
Pomorskiej – czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8.00-16.00,

• ul. Ludowa 15 na terenie od-
działu BOMIS, TOM Sp. z o.o. 
– czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00. 
W soboty od 8.00 do 12.45.

Co istotne, zarówno miasto jak 
i  jego mieszkańcy nie ponoszą 
kosztów związanych z prowadzo-
nymi zbiórkami. Te bierze na siebie 
ElektroEko Organizacja Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego SA, działająca na zasa-
dach not-for-profit,  która jest od-
powiedzialna za odbiór urządzeń 
od mieszkańców.

W zamian za elektrośmieci szkołom 
przydzielane są kupony. Te z kolei, 
przeliczane na punkty, które pla-
cówki oświatowe mogą wymie-
niać na opłacane ze specjalnego 
Funduszu Oświatowego materiały 
i pomoce edukacyjne m.in. tabli-
ce multimedialne, rzutniki czy też 
ławki, krzesła lub szafy – według 
potrzeb szkół.

Od początku stycznia do końca lu-
tego ze wszystkich nieruchomości 
zamieszkałych w Szczecinie ode-
brano ponad 75 ton choinek. Dla 
porównania w analogicznym okre-

sie, w roku 2014 było to niespełna 
50 ton. 

Wzrost o 60% potwierdza coraz 
większą świadomość mieszkańców 
Szczecina odnośnie konieczności 
selektywnego gromadzenia odpa-
dów komunalnych. 

Ecozmiany

Choinki odebrano
Zakończono odbiór cho-
inek. 

Wiosenne 
elektrośmieci...
Ta pora roku wiąże się 
często z dużymi porząd-
kami a nawet remontami 
w domu.

...i gabaryty
Podczas wiosennych 
porządków zawsze znaj-
dzie się połamana ławka 
czy stary grill, których 
nie mamy gdzie wyrzucić.  
Wówczas trzeba pamiętać 
że jest również taka usługa 
jak wywóz odpadów gaba-
rytowych.

Takie odpady odbierane są: 4 razy 
w roku w zabudowie jednorodzin-
nej i 24 razy w roku w zabudowie 
wielorodzinnej. Odpady wielkogaba-
rytowe w zabudowie jednorodzinnej 
należy wystawić 1 dzień przed ter-
minem odbioru, w wielorodzinnej 
w miejscu gromadzenia odpadów 
stałych dla danej nieruchomości.

Co możemy wyrzucić w ramach tej 
usługi: stoły, krzesła, szafy, tapcza-
ny, łóżka, fotele, dywany, materace, 
zabawki dużych rozmiarów, itp. ale 
nie zaliczamy do odpadów ga-

barytowych wszelkiego rodzaju 
części samochodowych, odpadów 
sanitarnych, remontowych, roz-
biórkowych, budowlanych, w tym 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. 

Dla odbiorów odpadów wielko-

gabarytowych z sektorów II i IV 
określono harmonogramy (dostęp-
ne na stronie www.ecoszczecin.pl). 
W sektorze I i III odbiór odbywa się 
na zgłoszenia dokonywane przez 
właściciela nieruchomości lub za-
rządcę kierowane do firmy wywo-
zowej.

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

SZCZECIN
Odpady 

zmieszane (Mg)
Odpady  

opakowaniowe
Odpady  

wielkogabarytowe
Odpady 
zielone

Odpady opakowaniowe 
mini Ekoport

Odpady zmieszane 
mini Ekoport

Odpady 
ogółem

w tym odebrane 
selektywnie

udział  
selektywny

01-02 2015  13 404,0     1 515,3     321,0     78,3     175,5     4,6     15 498,7     2 090,1    13,49%
01-02 2014  13 166,6     1 313,0     259,6     47,6     14 786,8     1 620,2    10,96%
dynamika 101,80% 115,41% 123,64% 164,54% 104,81% 129,00% 123,08%

W tej masie 2,1 tys. ton stanowi-
ły odpady odebrane selektywnie 
– stanowi to 13,5% wszystkich 

odebranych odpadów. Dla po-
równania w analogicznym okresie 
2014 r. odpadów edebranych se-
lektywnie było 1,6 tys. ton czyli pra-
wie 11% ogólnej masy. 

W wartościach bezwzględnych 
oznacza to wzrost masy odpadów 
wysegregowanych o 470 ton, 
z czego odpadów opakowaniowych 
odebrano więcej o 378 ton, odpa-
dów wielkogabarytowych o 61 ton 
a zielonych (choinki) o 31 ton.

Te wyniki potwierdzają utrzymują-
cą się tenedencję wzrotu udziału 
odpadów selektywnie groma-
dzonych w całej masie odpadów 
odbieranych przez Gminę Miasto 
Szczecin. Dynamika wzrostu ilości 
odpadów selektywnie gromadzo-
nych na poziomie 29% jest po-
twierdzeniem, iż mieszkańcy co-
raz bardziej świadomie postępują 
z  odpadami, które są wytwarzane 
w ich gospodarstwach domo-
wych. 

Statystyki
Ogółem w pierwszych 
dwóch miesiącach 2015 
r. z nieruchomości za-
mieszkałych w Szczecinie 
odebranych zostało blisko 
15,5 tysiąca ton odpadów 
komunalnych. To o 4,8% 
więcej niż w tym samym 
okresie roku ubiegłego. 
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Projekty określające formę ogród-
ków letnich wykonała na zlecenie 
zarządcy terenu – spółki TBS „Pra-
wobrzeże” i we współpracy z za-
interesowanymi gastronomikami 

szczecińska pracownia architekto-
niczna W+architekci. Celem zmian 
jest stworzenie miejsc przyjaznych 
gościom restauracji, kawiarni, knaj-
pek i klubów położonych przy Dep-
taku Bogusława. Ogródki letnie 
mają stać się spójną i estetyczną 
wizytówką tego miejsca.

Przygotowany projekt określa mię-
dzy innymi kolorystykę ogródków; 
materiały, z których zostaną wyko-
nane; ich wymiary; akceptowane 
rodzaje zadaszenia (parasole, mar-
kizy itp.). 

Ogródki – choć spójne estetycznie 
– będą się od siebie różniły. Gastro-
nomicy umieszczą w ich obrębie 
swoje logotypy i wybiorą z katalo-
gu zaproponowanych rozwiązań 
najlepsze dla ich działalności – tak 
by każde z miejsc zachowało swoją 
tożsamość.

Dotychczasowe „ogródki” były nie-
zgodne z obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Część z nich została także uzna-
na przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego za samo-
wole budowlane.

Rok 2009 przyniósł likwidację Kra-
jowego Funduszu Mieszkaniowego 
(KFM). Towarzystwa budownictwa 
społecznego i spółdzielnie miesz-
kaniowe, dla których preferencyj-
ne kredyty z KFM były motorem 
do działania, zostały pozbawione 
możliwości dalszego inwestowa-
nia w społeczne budownictwo 
czynszowe.

Po 6 latach Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju przedstawiło projekt 
nowelizacji ustawy o niektórych 
formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego. Co to właściwie 
oznacza? Według rządowych sza-

cunków oznacza to budowę ok. 10 
tys. mieszkań w ciągu najbliższych 
5 lat.

Jest to o tyle ważne, że w całym 
kraju wciąż pozostaje spora grupa 
ludzi, dla których inwestycje TBS-
-owskie okazać się mogą wyjściem 
z trudnej sytuacji mieszkaniowej. 
Popularnie zwane „czynszówki” są 
idealnym rozwiązaniem m.in. dla 
młodych osób, które dopiero co 
wchodzą na rynek pracy i którym 
wciąż brak zdolności kredytowej na 
zakup własnego „M”.

Brak rozwiązań w tym zakresie 
w  ostatnich latach nie oznaczał 
jednak bierności TBS-ów. Szcze-
cińskie TBS, jako jedno z ostatnich 
w Polsce, otrzymało preferencyjne 
kredyty w ubiegłym roku. Wynikało 
to ze zobowiązań Banku Gospo-
darstwa Krajowego jeszcze sprzed 
2009 roku (przed likwidacją KFM). 
Dzięki temu Szczecińskie TBS re-
alizuje zaplanowane wcześniej 
inwestycje. Preferencyjny kredyt 
z BGK pozwoli na budowę ponad 
600 mieszkań w ciągu najbliższych 
trzech lat.

Za łączną kwotę ponad 126 mln zł 
(w tym prawie 59 mln z kredytu) re-
alizowane są lub będą następujące 
inwestycje:
• Osiedle Mieszkaniowe „Sienno” 

(II etap) na granicy Żelechowej 
i Warszewa.

• Rozbudowa i modernizacja bu-
dynków przy ulicy Chodkiewi-
cza 9 i 10 (front i oficyny).

• Pierwszy etap budowy Osiedla 
mieszkaniowego „Wrzosowe 
Wzgórze” przy ul. Szosa Polska 
i Policka.

Prócz tego, wciąż istnieje szansa na 
zamieszkanie w nowych lokalach 
mieszkalnych położonych w  ści-
słym centrum Szczecina! Inwesty-
cja Szczecińskiego TBS polegają-
ca na kompleksowej rewitalizacji 
wnętrza kwartału ograniczonego 
ulicami Boh. Getta Warszawskiego, 
Królowej Jadwigi i Wojska Polskie-
go oraz budowie nowego budynku 
zakończy się w czerwcu bieżącego 
roku. Większość mieszkań znalazła 
już swoich przyszłych najemców, 
ale w aktualnej ofercie Spółki wciąż 
pozostają ostatnie jedno-, dwu- 
i  trzypokojowe mieszkania. O uzy-

skaniu prawa do mieszkania decy-
duje kolejność zgłoszeń.

Lokale mieszkalne przeznaczone 
będą na wynajem na zasadach czyn-
szu TBS-owskiego dla tzw. partycy-
pantów, czyli osób, które pokryją 
część (30%) kosztów przedsięwzię-
cia. Szacowana wysokość finansowe-
go wkładu zwrotnego to ok. 1200 zł 
za 1 m2. Wpłacona kwota zwracana 
jest w chwili opuszczenia mieszkania 

przez najemcę. Co więcej, kwota ta 
zostanie zwaloryzowana – oznacza 
to, że partycypacja okazać się może 
rodzajem korzystnej i pewnej lokaty. 
Istnieje możliwość rozłożenia party-
cypacji na raty.

Po więcej informacji zapraszamy 
do Szczecińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego przy ul. 
Boh. Getta Warszawskiego 1 (pok. 
nr 4; tel. 91 430 91 34).

Budownictwo społeczne – reaktywacja?
Mieszkania

Rządowe obietnice wspar-
cia rodzin zbyt zamożnych, 
by wynająć mieszkanie 
komunalne i jednocześnie 
zbyt ubogich, by kupić 
mieszkanie na rynku ko-
mercyjnym stają się fak-
tem. Po 6 latach od likwi-
dacji Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego pojawia 
się szansa na reaktywację 
społecznego budownictwa 
czynszowego.

Zmiany  
na Deptaku
Poniższa wizualizacja 
ukazuje nowe oblicze 
ogródków letnich na 
Deptaku Bogusława. 
Miejsca te mają być spójne 
estetycznie, przyjazne dla 
osób niepełnosprawnych 
i zgodne z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego.
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Wśród 60 imprez dofinansowa-
nych przez Urząd Miasta znalazły 
się m.in. zawody rangi Mistrzostw 
Europy (eliminacje), Pucharu Świa-
ta, Mistrzostw Polski – ale także 
zawody dla pasjonatów w takich 
dyscyplinach jak: szachy, brydż, 
łucznictwo czy motocross. 

W kalendarzu znajdziemy zatem 
takie imprezy jak: Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Boksie, Grand 
Prix Polski w Pływaniu, Baja 
Poland 2015, Pekao Szczecin 
Open 2015, Mistrzostwa Polski 
w  Triathlonie – Triathlon Szcze-
cin „Tri-Tour” 2015, Memoriał im. 
Janusza Kusocińskiego w Lekkiej 

Atletyce, 36 Szczecin Półmaraton 
czy Mistrzostwa Polski w Gimna-
styce Sportowej. 

Nie zabraknie też imprez rekreacyj-
nych, w których udział wziąć mogą 
całe rodziny. 

Swoich umiejętności będzie można 
spróbować w kolarstwie przełajo-
wym, biegach czy pływaniu. Do-
datkowo na swoje ligowe mecze 
zapraszają przedstawiciele szcze-
cińskich klubów sportowych. 

Sporo atrakcji czeka również naj-
młodszych. Przedszkolaki będą 
rywalizować w kilku imprezach de-
dykowanych tylko im – a punktem 
kulminacyjnym będzie II edycja 
wrześniowej olimpiady przedszkol-
nej w Azoty Arenie. 

Miasto na organizację imprez o ta-
kim charakterze przeznaczy w su-
mie blisko 2,5 mln złotych.

Dla festiwali teatralnych taki ju-
bileusz nie jest zjawiskiem co-
dziennym, ponieważ rzadko która 
impreza teatralna, zainicjowana 
w latach sześćdziesiątych, potrafiła 

tak zmienić swoje oblicze, by w XXI 
wieku pozostać żywą, potrzebną 
i interesującą. Osiągnął to KON-
TRAPUNKT, jeden z najstarszych 
i najdłużej istniejących festiwali 
teatralnych w naszym kraju.

Obecnie KONTRAPUNKT to festiwal 
sztuki, który dzięki swej różnorod-
ności stanowi atrakcyjne wyda-
rzenie kulturalne dla odbiorców 
w Polsce i za granicą. Jego między-

narodowy charakter najwyraźniej 
podkreśla wieloletnia współpraca 
z niemieckimi ośrodkami teatral-
nymi. KONTRAPUNKT nie ogra-
nicza się jednak tylko do formuły 
konkursowej i tylko do wydarzeń 
stricte teatralnych. Dodatkowo za-
wsze organizowane są spektakle 
plenerowe, performanse, wystawy, 
koncerty. 

Od 50 lat w dni festiwalowe Szczecin 
odwiedzają znakomici artyści, w tym 
roku m.in. Jan Peszek ze spekta-
klem „Podwójne solo”, Danuta 

Stenka z przedstawieniem „Kon-
cert życzeń” czy monodram „Seks, 
prochy i rock and roll” w wykona-
niu Bronisława Wrocławskiego. 

KONTRAPUNKT to także konkurs, 
w tym roku rywalizować będzie 
9 spektakli, w tym jeden, który wi-
dzowie obejrzą w Berlinie. 

Wszystko o festiwalu: 
www.kontrapunkt.pl

Dzieje się, dzieje się...

Rok 2015 to czas wyjątkowy 
– czas jubileuszu 250-lecia 
teatru publicznego w Polsce, 
a zarazem obchody jubi-
leuszu pięćdziesięciolecia 
szczecińskiego Przeglądu 
Teatrów Małych Form, od 
1995 funkcjonującego pod 
nazwą KONTRAPUNKT.

Jubileuszowy 
KONTRAPUNKT

Dołącz do żeglarzy!
W czerwcu 2015 roku do 
Szczecina powrócą wielkie 
żaglowce. Finał regat Baltic 
Tall Ships Regatta 2015 
odbędzie się w Szczecinie 
w dniach 12-15 czerwca.

W tym czasie gościć będziemy 
około 50 wielkich żaglowców, któ-
re wcześniej będą rywalizować na 
Bałtyku. Regaty Bałtyckie to swe-
go rodzaju „przedsmak” kolejnego, 
wielkiego finału The Tall Ships Ra-
ces, który odbędzie się w Szczeci-
nie 5–8 sierpnia 2017 roku. 

Od kilku tygodni trwa rekruta-
cja do Żeglarskiej Reprezenta-
cji Szczecina na regaty Baltic Tall 
Ships Regatta 2015. Miasto Szcze-
cin reprezentować będzie około 
16 członków załóg, którzy popły-
ną na dwóch jachtach Centrum 
Żeglarskiego: s/y DAR SZCZECI-
NA i s/y ZRYW. 

W regatach może wziąć udział 
młodzież w wieku od 16 lat. Pierw-
szeństwo w rekrutacji mają osoby 
związane ze Szczecinem poprzez 
miejsce pracy, nauki lub zamiesz-

kania. Liczyć się będzie umiejęt-
ność pracy w zespole, znajomość 
języków obcych, zdolności arty-
styczne i sportowe, jak również 
doświadczenie żeglarskie.  Miasto 
Szczecin pokrywa 50% kosztów 
rejsów odbywających się w ramach 
Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina 
na Baltic Tall Ships Regatta 2015. 
Przypominamy, że do 25 marca 
trwa rekrutacja wolontariuszy.

Więcej informacji na stronach:
www.ttsr.eu
www.centrumzeglarskie.pl 

Szczecin Music Fest
To już 12 edycja festiwalu 
prezentującego najważniej-
sze zjawiska wspołczesnej 
world music (muzyki świa-
ta) i jazzu.

W Szczecinie gościliśmy już wielu 
znakomitych artystów, jak m.in. 
Buena Vista Social Club, Manhattan 
Transfer, Suzanne Vega czy Chick 
Corea. 

W tym roku w inauguracyjnym 
koncercie wystąpiła Ana Moura 
– księżniczka fado, dysponująca 
mocnym i przejmującym głosem, 
ale stawia przede wszystkim na 
intymność i kameralność. A przed 

nami jeszcze koncerty Yasmin 
Levy (28 kwietnia). Urodzona 
w  Jerozolinie Yasmin śpiewa mu-
zykę sefardyjską w duchu flamen-
co. 27 maja pdbędzie się koncert 
Al Di Meola – wirtuoza gitary. 
Nagrał kilkadziesiąt albumów, był 
członkiem najsłynniejszego tria gi-
tarowego w  historii: John McLau-
ghlin – Paco de Lucia – Al Di Meola. 
3  czerwca będziemy słuchać Se-
lah Sue, a 7  lipca wystąpi Goran 
Bregovic – jeden z najbardziej 
lubianych w Polsce artystów. Od 
lat podbija serca publiczności wy-
buchową mieszanką cygańskich 
rytmów i rock`n`rolla. I na koniec 
wielka gwiazda Herbie Hancock – 

żywa legenda jazzu. Laureat czter-
nastu nagród Grammy i Oscara za 
muzykę do filmu. Nagrał ponad 40 
albumów, a wiele z jego kompozy-
cji stało się standardami jazzowy-
mi. 

www.szczecinmusicfest.pl

Moc sportowych wrażeń
Pływanie, boks, biegi, gim-
nastyka, zawody rangi mi-
strzowskiej. Tak w wielkim 
skrócie wygląda kalendarz 
imprez sportowych orga-
nizowanych w Szczecinie 
w 2015 roku.
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Szczecin-Berlin-
-Szczecin
Data: 12.04.2015
Miejsce: Filharmonia 

Wariacje na temat Franka Bridge’a 
na orkiestrę smyczkową op. 10 Ben-
jamina Brittena, Koncert na skrzyp-
ce, wiolonczelę i orkiestrą smyczko-
wą B-dur RV 547 Antonio Vivaldiego 
oraz Koncert na flet, skrzypce i or-
kiestrę H. 252 Bohuslava Martinů. 
www.filharmonia.szczecin.pl 

Złote Pointy
Data: 14-18.04.2015
Miejsce: Opera na Zamku

VIII Międzynarodowy Konkurs Ba-
letowy „Złote Pointy 2015”, XIV 
edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
„Najlepszego Absolwenta Szkół 
Baletowych w Polsce 2015” i Mię-
dzynarodowa Gala Gwiazd Baletu 
2015. Jest to jedyny konkurs w Pol-

sce dla adeptów sztuki baletowej, 
na stałe wpisany w kalendarz im-
prez Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego
www.opera.szczecin.pl

Puchar Świata 
Data: 15-21.04.2015
Miejsce: Hala Stadionu 
przy ul. Litewskiej

Puchar Świata w Strzelectwie Spor-
towym Osób Niepełnosprawnych 
organizowany od 2003 r. Zawody, 
które przyciągają do Szczecina naj-
lepszych sportowców w tej dziedzi-
nie – walczących o punkty w klasy-
fikacji generalnej.

40 Turniej Wiosny 
Data:16-18.04.2015
Miejsce: Azoty Arena

Na szczeciński Turniej Wiosny w Gim-
nastyce Sportowej przyjeżdżają za-
wodniczki ze światowej czołówki. 

Wśród gimnastyczek, które prezen-
towały się w Szczecinie były mistrzy-
nie olimpijskie, Świata i Europy.
www.szczecin.eu
www.azotyarena.pl 

Dni Skandynawskie
Data:16-19.04.2015
Miejsce: przestrzeń miejska

Celem Dni Skandynawskich jest 
budowanie długotrwałego i cy-
klicznego forum spotkań, ułatwia-
jącego nawiązywanie kontaktów 
biznesowych połączonych z pre-
zentacją oferty gospodarczej. Dni 
Skandynawskie to także inicjowa-
nie różnego rodzaju projektów 
w obszarze edukacji i turystyki, 
oraz zintegrowanie z ofertą miasta 
mniejszości skandynawskiej uczą-
cej się i pracującej w Szczecinie. 
www.szczecin.eu 

X Targi Pracy
Data: 23.04.2015
Miejsce: Zespół Szkół nr 3 

Impreza, co roku przyciąga kilku-
dziesięciu wystawców z konkretny-
mi ofertami pracy zarówno dla stu-
dentów, absolwentów, jak i  osób 
szukających odmiany w swoim ży-
ciu zawodowym. Podczas Targów 
można będzie spotkać się z nie tyl-
ko z firmami reprezentującymi róż-
ne branże i specjalności ale także 
służbami mundurowymi zachęca-
jącymi do wstąpienia w ich szeregi.
www.targipracy.szczecin.pl

Miasto Ogród  
– Zielony Design
Data: 24-26.04.2015
Miejsce: MTS

17. Targi Roślin i Architektury Kra-
jobrazu MIASTO OGRÓD – Zielony 
Design. To najważniejsze spotka-
nie branży ogrodniczej w regionie, 
w  którym uczestniczy około 70 
wystawców i 7000 zwiedzających. 
Tematem przewodnim targów jest 
rola wody i zieleni w zrównoważo-
nym rozwoju miasta.
www.mts.pl

Perfect 
Data: 26.04.2015
Miejsce: Azoty Arena

Wszystko ma swój czas – trasa 
z  okazji 35-lecia legendarnego 
zespołu Perfect. Z publicznością 
w  całej Polsce Perfect chce ob-
chodzić ten wyjątkowy jubileusz. 
30 niepowtarzalnych koncertów 
w największych miastach Polski.
www.azotyarena.pl 

Yasmin Levy
Data: 28.04.2015
Miejsce: Filharmonia 
Kolejny koncert w ramach Szczecin 
Music Fest. Urodzona w Jerozolinie 
Yasmin śpiewa muzykę sefardyjską 
w duchu flamenco. 
www.szczecinmusicfest.pl 

Wydarzenia_co się dzieje?


