
Bon Opiekuńczy, to kolejny element 
programu „Szczecin Przyjazny 
Rodzinie”. Działanie to ma na celu 
wsparcie rodziców, w zapewnieniu 

dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia 
(do 48 miesiąca życia w przypadku 
niemożności umieszczenia dziecka 
w przedszkolu) optymalnej, wybra-
nej przez nich opieki. 

Bon będzie świadczeniem pienięż-
nym w wysokości do 500 zł netto 
miesięcznie. Rodzice będą mogli 
dokonać wyboru formy opieki po-
przez wybór jej dofinansowania. 
Czy będzie to legalne zatrudnienie 
niani, czy dopłata do pobytu dziec-

ka w niepublicznym żłobku, klubie 
dziecięcym lub u opiekuna dzien-
nego, zależeć będzie od wyboru 
rodzica.

Wprowadzenie Bonu ma celu stwo-
rzenie w Szczecinie przyjaznego 
klimatu dla rodzin. Rodzice będą 
mieli szansę na szybszy powrót na 
rynek pracy, natomiast dzieci będą 
mogły zostać otoczone opieką do-
stosowaną do ich indywidualnych 
potrzeb.
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Aktualności_co słychać? Ecozmiany Mieszkania Wydarzenia_co się dzieje?

Złóż wniosek o Bon Opiekuńczy
W Szczecinie rusza, pierw-
szy w Polsce, Bon Opiekuń-
czy. Jest to kolejny element 
programu „Szczecin Przy-
jazny Rodzinie”. Od 15 
grudnia br., rodzice mogą 
składać wnioski o przyzna-
nie świadczenia. 

Minął rok od czasu II tury 
zeszłorocznych wyborów 
samorządowych. Rok, 
w którym w Szczecinie wie-
le się działo. Zapytaliśmy 
jak minione 12 miesięcy 
widzi Piotr Krzystek, prezy-
dent Szczecina.

Ciąg dalszy na stronie 8.

Rok spokojnej pracy

Kto będzie mógł skorzystać z Bonu?
• Beneficjentami programu będą rodziny posiadające Szczecińską Kartę Rodzinną.
• Rodzice mający na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co najmniej jedno dziecko w wieku od 13 

do ukończenia 36 miesiąca życia, a starsze dziecko nie ukończyło 18 lat, bądź 24 roku życia pod warunkiem 
kontynuowania nauki lub pełnoletnie dziecko jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym.

• Rodzice pracujący, rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Szczecinie, z których żaden nie 
przebywa na urlopie wychowawczym. Gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy 
zarobkowej oraz jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia – świadczenie na zapewnienie opieki nad 
dzieckiem przyznawane jest na okres 3 miesięcy, w ciągu których rodzic powinien podjąć pracę zarobkową.

• Dopuszcza się sytuację, w której jeden z rodziców nie jest zatrudniony z powodu ciężkiej choroby lub nie-
pełnosprawności, które powodują utrudnienia w zabezpieczeniu opieki nad dzieckiem.

• Rodzice rezygnujący z miejsca i/lub ubiegania się o miejsce w żłobkach miejskich oraz miejsc w żłobkach 
prowadzonych przez podmioty niepubliczne dofinansowanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Bon przysługiwać będzie również w sytuacji gdy:
• Jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:

- ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem;
- kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia im sprawowanie opieki nad dzieckiem;
- wykonywania aktywności sportowej i pobierania z tego tytułu stypendium sportowego;
- brania udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub progra-

mach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub 
Klubu Integracji Społecznej.

Na jak długo przysługuje Bon Opiekuńczy?
Bon Opiekuńczy przysługuje na okres od 1 września do 31 sierpnia roku 
następnego, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, 
w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przy-
znanie Bonu Opiekuńczego.

lub na okres:
• 3 miesięcy w przypadku, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony 

i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy,

• dłuższy niż 3 miesiące – obejmujący czas udziału w stażu, przygo-
towaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub 
programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację 
osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
lub przez inne podmioty lub w zajęciach CIS lub KIS,

• pobytu w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym,
• ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na przewidywa-

ny okres choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki na dzieckiem,
• trwania nauki, nie dłużej jednak niż na czas trwania roku szkolnego 

lub akademickiego,
• przyznania stypendium sportowego

– jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia.

W roku 2016 Bon Opiekuńczy przyznawany jest na okres od 1 stycz-
nia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trak-
cie pobierania Bonu Opiekuńczego nie powoduje utraty prawa do Bonu 
Opiekuńczego przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia ustania za-
trudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta 
jest na czas krótszy niż od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, 
Bon Opiekuńczy zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wprawdzie program rusza 
z  dniem 1 stycznia 2016 r., jed-
nak już od 15 grudnia br., rodzice 
mogą składać wnioski o przyzna-
nie świadczenia. Formalnie będą 
one rozpatrywane z początkiem 
roku, nieformalnie prace nad nimi 
będą trwały już wcześniej. Ma to 
na celu ułatwienie procedur dla 
mieszkańców, danie możliwości 
zapoznania się z  treścią formula-
rzy oraz skompletowania wyma-
ganych dokumentów. 

Ustalenie prawa do Bonu Opiekuń-
czego następuje na wniosek rodzi-
ca, który należy złożyć w siedzibie 
Szczecińskiego Centrum Świad-
czeń, przy ul. Kadłubka 12. 

We wniosku trzeba podać dane 
dotyczące wszystkich członków 
rodziny w tym: imię, nazwisko, datę 
urodzenia, numer PESEL, a w przy-
padku, gdy nie nadano numeru 
PESEL – numer dokumentu po-
twierdzającego tożsamość, nume-
ry Szczecińskich Kart Rodzinnych, 
nr rachunku bankowego, na który 
będzie przekazywane świadczenie. 

Do wniosku trzeba dołączyć za-
łączniki, na podstawie których bę-
dzie można dokonać weryfikacji 
czy dane świadczenie może zostać 
przyznane.

Więcej informacji można uzyskać 
na stronach internetowych:
PROGRAMU SZCZECIN PRZYJAZNY 
RODZINIE
www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl
SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIAD-
CZEŃ 
www.swiadczenia.szczecin.pl
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZ-
NYCH
www.zus.pl w zakładce „Nianie 
krok po kroku – poradnik dla ro-
dziców” 

Również od 15 grudnia działa 
bezpłatna infolinia: nr 800 012 
012, gdzie zainteresowane oso-
by mogą uzyskać szczegółowe 
informacje nt. świadczenia pie-
niężnego „Bon Opiekuńczy”.

Informacji nt. „Bonu Opiekuń-
czego” będą udzielać: 
1. Biuro Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta Szczecin
• Pl. Armii Krajowej 1

• Filii UM na prawobrzeżu ul. Ry-
dla 39/40

2. Punkt Informacyjny w Powia-
towym Urzędzie Pracy: 
• ul. Mickiewicza 39 w Szczecinie, 

tel. 91 42 54 900 lub 91 42 54 901

W PUP w Szczecinie osoby bez-
robotne, zainteresowane pracą 
jako opiekun w żłobku lub klubie 
dziecięcym mogą uzyskać szcze-
gółowe informacje na ten temat 
oraz ubiegać się o sfinansowanie 
kosztów szkolenia. 
Szkolenie adresowane jest do osób 
posiadających co najmniej średnie 
wykształcenie oraz spełniających 
wymogi określone w ustawie z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieć-
mi do lat 3. 
Kurs dla OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB 
KLUBIE DZIECIĘCYM prowadzony 
jest zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 marca 2011 r.

3. Punkt Informacyjny w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzinie: 
• ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie, 

tel. 91 48 57 601 lub 91 48 57 
500

4. Punkt informacyjny w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych: 

• ul. Jana Matejki 22, sala obsługi 
klientów

• ul. Andre Citroena 2, sala obsłu-
gi klientów

5. Punkt Informacyjny w Szcze-
cińskim Centrum Świadczeń:
• BEZPŁATNA INFOLINIA 800 012 

012
• ul. Kadłubka 12, tel. 91 44 27 
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Przyszłoroczny budżet jest jednym 
z najlepszych w historii miasta. To 
przede wszystkim budżet zbilanso-
wany, w którym deficyt wynosi tylko 
35 mln złotych. Oznacza to, że po-
ziom wydatków w nieznacznym tylko 
stopniu przewyższa dochody miasta.

W projekcie budżetu na 2016 rok 
położono nacisk na podniesienie 
standardów w edukacji i sferze 
społecznej uwzględniając tym 
samym zapisy Porozumienia dla 
Szczecina. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców mia-
sto wprowadzi Bon Opiekuńczy. 
Bon będzie świadczeniem pienięż-
nym w wysokości 500 zł netto mie-
sięcznie, które miasto będzie do-
kładać czy to do zatrudnienie niani, 
bądź do pobytu dziecka w żłobku 
niepublicznym, klubie dziecięcym 
lub u opiekuna dziennego. Wybór 
zależeć będzie od rodzica. Pojawią 
się również nowe domy dzienne-
go pobytu dla seniorów.

W 2016 roku Miasto planuje roz-
począć realizację programu inwe-
stycyjnego w ramach perspektywy 
2014 – 2020. W projekcie budżetu 
zaplanowano środki, które umoż-
liwią sfinansowanie programu in-
westycyjnego w latach 2016 – 2023 
o łącznej wartości 3,6 mld złotych. 

W samym 2016 roku, inwesty-
cje pochłoną 463 mln złotych. 
Będą to w głównej mierze zadania 
mniejsze, takie jak moderniza-
cje ulic i chodników, czy remonty 
szkół. Znaczna część środków prze-
znaczona będzie także na prace 
projektowe przyszłych inwestycji, 
w  tym m.in. na przygotowanie 
projektu szczecińskiego Aqu-
aparku (500 tys. zł).

Jedno z najważniejszych zadań 
inwestycyjnych w nowym roku, to 
rozpoczęcie modernizacji stadionu 
piłkarskiego im. Floriana Krygiera. 
W 2016 roku na ten cel miasto 
przeznaczy 13 mln złotych. Mo-
dernizacja odbywać się będzie eta-
pami i zakończy się w 2019 roku. Po 
jej zakończeniu obiekt będzie speł-
niał wymagania IV kategorii UEFA. 
Oznacza to, że będą mogły być na 
nim rozgrywane mecze półfinało-
we europejskich pucharów. 

Mocną stroną przyszłorocznego 
budżetu są przede wszystkim: wy-
soka nadwyżka operacyjna, sze-
rokie konsultacje priorytetowych 
zadań budżetowych, a także dobra 
ocena ratingowa miasta.

Z urzędu

Stabilny budżet
Większe wydatki w sferze 
społecznej, utrzymanie 
wysokiej nadwyżki opera-
cyjnej oraz dobrej oceny 
ratingowej – to główne 
założenia projektu budżetu 
na 2016 rok.

Budżet Szczecina na rok 2016 zakłada:
• Dochody Szczecina na poziomie 2,118 mld zł, wydatki to 2,154 mld zł. 
• Dochody bieżące na poziomie 1,85 mld zł, najwyższe (502 mln zł) to 

udział w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT), 22% tej kwoty to 
subwencje (410 mln zł)

• Dochody majątkowe 265 mln
• Wydatki bieżące w 2016 roku planowane są na poziomie: 1,6 mld zł, 

z czego: 35%, przeznaczono na edukację, po 15% na pomoc społecz-
ną oraz na transport i komunikację 

• Wydatki majątkowe to kwota: 463 mln zł.
• Nadwyżka operacyjna planowana jest na poziomie 13,3 %

Do końca roku zamontowanych 
zostanie 597 nowych tablic z na-
zwami ulic w dzielnicy Pogodno. 
Z kolei nowe tabliczki (w ilości 414 
sztuk) z numerami budynków 
pojawią się w osiedlach: Niebusze-
wo, Niebuszewo-Bolinko, Turzyn, 

Arkońskie-Niemierzyn, Zawadzkie-
go-Klonowica, Pogodno.

Uzupełnione zostaną również ta-
blice oznakowania miejsc wyjątko-
wych usytuowane na trasie „ Miej-
skiego Szlaku Turystycznego” . 

Nowy szlak 

Opowiada historię 9 miejsc zwią-
zanych z wydarzeniami Grudnia 
1970  r. W każdym z tych miejsc 
ustawiono tablicę z krótkim opisem 
oraz kodem QR, który po zeska-
nowaniu przeniesie nas na stronę
www.szczecin.eu/grudzien70
Na stronie znalazły się: lista 
i  szczegółowe informacje o hi-
storii danego miejsca na szlaku, 
a także mapa do pobrania. 

Kolejnym nowym elementem 
Systemu Informacji Miejskiej są 
4 witacze zlokalizowane na rogat-
kach Szczecina, przy ulicy Cukro-
wej, Ku Słońcu, Morwowej i Juna-
ków. W barwach floating garden 
i w kształcie żagla witają i żegnają 
odwiedzających nasze miasto.

Nowe tablice 
i witacze 
Trwa kolejny etap rozbudo-
wy szczecińskiego Systemu 
Informacji Miejskiej.

31 grudnia 2015 od godziny 21.00 
na Jasnych Błoniach zagrają: zna-
ny z ogólnoświatowego przeboju 
„Flames of love” Fancy, twórca hitu 
„I like Chopin” i zarazem gwiazda 

italo disco Gazebo oraz szczeciński 
zespół Jazzowski. 
W programie także liczne konkur-
sy, a o północy efektowny pokaz 
sztucznych ogni.

FANCY

Kiedy młody Fancy po ukończeniu 
szkoły postanowił zostać mnichem, 

mało kto mógł przypuszczać, że ten 
utalentowany muzycznie artysta 
stanie się największą solową gwiaz-
dą na niemieckiej scenie disco. 
Kulminacyjnym momentem jego 
kariery było wydanie w 1988 roku 
słynnego na całym świecie singla 
„Flames of love”. Został on sprze-
dany w dziesiątkach milionów eg-
zemplarzy. 

GAZEBO

Włoski piosenkarz, wykonawca ga-
tunku italo disco. Według legendy 
wypromowanej przez fanów, gry 
na gitarze nauczył się w wieku 10 
lat, by zaimponować nią szkolnej 
koleżance. 
Największy sukces na listach prze-
bojów odniósł singel „I Like Cho-
pin”.

JAZZOWSKI 

To szczecińska fuzja artystyczna 
Jacka Janaszkiewicza oraz Krzysz-
tofa Baranowskiego. Jacek Janasz-
kiewicz, występujący pod pseudo-
nimem DJ Jazzek, jest pionierem 
i prekursorem sceny klubowej 
w Polsce. 
Krzysztof Baranowski to aranżer, 
kompozytor i pianista. Połączenie 
tych dwóch skrajnie różnych zaka-
marków muzycznych owocuje dy-
namiczną, taneczną i przebojową 
muzyką.

Sylwester 
na Jasnych Błoniach
Miasto Szczecin i Radio 
Szczecin zapraszają na syl-
westra w rytmie lat 80 pod 
hasłem: „80’s power”.

W tym czasie pracownicy MOPR, 
Stowarzyszenia Feniks wspólnie 
z  innymi instytucjami oraz służba-
mi mundurowymi intensyfikują 
swoje działania, aby udzielić jak 
najlepszej pomocy osobom bez-
domnym, dla których zima to wy-
jątkowo trudny okres.

Pogotowie Zimowe dla osób bez-
domnych trwa od 1 listopada 
2015 r., do 31 marca 2016 r. Na 
terenie Szczecina funkcjonuje 
8  schronisk dla osób bezdom-

nych, w których w okresie zimo-
wym znajduje się 505 miejsc.
• Schronisko przy ul. Zamkniętej 5 

(Stowarzyszenie Feniks)
• Schronisko przy ul. Tczewskiej 

32 (PKPS)
• Schronisko dla osób przewlekle 

somatycznie chorych przy ul. 
Hryniewieckiego (Stowarzysze-
nie „Złoty Wiek”)

• Schronisko dla kobiet, ul. Pia-
seczna 4 (Caritas)

• Schroniska przy ul. Strzałkow-
skiej 24, Racibora 62, Nehringa 
14 (3 placówki Caritasu)

• Schronisko dla Bezdomnych 
Mężczyzn, ul. Bulwar Gdański 31.

Więcej: www.mopr.szczecin.pl

Pogotowie 
Zimowe
Zima jest okresem najtrud-
niejszej i wzmożonej pracy 
dla instytucji, które niosą po-
moc osobom bezdomnym.
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Palenie śmieci w domu jest groźne 
dla zdrowia i życia. Kto tak robi, za-
truwa siebie, sąsiadów, powietrze 
i  glebę. Astma, alergie to najczęst-
sze, ale nie jedyne i nie najgorsze 
konsekwencje wdychania powie-
trza zanieczyszczonego spalaniem 
odpadów w domowych warunkach.

Co cię nie zabije, to cię… 
zatruje

Skład chemiczny śmieci komunal-
nych jest jak tablica Mendelejewa. 
W trakcie spalania śmieci w domo-
wych piecach, w niskiej temperatu-
rze (200-500˚C) do atmosfery trafia-
ją między innymi:
• tlenek węgla (CO)
• nieorganiczne związki chloru 

(HCL)
• nieorganiczne związki fluoru (HF)
• tlenki azotu (NOx)
• dwutlenek siarki (SO2)
• metale ciężkie zaliczane do klasy I 

(kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, 
nikiel, selen), III (ołów, chrom).

Wdychanie tych substancji i związ-
ków jest niebezpieczne. Np. tlenki 
azotu mogą być przyczyną zapalenia 
płuc i bronchitu. Dwutlenek siarki po-
woduje trudności w oddychaniu, za-
kwaszenie i zasolenie gleby. Nieorga-
niczne związki chloru, fluoru, metale 
ciężkie, rtęć, dioksyny i furany są przy-
czyną chorób nowotworowych. 

Spalanie wilgotnych odpadów gro-
zi zatkaniem przez mokrą sadzę 
przewodów kominowych. Skut-
kiem tego jest cofający się tlenek 
węgla, który może spowodować 
śmiertelne zatrucie.

Spalarnia służy ekologii

Przemysłowa spalarnia służy 
ochroni środowiska, bo eliminuje 
problem składowania odpadów 
biodegradowalnych. Jej ekologicz-
na misja nie miałaby żadnego sen-
su, gdyby ubocznym efektem jej 
pracy było trucie powietrza, gleby 
czy wody. Dlatego zakłady tego 
typu wyposażone są w wielostop-
niowy system oczyszczania spalin, 
który w  skuteczny i bezpieczny 
dla środowiska sposób eliminuje 
wszystkie szkodliwe substancje.

Oczyszczanie spalin w EcoGene-
ratorze zacznie się już w komorze 
spalania, gdzie dzięki temperatu-
rze ponad 750 st. C (nieosiągalnej 
w  domowych piecach) dioksyny 
i furany będą się rozpadać. 

Ale to tylko początek. Kolejne ele-
menty systemu oczyszczania spalin 
szczecińskiej spalarni to:

• Redukcja emisji tlenków azotu 
metodą selektywnej niekatali-
tycznej redukcji SNCR wykorzy-
stującą jako środek redukcyjny 
25% roztwór wody amoniakal-
nej. Reduktor ten będzie rozpy-
lany w komorze spalania.

• Elektrofiltr – do separacji pyłów 
i popiołów.

• Absorbcja wodna związków flu-
oru i chloru.

• Absorbcja dwutlenku siarki 
w roztworze wodorotlenku sodu. 

• Adsorpcja na węglu aktywnym 
substancji organicznych, dioksyn, 
furanów, metali ciężkich i rtęci.

W rezultacie przez komin EcoGenera-
tora będą wydostawać się tylko azot, 
tlen, para wodna i dwutlenek węgla 
– czyli naturalne składniki powietrza. 

Jakość gazów wylatujących z komina 
spalarni będzie lepsza niż powietrza, 
którym oddychamy w Szczecinie.

Wszystkie szkodliwe substancje, 
które zostaną wyeliminowane ze 
spalin, zostaną zneutralizowane 
tak, aby nie zagrażać środowisku.
Popioły lotne z kotła, pyły z elek-
trofiltra, zużyty węgiel aktywny 

oraz szlamy z układu oczyszczania 
ścieków podlegać będą procesowi 
stabilizacji i zestalania przy wy-
korzystaniu reagentów i środków 
wiążących (m.in. cementu). Prze-
kształcony chemicznie i zestalo-
ny stabilizant w formie bloczków 
będzie wywożony na składowiska 
odpadów innych niż niebezpiecz-
ne.

Czego nie wolno spalać w pie-
cach i domowych kotłowniach:

• plastikowych pojemników i bu-
telek po napojach,

• zużytych opon
• innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucz-

nych,
• elementów drewnianych pokry-

tych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach 

czy środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb z polityenu,
• papieru bielonego związkami 

chloru z nadrukiem farb koloro-
wych.

W gospodarstwach domowych 
można spalać – poza opałem:
• papier, tekturę i drewno
• opakowania z papieru, tektury 

i drewna
• odpady z gospodarki leśnej, ale 

nie chemikalia i opakowania 
z tworzyw sztucznych

• odpady kory i korka
• trociny, wióry i ścinki
• mechanicznie wydzielone od-

rzuty z przeróbki makulatury.

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

Palisz śmieci? Zatruwasz siebie i sąsiadów
Skoro można spalać odpady 
w spalarni, dlaczego nie 
można palić śmieciami we 
własnym domu? Takie pyta-
nie pojawiło się w związku 
z budową spalarni odpadów 
komunalnych w Szczecinie.

EcoGenerator dobrej energii

Palenie odpadów 
jest wykroczeniem
Palenie w domu odpadami jest 
wykroczeniem zagrożonym 
grzywną do 5 tys. zł (podstawa: 
art. 191 ustawy o odpadach). 
Straż Miejska (art. 379 ustawy 
Prawo ochrony środowiska) może 
przeprowadzać kontrole dotyczą-
ce spalania odpadów w piecach. 
W myśl tego artykułu kontrolujący 
są uprawnieni do wstępu na teren 
nieruchomości, na której prowa-
dzona jest działalność gospodar-
cza, przez całą dobę oraz od 6.00 
– 22.00 na pozostały teren.

Zakład Termicznego Unieszko-
dliwiania Odpadów dla Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego 
powstaje w porcie szczecińskim 
na Ostrowie Grabowskim. Będzie 
działać pod nazwą EcoGenera-
tor, bo ograniczając składowiska 
odpadów zapewni ciepłą wodę, 
ogrzewanie i prąd dla ok. 30 tys. 
gospodarstw domowych.

Za realizację projektu odpowia-
da miejska spółka celowa Zakład

Unieszkodliwiania Odpadów. Ge-
neralnym wykonawcą spalarni jest 
Mostostal Warszawa.

Koszt inwestycji: 711 mln zł. Głów-
ne 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.

Przewidywany termin uruchomie-
nia zakładu: druga połowa 2016 
roku.

ecogenerator.eu

Zapraszamy na Facebook i You Tube

EcoGenerator w budowie

Rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w 2016 roku 
życzy
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17,7 tys. ton czyli 18,5% stanowi-
ły odpady odebrane selektywnie. 
W analogicznym okresie ubiełego 
roku wskaźnik ten był niższy i wy-
nosił 16,7%. 

Masa selektywnie odebranych od-
padów komunalnych z nierucho-
mości wzrosła w okresie styczeń 

– październik o 2.371 ton co kształ-
tuje dynamikę wzostu przekracza-
jącą 15,5%. 

Dane powyższe wskazują utrwale-
nie tenedencji wzrotu ilości selek-
tywnie gromadzonych i odbiera-
nych odpadów z nieruchomościh 
zamieszkałych.

Największy udział w tym wzroście 
mają odpady zielone. 

Wzrosła ilości odebranych odpa-
dów opakowaniowych tj. papie-
ru, opakowań ze szkła i tworzyw 
sztucznych – odebrano ich 9.380 
ton – o 678 ton więcej niż rok 
temu. 

Gabarytów odebrano 2.617 ton 
czyli 333 ton więcej.

O 2,2% tj. 1704 tony wzrosła ilość 
odebranych odpadów zmiesza-
nych. To skutek zwięszkającej się 
ilości nieruchomości zamieszkałych 
objętych systemem oraz uszczelnie-
nia systemu odbioru odpadów.

Usługa będzie realizowana od 
grudnia do końca marca i jest uzu-
pełnieniem odbioru odpadów zielo-
nych od mieszkańców od kwietnia 
do końca listopada. Odpady zielone 
zimą będą odbierane raz w miesią-
cu, po wcześniejszym zgłoszeniu. 

Właściciele nieruchomości w zabu-
dowie jednorodzinnej oraz 7 lokali 
w wielorodzinnej, którzy będą chcieli 
skorzystać z usługi odbioru odpadów 
zielonych od 1 grudnia – 31 marca 
powinni zgłosić swoją nierucho-
mość do 20-go dnia każdego mie-
siąca. Zapotrzebowanie na wywóz 
zielonego zgłosić można dzwoniąc 
pod numer 91 435 1199 lub wysy-
łając maila na adres gospodarka_ 
odpadami@um.szczecin.pl. 

Na stronie ecoszczecin.pl urucho-
miony jest formularz, za pomocą 
którego można zgłosić chęć korzy-
stania z usługi odbioru odpadów 
zielonych zimą. Właściciele, którzy 
zgłoszą swoją nieruchomość do 
odbioru odpadów zielonych po-
winni udostępniać swój pojemnik, 
w poniższych terminach: 

Sektor I (Remondis) – 28, 29 grud-
nia, 25, 26 stycznia, 22, 23 lute-
go, 21, 22 marca
Sektor II (Sita Jantra) – 28, 29 
grudnia, 25, 26 stycznia, 22, 23 
lutego, 21, 22 marca 
Sektor III (Remondis) – 30 grudnia, 
27 stycznia, 24, lutego, 23 marca 
Sektor IV (MPO) – 28, 29 grudnia, 
25, 26 stycznia, 22, 23 lutego, 21, 
22 marca

Zarządy oraz właściciele nierucho-
mości w zabudowie wielorodzin-
nej również mogą skorzystać, od 

grudnia do końca marca, z usługi 
odbioru odpadów zielonych. Zgło-
szenia powinny być kierowane bez-
pośrednio do firm, które obsługują 
konkretne sektory miasta.

• Sektor I TomPol Tomasz Fra-
necki

 Kontakt w sprawie zamówień: 
Magdalena Czwarenko, tel. 601 
572 766, adres e-mail: tompol@
plusnet.pl

 Termin podstawienia kontenera 
wynosi do 7 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia.

• Sektor II Z.P.H.G. JUMAR Ju-
lian Maruszewski

 Kontakt w sprawie zamówień: 
Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 
008 901, tel. stac. 91 48 31 810,

 fax 91 48 98 594, adres e-mail: 
kontenery@jumar.info.pl

 Termin podstawienia kontenera 
wynosi do 2 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia.

• Sektor III Konsorcjum Firm: 
TomPol Tomasz Franecki oraz 
Firma Usługowo Handlowa 
Wincenty Franecki

 Kontakt w sprawie zamówień: 
Magdalena Czwarenko, tel. 
601572766, adres e-mail: tom-
pol@plusnet.pl

 Termin podstawienia kontenera 
wynosi do 2 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia.

• Sektor IV Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania Szczecin

 Kontakt w sprawie zamówień: 
Paweł Kacała, tel. kom. 507 008 
901, tel. stac. 91 46 23 976 lub 91 
46 23 777, adres e – mail: konte-
neryzielone@mpo.szczecin.pl

 Termin podstawienia kontenera 
wynosi do 2 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia.

Więcej na ecoszczecin.pl

Pamiętajmy, że przez cały rok 
odpady zielone przyjmują także 
EKOPORTY! 

Ecozmiany

Zielone – odbiór zimą
Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, 
miasto wprowadza usługę 
odbioru odpadów zielonych 
zimą.

Statystyki, statystyki
W 11 miesiącach 2015 
r. z nieruchomości 
zamieszkałych w Szczecinie 
odebranych zostało ponad 
95,7 tysiąca ton odpadów 
komunalnych czyli 
4.109 ton więcej niż w tym 
samym okresie ubiegłego 
roku.

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie styczeń – listopad 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 
miniEkoport

Odpady zmieszane 
miniEkoport

Odpady 
ogółem

w tym odebrane 
selektywnie

udział  
selektywny

listopad 2015 7373,2  742,6  253,0  1 270,3  62,2  4,3  9 705,7  2 328,2 23,99%
listopad 2014  6 656,5  780,4  217,6  793,8  –  –  8 448,3  1 791,9 21,21%

dynamika 110,77% 95,15% 116,27% 160,03% 114,88% 129,93% 113,10%

01-11 2015  78 020,0  8 570,3  2 617,5  5 683,9  809,4  33,8  95 734,9  17 681,1 18,47%
01-11 2014  76 315,7  8 702,0  2 284,6  4 323,3  –  –  91 625,5  15 309,8 16,71%
dynamika 102,23% 98,49% 114,57% 131,47% 104,48% 115,49% 110,53%

Od samego początku usługa cie-
szyła się dużą popularnością, a ilo-
ści odbieranych odpadów stale 
rosły, a w listopadzie 2015 osią-
gnęły rekordową wartość 1.270 
ton! W żadnym z dotychczaso-
wych miesięcy nie było takiego 
wyniku. 

Co równie istotne zwiększyła się 
łączna masa odebranych w tym 
roku odpadów Odebranych zostało 
ponad 5.680 ton odpadów zielo-
nych, a w ubiegłym roku 4.320 ton 
czyli 1.360 ton mniej.

Zatem wzrost porównując rok do 
roku przekroczył 31%. Tego nawet 
w najśmielszych oczekiwaniach 
trudno było oczekiwać.

Aby dopełnić obraz skali działań 
związanych z odbiorem odpadów 
zielonych trzeba dodać, że nieusta-
jącą popularnością wśród miesz-
kańców Szczecina cieszy się usłu-

ga odbioru odpadów zielonych 
w EKOPORTACH.

W tym roku 7 Ekoportów przyjęo 
ponad 1.300 ton tych odpadów, 
tylko w listopadzie ponad 200 
ton!

Dla porównania poprzedni rok 
w  EKOPORTach to 1.040 ton od-
padów zielonych.

Najważniejsze – w tym roku z nie-
ruchomości i w EKOPORTACH 
odebraliśmy już 7.000 ton... 
a grudzień jeszcze trwa.

Rekordowe zielone
To już drugi rok odbioru od-
padów zielonych w ramach 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 
Odbierane są zarówno 
z nieruchomości w zabu-
dowie jednorodzinnej jak 
i wielorodzinnej.
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UWAGA! Ten zestaw worków jest 
na cały 2016 rok! 

Dostarczonych zostanie: 
• 26 niebieskich worków o po-

jemności 120l przeznaczonych 
do gromadzenia papieru,

• 64 żółtych worków o pojemno-
ści 120l przeznaczonych do gro-
madzenia odpadów opakowa-
niowych z tworzyw sztucznych, 
wielomateriałowych oraz metalu,

• 26 zielonych worków o pojem-
ności 60l przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów opako-
waniowych ze szkła.

Od 2016 r. worki nie będą pozosta-
wiane „na wymianę” przy każdym 

odbiorze. Do 15 stycznia każdego 
roku firma wywozowa będzie do-
starczać zestawy worków na dany 
rok. W trosce o środowisko oraz 
dbałość o ekonomiczny wymiar 
systemu gospodarki odpadami 
worki wykorzystujmy zgodnie z ich 
przeznaczeniem, a w dniu odbioru 
wystawiajmy tylko zapełnione.

Przypominamy, że w zabudowie 
jednorodzinnej do gromadzenia 
odpadów segregowanych można 
wykorzystywać również worki naby-
te na wolnym rynku z zachowaniem 
obowiązującej kolorystyki dla po-
szczególnych rodzajów odpadów. 

Można też osobiście i bezpłatnie 
odebrać worki w siedzibie firmy 
zajmującej wywozem odpadów. 

Z kompletem worków firma dostar-
czy także harmonogramy odbioru 
odpadów na 2016 rok.

Więcej informacji: ecoszczecin.pl

Worki na cały 2016 rok
Do nieruchomości w zabu-
dowie jednorodzinnej oraz 
7 lokali w wielorodzinnej, 
których właściciele zade-
klarowali selektywną zbiór-
kę odpadów komunalnych, 
dostarczane są worki do 
segregacji.

Od stycznia 2016 r. rozszerza się 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi prowadzony przez 
Gminę Miasto Szczecin. 

Obejmie on również cmentarze ko-
munalne oraz nieruchomości nie-
zamieszkałe, na których powstają 
odpady komunalne oraz prowadzo-
ne są w nich wyłącznie: placówki 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3, przedszkola, szkoły (podstawo-
we, gimnazja, ponadgimnazjalne, 
artystyczne), zespoły szkół (bez 
względu na organ prowadzący).

Są takie miesiące w roku, kiedy 
miesiąc ma 5 tygodni. Minęło tro-
chę czasu, zanim przyzwyczailiśmy 
się, że w tym piątym tygodniu, 
a  dotyczy to głównie sektora II 
(Krzekowo-Bezrzecze, Zawadzkie-
go-Klonowica, Pogodno, Świercze-

wo, Gumieńce, Pomorzany), odpa-
dy gromadzone selektywnie nie są 
odbierane.

W tej dzielnicy firma wywozowa 
odbierała odpady papieru i opako-
waniowych z tworzyw sztucznych, 
wielomateriałowych oraz metalu, 
w 1 i 3 tygodniu, a w 2 i 4 szkło, 
natomiast w 5 tygodniu nie od-
bierała żadnych odpadów segre-
gowanych.

Od przyszłego roku odbiór odpa-
dów gromadzonych selektywnie 
odbywać się będzie co dwa tygo-
dnie i rozwiąże problem z „pustym” 
piątym tygodniem. 

Od nowego roku nie będzie osob-
nych terminów odbioru dla surow-
ców z tworzyw sztucznych i papieru 
oraz osobnych dla szkła. Wszystkie 
odpady gromadzone selektywnie 
odbierane będą w jednym terminie.

Kolejne zmiany 
w 2016 roku 
Oprócz zmiany 
w dystrybucji worków 
do segregacji odpadów, 
o której powyżej w 2016 
roku wprowadzone będą 
kolejne nowości.

Od wody

W 2016 roku nową deklarację skła-
dają tylko właściciele nieruchomo-
ści, którzy rozliczali się z Gminą za 
wywóz odpadów w oparciu o zuży-
cie wody.

UWAGA! Właściciele nierucho-
mości, którzy wnosili do Gminy 
opłatę ryczałtową za wywóz od-
padów, nie muszą składać dekla-
racji!!!

Nowa deklaracja dla właścicieli 
nieruchomości rozliczających się 
w oparciu o zużycie wody powin-
na zostać złożona po upływie 12 
miesięcy od złożenia poprzed-
niej deklaracji. Dla większości 
właścicieli będzie to styczeń 2016 
roku, ale są też tacy, którzy składali 
później, w następnych miesiącach. 
Dla nich terminem złożenia będzie 
zatem ten miesiąc, w którym skła-
dali tegoroczną deklarację. Propo-
nujemy zatem odszukać składane 
deklaracje i pamiętać o złożeniu 
następnej, w 2016 roku. 

W razie nie złożenia przez właści-
ciela nieruchomości nowej dekla-
racji przyjmuje się, że ilość zużytej 
wody w nieruchomości nie uległa 
zmianie i nadal stanowi podstawę 
naliczenia opłaty. 

Przyjmuje się w tym wypadku, 
że po upływie każdych kolej-
nych 12 miesięcy okres przyjęty 
do naliczenia opłaty przesuwa 
się o rok w stosunku do dotych-
czas przyjętego: np. przyjęty 
okres 01.07.2014 r. – 31.12.2014 
r., nowy okres 01.07.2015 r. – 
31.12.2015 r.

Nowo zamieszkałe 
nieruchomości

Właściciel nowo zamieszkałej nie-
ruchomości w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania jest obowiązany 
złożyć deklarację o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami. 
Ten obowiązek wynika z przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach.

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

Nowe deklaracje

Ecozmiany
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KAWKA to ogólnopolski program, 
który umożliwia poprawę jakości 

powietrza w mieście. Oferuje on 
dotacje np. na wymianę pieca wę-
glowego na bardziej ekologiczny 
lub przyłączenie budynku do sieci 
miejskiej. Program zakłada popra-
wę jakości powietrza i zmniejszenie 
emisji szkodliwych pyłów i zanie-
czyszczeń.

Zarząd Budynków i Lokali Komu-
nalnych w Szczecnie w ramach 

I  edycji programu KAWKA apliko-
wał o dotację na likwidację pieców 
i montaż instalacji ciepłej wody 
i  centralnego ogrzewania w 7 bu-
dynkach oficynowych przy ulicach 
Ks. Bogusława X, Niemcewicza, 
Mazurskiej i Krzywoustego. Tym 
sposobem udało się podnieść stan-
dard 67 mieszkań komunalnych 
i  w  jednym z budynków wykonać 
termomodernizację.

Łączny koszt wszystkich siedmiu 
inwestycji wraz z dofinansowaniem 
wyniósł ok. 1 mln 700 tys. zł.

Prócz tego, w ramach I edycji pro-
gramu KAWKA, 43 najemców ZBiL-
K-owskich lokali komunalnych 
zdecydowało się na własną rękę 
skorzystać z oferowanych dota-
cji i samodzielnie zmienić sposób 
ogrzewanie swoich mieszkań.

Dotacje na realizację programu po-
chodzą z Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Kwartał po renowacji nie do poznania
Mieszkania

55 mieszkań i 14 lokali 
usługowych powstało w wy-
niku renowacji zabudowy 
śródmiejskiego kwartału 
nr 40 w centrum Szczecina. 
Inwestycja Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” realizowana 
w wiekowych kamienicach 
przy ul. Śląskiej trwała od 
września 2012 roku i koszto-
wała około 14,5 mln zł.

Nowe osiedla Szczecińskiego TBS

Moja przestrzeń
do życia
Mój dom jest tutaj!

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel. 91 430 91 34 • e-mail: biuro@stbs.pl • www.stbs.pl

Centralne ogrzewanie 
zamiast węgla
Piece kaflowe w ramach 
I edycji programu KAWKA 
usunięto z 67 mieszkań 
komunalnych admini-
strowanych przez ZBiLK. 
Zastąpiono je centralnym 
ogrzewaniem z miejskiej 
sieci ciepłowniczej.

W uroczystości oddania do użytko-
wania budynków przebudowanych 
i zmodernizowanych przez TBS 
„Prawobrzeże” i wspólnotę miesz-
kaniową z ul. Śląskiej 51 udział 
wzięli m.in. Prezydent Miasta Piotr 
Krzystek, Skarbnik Województwa 
Marek Dylewski, przedstawiciele 
miejskich radnych i – co oczywi-
ste – mieszkańcy odnowionego 
kwartału. Klucze do nowych miesz-
kań wręczył najemcom Prezydent 
Szczecina.

– Można powiedzieć, że już tradycyj-
nie spotykamy się co jakiś czas, by 
oddawać do użytku kolejne budynki 
po renowacji. Śródmieście z roku na 

rok wygląda coraz lepiej – mówił 
podczas uroczystości Prezydent 
Piotr Krzystek. – Cieszy nas działal-
ność dwóch szczecińskich TBS-ów, 
które nie tylko budują ale i rewitali-
zują. Nasze spółki potrafią inwesto-
wać i sięgać po środki unijne.

Nowe mieszkania wyposażone 
są w standardzie „pod klucz”, tzn. 
posiadają kuchenki gazowe, ar-
maturę sanitarną, wykładziny PCV 
w pokojach, terakotę oraz płytki 
ceramiczne w łazienkach, nową 
stolarkę okienną i drzwiową oraz 
ogrzewanie zasilane z sieci miej-
skiej. Przed przebudową mieszka-
nia ogrzewane były piecowo i bra-
kowało w nich łazienek, a wnętrze 
kwartału pozbawione było zieleni, 
terenów rekreacyjnych i elemen-
tów małej architektury. Teraz się to 
zmieniło.

– Dzisiaj kończymy kolejny etap in-
westycji, ale to jeszcze nie koniec 
prac na tym obszarze – powiedział 
Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” 
Paweł Sikorski. – Obecnie trwa prze-
budowa i modernizacja oficyny przy 
ul. Obrońców Stalingradu 23 w tym 

samym kwartale. Powstanie tam ko-
lejnych 8 mieszkań na wynajem.

W zakresie renowacji części wspól-
nych dwa projekty realizowane 
przez TBS „Prawobrzeże” oraz projekt 
Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Ślą-
skiej 51 uzyskały dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007 – 2013.

– W imieniu Marszałka Wojewódz-
twa chcę pogratulować wyników 
rewitalizacji. Tym bardziej, że pod-
stawowy cel unijnych dotacji to 
uzyskanie korzyści społecznych. 
I  tak właśnie stało się tutaj – mówił 
Skarbnik Województwa Marek Dy-
lewski. – Dobrze, że możemy w takie 
projektu angażować środki unijne.

Budynek przy ul. Mazurskiej 45B po termomodernizacji

O inwestycji: 
Kamienice przy ul. Śląskiej 51, 53 oraz oficyny: Śląska 51, 52, 53 i 54 po-
wstały na początku ubiegłego wieku. Z uwagi na zły stan techniczny wy-
magały przebudowy i modernizacji.

Do renowacji zabudowy przy ul. Śląskiej 51-54 realizowanej przez TBS 
„Prawobrzeże” przystąpiły także wspólnoty mieszkaniowe z ul. Śląskiej 
51 i 52. Kompleksowa renowacja budynków polegała na przebudowie 
i modernizacji w celu nadania im współczesnych standardów technicz-
no-użytkowych, zmianie funkcji pomieszczeń znajdujących się w parte-
rach z mieszkalnej na usługową oraz na zagospodarowaniu terenu z do-
jazdami, zielenią, placem zabaw oraz uzbrojeniem podziemnym.

W wyniku przeprowadzonych prac w 7 budynkach stanowiących wła-
sność lub współwłasność TBS „Prawobrzeże” powstało 55 mieszkań 
wykończonych „pod klucz” i 14 lokali usługowych przeznaczonych na 
wynajem.

Obecnie realizowany jest etap III inwestycji polegający na renowacji ofi-
cyny przy ul. Obrońców Stalingradu 23. Zakończenie planowane jest na 
początku roku 2016.
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Czy iść do Filharmonii, gdzie przez 
cały tydzień dzieje się wiele, zarów-
no koncerty symfoniczne jak i wystę-
py artystów lżejszej muzy, wystawy, 
specjalne programy dla dzieci czy 
może do Azoty Arena, gdzie zawsze 
trafi się na fantastyczny koncert, w 
tym roku choćby Perfect i Festiwal 
Młodych Talentów czy może do wy-
remontowanej Opery na Zamku czy 
po prostu spędzić wieczór w jakimś 
klubie muzycznym czy klimatycznej 
knajpce, które w Szczecinie jak „ro-
sną grzyby po deszczu”. 

Wybór jest i aby choć trochę 
pomóc w tym wyborze przed-
stawiamy krótki i subiektywny 
przegląd wydarzeń w 2016 roku. 

Już w styczniu zapraszamy Akusty-
czeń Festiwal 2016 – Akustyczeń 
na Różowo (2-9.stycznia 2016 r.) 
wzorem poprzednich edycji, bę-
dzie to spotkanie zarówno wielo-
gatunkowe, jak i wieloprzestrzen-
ne. Zawarty w haśle róż definiuje 
odczucia wywołane patrzeniem na 
muzykę przez pryzmat czasów 
przeszłych i przyszłych. Akustyczeń 
Festiwal Szczecin to festiwal, który 
od swojej pierwszej edycji zawie-
ra w nazwie miasto w którym się 
odbywa. Szczecin jest wciąż nie 
do końca odkrytą przestrzenią dla 
życia i kreacji, przestrzenią złożoną 
z wiekowych relacji pomiędzy wie-
loma kulturami, miejscem dialogu. 
Więcej: www.akustyczen.pl

Nowym muzycznym wydarze-
niem roku 2016 będzie Szczecin 
Jazz Festiwal – międzynarodowy 
festiwal muzyczny połączony z sze-
regiem wydarzeń towarzyszących 
promujących muzykę jazzową. 
Pierwsza edycja festiwalu od-
będzie w 2-12 marca 2016 roku, 
a  usłyszymy: Billego Harpera i Bil-

lego Harta wraz z zespołem The 
Cookers, promujących płytę „Time 
and Time Again” (Jazz Album of the 
Year 2014 według iTunes), Marci-
na Wasilewskiego ze swoim Trio 
(wielokrotnie nagradzani Jazzowy-
mi Fryderykami), włoską gwiazdę 
i ulubieńca Marka Niedźwieckiego 
– Mario Biondi (wokalista znalazł 
się na najnowszej płycie „Smooth 
Jazz Cafe. Volume. 15”), Grzegorza 
Turnaua wraz z Markiem Napiór-
kowskim oraz wielu innych wspa-
niałych artystów. Producentem 
festiwalu jest Szczecińska Agencja 
Artystyczna we współpracy z sak-
sofonistą Sylwestrem Ostrowskim.
Więcej: www.szczecinjazz.eu

Organizatorzy 13 edycji Szczecin 
Music Fest (marzec – lipiec 2016) 
też zapewne zaproszą do Szczecina 
znakomitych artystów prezentu-
jący najważniejsze zjawiska muzy-
ki świata (world music) i jazzu na 
najwyższym światowym poziomie 
oraz promowanie nowych, war-
tościowych zjawisk w obrębie tej 
stylistyki. Gościliśmy w Szczecinie 
znakomitych artystów, jak m.in. Bu-
ena Vista Social Club, Cesaria Evora, 
Gotan Project, Suzanne Vega, Her-
bie Hancock i wielu wielu innych.
www.szczecinmusicfest.pl

Kwiecień to już tradycyjnie mie-
siąc teatru, czyli 51. Przegląd Ma-
łych Form Teatralnych KONTRA-
PUNKT 2016 (18-24.04.2015).

Festiwal adresuje propozycje do 
bardzo różnych grup odbiorców: 
począwszy od prezentacji kon-
kursowych (ocenianych przez pu-
bliczność i międzynarodowe jury), 
poprzez widowiska plenerowe, 
performance (,,Noc Performerów”) 
po środowisko naukowe, bowiem 
od 2000 roku festiwalowi towa-
rzyszy dyskurs naukowy. Od 2007 
roku datowany jest także Dzień 
Berliński, podczas którego prezen-
towane są 2-3 spektakle teatrów 
takich jak Schaubühne am Lehni-
ner Platz, Deutsches Theater, Volks-
bühne, Berliner Ensemble. Od 2011 
roku formuła festiwalu powiększyła 

się o Mały Kontrapunkt – teatralne 
święto dzieci – poprzedzający pro-
gram główny.
www.kontrapunkt.pl

Symbolem rozpoczynającego się 
lata w Szczecinie są Dni Morza 
(10-12. czerwca 2016 r.). Trady-
cyjnie w drugi weekend czerwca 
do Szczecina przypłyną żaglowce, 
oldtimery, a Szczecińska Agencja 
Artystyczna będzie realizowała 
oprawę artystyczną tego wydarze-
nia. Na terenie Wałów Chrobrego 
i Łasztowni staną sceny, na których 
wystąpią polscy i zagraniczni arty-
ści. Nie zabraknie także działań ar-
tystycznych dla dzieci. 
Więcej: 
www.dnimorza.szczecin.eu

Latem obowiązkowo także trzeba 
uczestniczyć w Międzynarodo-
wym Festiwalu Ogni Sztucznych 
Pyromagic & Szczecin Music Live 
2016 (12-13. sierpnia).
To największy w Polsce festiwal 
fajerwerków, w którym rywalizu-
ją najlepsze firmy pirotechniczne 
z  całego świata. W roku 2016 od-
będzie się już po raz dziewiąty. 
Tradycyjnie już pokazom fajerwer-
ków towarzyszy festiwal muzyczny 
Szczecin Music Live
Więcej: 
www.fajerwerki.szczecin.eu

Nie można także zsapominac o im-
prezach sportowych. Baja Poland 
(sierpień 2016) Pucharu Świata 
FIA w Rajdach Terenowych. Co 
roku na starcie melduje się ponad 
sto rajdowych samochodów, cię-
żarówek, motocykli, quadów, które 
rywalizują w Szczecinie i z odcinka-
mi specjalnymi w okolicach Dobrej 

oraz na poligonie w Drawsku Po-
morskim
Więcej: www.bajapoland.eu

Pekao Szczecin Open (wrzesień 
2016)
To będzie już dwudziesta czwarta 
edycja turnieju – najstarszej i naj-
większej zawodowej imprezy teni-
sowej w Polsce! Turniej ATP Chal-
lenger Tour to jedno z najbardziej 
renomowanych przedsięwzięć 
tenisowych w Polsce, które od kil-
kunastu lat gromadzi sportowców, 
aktorów, dziennikarzy i ludzi biz-
nesu. W 2002 roku ATP i ITF uznały 
szczeciński challenger za najlep-
szy na świecie. Dotychczas grali tu 
m.in. Jewgienij Koroliew, Florent 
Serra, Albert Montanes, Sergio Ro-

itman czy Nicolas Lapentti. Wyda-
rzeniu towarzyszą koncerty gwiazd 
polskiej i zagranicznej sceny mu-
zyczne
Wiecej: 
www.pekaoszczecinopen.pl

I na koniec trzeba zaprosić na Fe-
stiwal młodych Talentów Nowa 
Energia (październik 2016), który 

odwołuje się do tradycji szczeciń-
skiego Festiwalu Młodych Talentów 
z lat 60-tych, a jego głównym celem 
jest promocja młodych wykonaw-
ców stawiających pierwsze kroki 
w  branży muzycznej oraz prezenta-
cja inspirujących zjawisk i produkcji 
na polskiej scenie muzycznej. Przez 
wszystkie dotychczasowe edycje do 
konkursu zgłosiło się już ponad 1000 
wykonawców z całej Polski. Dyrekto-
rem rtystycznym festiwalu jest Kata-
rzyna Nosowska (Hey)- jedna z naj-
ważniejszych postaci obecnej sceny 
muzycznej, rodowita szczecinianka. 
www.festiwalmlodych
talentow.pl

Nie sposób opisać wszystkich 
szczecińskich propozycji spędzania 
wolnego czasu, dlatego zachęcamy 
do systematycznego przeglądania 
kalendarza wydarzeń na www.
szczecin.eu.

Dzieje się, dzieje się...

Zapraszamy w 2016 roku
Jeszcze niedawno, 2-3 lata 
temu, narzekaliśmy, że w 
Szczecinie niewiele się dzie-
je, że trzeba jeździć „w Pol-
skę” czy do Berlina, a dziś, 
zwłaszcza w weekendy, nie 
wiadomo co wybrać.
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Podsumowania

Rok spokojnej pracy
Dokończenie ze strony 1.

– Zanim porozmawiamy o pod-
sumowaniu roku, pytanie, skąd 
bierze Pan motywację do dalsze-
go działania na rzecz miasta?

– Po prostu lubię Szczecin, dlatego 
wciąż mi się chce. Widzę zmiany, 
widzę też konkretne cele na przy-
szłość. Dlatego mam energię, chce 
mi się angażować w sprawy miasta. 
A najbardziej motywują mnie do-
bre efekty pracy. Szczególnie, gdy 
słyszę to od ludzi, których spoty-
kam w mieście. Przykładem jest 
nagroda Miesa Van der Rohe dla Fil-
harmonii. To także ogromny sukces 
obecnego roku. Przez to, że niemal 
od początku byłem z tym projek-
tem, wyróżnienie odbieram bardzo 
osobiście. Jak się coś takiego udaje, 
to człowiek dostaje wiatru w żagle.

– Jak podsumowałby Pan pierw-
szy rok prezydentury? Co można 
uznać za sukces?

– Uważam, że to był rok spokojnej 
i merytorycznej pracy. Sukcesem 
jest to, że udało się zbudować sze-
roki kompromis w Radzie Miasta. 

Drugie Porozumienie Programowe 
podpisali niemal wszyscy radni. 
Wielu z nich uwierzyło, że warto 
współpracować dla dobra miasta. 
To efekt naszych konsekwentnych 
działań, które prowadzimy od wielu 
lat. I choć w radzie nadal toczą się 
różnego rodzaju dyskusje i spory, 
to moim zdaniem, mają one mniej 
politycznego zabarwienia. Sukce-
sem dla mnie są też realizowane 
przez nas projekty długofalowe. 
Odeszliśmy od formuły myślenia 
o budżecie w kontekście jedno-
rocznym. Patrzymy w przyszłość, 
analizujemy rożne czynniki. Jako 
przykład mogę podać prowadzo-
ną przez nas politykę wsparcia dla 
rodzin czy seniorów. Wprowadza-
my bon rodzinny, otwieramy nowe 
domy dziennego pobytu osób 
starszych – to przykłady działań 
długofalowych. Uważam także, że 
jesteśmy dużo lepiej przygotowani 
do projektów unijnych. Wiemy, cze-
go chcemy i jak to osiągnąć. Opra-
cowujemy projekty i konsultujemy 
je z mieszkańcami. Cieszą mnie też, 
poprawiające się finanse miasta. To 
pozwoli w pełni skorzystać z nowej 
perspektywy unijnej, bo mamy 
świadomość, że może to być ostat-

ni, w takiej skali, zastrzyk pieniędzy 
na rozwój miasta.

– Co się nie udało?

– Nie udało nam się do tej pory 
przekonać rządu do podjęcia de-
cyzji o budowie zachodniego obej-

ścia Szczecina. Mały krok został, co 
prawda zrobiony przed wyborami, 
ale liczymy na więcej i dalej bę-
dziemy pracowali by udowodnić, 
że inwestycja jest ważna. Dzięki 
niej rozwiążemy wiele problemów 
komunikacyjnych regionu. Pro-
blemem -choć nie porażką- może Miniony rok w liczbach:

• 33 uzdolnionych studentów i doktorantów otrzymało stypendia
• 35 konferencji i briefingów prasowych
• 44 spotkania z klubami radnych
• 75 narad prezydenckich
• 126 medali wręczonych za długoletnie pożycie małżeńskie
• 248 uchwał skierowanych pod obrady Rady Miasta
• 400 osób wzięło udział w listopadowym cyklu spotkań z mieszkańca-

mi i radami osiedli
• 469 zarządzeń prezydenta
• 544 wnioski o dostęp do informacji publicznej
• 829 odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych
• 4027 podmiotów złożyło wniosek o wpisanie do rejestru działalności 

gospodarczej 
• 4838 umów dostępnych w BIP

Podsumowanie Drugiego Porozumienia 
Programowego dla Szczecina, 87 zadań i projektów. 
Praca – 15 projektów i zadań, z czego uruchomionych 8, w przygoto-
waniu 7.
Edukacja – 13 projektów i zadań, w tym uruchomionych 12, zakończo-
nych 1.
Otoczenie – 54 projekty i zadania, w tym uruchomionych 35, zakończo-
nych 1, w przygotowaniu 18. 
Współdecydowanie – 5 projektów i zadań, w tym wszystkie urucho-
mione trwające cyklicznie. 
Projekty dzielnicowe – 43 projekty i zadania, w tym uruchomionych 
40, zakończonych 3.

Priorytety na 2016 rok 
Stadion – rozpoczęcie budowy
Aqupark – koncepcja ścieżki 
edukacyjnej i konkurs architek-
toniczny
Projekty społeczne – Bon Opie-
kuńczy, dzienne domy pobytu 
dla seniorów
Budowa i rozbudowa szkół – 
decyzje dot. szkół na Warszewie 
i Gumieńcach
Węzeł Łasztownia – zakończe-
nie projektowania. Gotowość do 
realizacji

być kwestia stadionu. Podjęliśmy 
decyzję o modernizacji, ale tak na-
prawdę powstanie zupełnie nowy 
obiekt. Nasza propozycja jest racjo-
nalna i optymalna. Jesteśmy nie-
mal gotowi to rozpoczęcia procesu 
inwestycyjnego. Podsumowując, 
mimo wszystko uważam, że w koń-
czącym się powoli roku nie wyda-
rzyło się nic poważnego, co można 
by uznać za porażkę. Ten rok był 
rokiem stabilnym.

– Jakie cele przed Panem? Naj-
ważniejsze plany.

– Mam kilka priorytetów. Wśród 
nich stadion – to jedna z ostatnich 
wielkich inwestycji kubaturowych 
a zarazem sportowych, którą chce-
my zrealizować. Naszym celem jest 
rozpoczęcie prac w przyszłym roku. 
Mamy także nową koncepcję funk-
cjonowania Aquaparku, chcę aby-
śmy w 2016 roku przeprowadzili 
konkurs architektoniczny. Sporo 
uwagi będzie wymagał Most Kłod-
ny i cała Łasztownia. Dopinamy 
program inwestycji ze wsparciem 
unijnym. Zwrócimy też większą 
uwagę na jakość życia w mieście. 
Rok 2016 to zgodnie z wolą miesz-
kańców rok wielu mniejszych 
inwestycji, często o charakterze 
osiedlowym. To także rok progra-
mów społecznych, takich jak Bon 
Opiekuńczy czy rozwój dziennych 
domów pobytu dla seniorów. Jak 
widać dużo się dzieje.


