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Większy nacisk na czystość i porządek publiczny, roz-
wój przestrzenny, nowe zarządzanie inwestycjami i  
współpraca z mieszkańcami – zapowiada prezydent 
Piotr Krzystek na 2017 r.     Więcej, str. 3

Szczecin 2017.  jaki będzie? Sprzątanie miasta

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zajmie się 
likwidacją dzikich wysypisk na terenie Szczecina. Sza-
cuje się, że dotyczy to 320 miejsc.

Więcej, str. 4

Szczecin jazz 2017
Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia drugiej edycji 
festiwalu Szczecin Jazz. 1 marca pierwszy festiwalowy 
koncert.          

Więcej, str. 10

Kto zaprojektuje 
Łasztownię ? 

Więcej, str.  2
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Aktualności

Reforma 
oświaty
– nowa 
sieć szkół

Ogłoszono międzynarodowy konkurs 
architektoniczno-urbanistyczny  
na zagospodarowanie  
Łasztowni. 
Pula nagród to 425 tys. złotych. 

– Serce Szczecina zawsze biło nad Odrą. 
Od jakiegoś czasu to serce bije mocniej 
dzięki m.in. rozwojowi portu, bulwarom, 
wydarzeniom kulturalnym, Starej Rzeźni, 
Lastadii  czy zapowiedzi odbudowy stoczni 
– mówi Piotr Krzystek, prezydent Szcze-
cina.  Zaczynamy projekt, dzięki któremu 
serce Szczecina nad Odrą zabije mocnym, 
równym rytmem.

Konkurs ma wyłonić najlepszą koncep-
cję zagospodarowania kluczowego dla 
rozwoju Szczecina miejsca. Łasztownia, 
– a patrząc szerzej całe Międzyodrze – to 
zbliżająca się w szybkim tempie perspek-
tywa, związana z rozwojem przestrzennym 
Szczecina. Głównym celem zmian w tym 
obszarze  jest zintegrowanie Łasztowni 
z miastem tak, by był to teren atrakcyjny 
dla mieszkańców i chętnie odwiedzany. 
Kluczem do sukcesu ma być umiejętne 
kształtowanie programu użytkowego, 
rozwiązania komunikacyjne – a przede 
wszystkim najwyższy poziom rozwiązań 
architektonicznych. 

– Teren poddany opracowaniu konkur-
sowemu obejmuje (od północy) Wyspę 
Grodzką, Łasztownię wraz z obszarem tzw. 
Portu Wolnocłowego, Kępę Parnicką i Wy-
spę Zieloną. Całość terenu w zakresie ob-
szaru opracowania stanowi powierzchnię 
ponad 200 ha – tłumaczy Jarosław Bondar, 
Architekt Miasta. – Działania, zmierzające 
do realizacji tego celu, zostały zainicjo-

Kto zaprojektuje 
Łasztownię? 

wane przez władze miasta m.in. poprzez 
uruchomienie procesu przekształceń 
układu drogowego i przesądzenie o lo-
kalizacji i kształcie Mostu Kłodnego, a także 
poprzez podjęcie działań zmierzających 
do komunalizacji (przejęcie od Skarbu 
Państwa) terenu  Starej Rzeźni. 

Do 27 marca  trwa nabór wniosków 
o dopuszczenie do konkursu, w kwiet-
niu okaże się kto będzie miał możliwość 
przygotowania pracy, którą trzeba będzie 
złożyć do września 2017. 

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie 
wyników, otwarcie wystawy pokonkur-

sowej oraz dyskusja pokonkursowa – 
październik 2017

Nagrody: 
 I – 150 000,00 zł brutto, 
 II – 75 000,00 zł brutto, 
 III – 50 000,00 zł brutto 
oraz do 6 wyróżnień, po 25 000,00 
zł brutto.

W skład Sądu konkursowego weszło 
wielu znanych architektów z Polski  
i z zagranicy, a przewodniczy im   prof. 
dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis 
– Stowarzyszenie Architektów Polskich.

www.lasztownia.szczecin.eu

SBO
2017

Dla seniorów 
Baza trekkingowa, ośrodek  
rehabilitacji dzikich zwierząt,  
czy sensoryczny ogród zabaw,  
to tylko 3 z 13 projektów, które wybrali 
mieszkańcy Szczecina.

W tegorocznej, czwartej edycji Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego miesz-
kańcy mogli wybierać spośród 122 
projektów podzielonych na ogólnomiej-
skie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe. 

Do zagospodarowania było 7 milionów 
złotych. 
Po weryfikacji wszystkich kart do głosowa-
nia, zarówno papierowych jak i elektronicz-
nych w glosowaniu wzięło udział 34 067 
mieszkańców, oddając 94 964 głosów.

W ogólnomiejskich zadaniach zwycię-
żył projekt  BUKOVASPORT – miejsce 
spotkań sympatyków bazy trekkingowej 
Puszczy Bukowej, wśród dzielnicowych 
zadań dużych wspomniany już Ośrodek 
rehabilitacji dużych zwierząt , boisko wie-
lofunkcyjne na Arkonce, a wśród małych 
m.in. ścieżka rowerowo-piesza wokół je-
ziora Głębokie.

więcej:
www.konsultuj.szczecin.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie uruchomi kolejne 
mieszkania chronione dla seniorów. 
Wybrane zostały dwa lokale, które 
będą remontowane i wyposażane. 

Nowe lokale pochodzą z zasobu Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego Prawo-
brzeże oraz Szczecińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, a środki fi-
nansowe na częściowy remont, wypo-
sażenie oraz funkcjonowanie mieszkań 
będą pochodziły z projektu „Kreator Bez-
pieczeństwa”, realizowanego przez MOPR 
w ramach dofinansowania pozyskanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020.

Obecnie MOPR prowadzi 5 mieszkań 
chronionych dla seniorów, w których 
przebywa 28 osób które mają tu zapew-
nioną całodobową opiekę, wsparcie le-
karza czy pielęgniarki; pełne wyżywienie. 

W mieszkaniach tworzą się małe społecz-
ności, seniorzy spędzają wspólnie czas, 
a dodatkowo cenią sobie warunki zapew-
niające intymność. 

Seniorzy partycypują w opłatach mieszka-
niowych, kosztach wyżywienia, opłatach za 
media w proporcjonalnym odniesieniu do 
ilości zamieszkujących osób, w wysokości 
ustalanej indywidualnie w zależności od 
dochodu. Pozostałą kwotę dopłaca MOPR 
– przede wszystkim w zakresie usług opieki 
i wsparcia.

Dodatkowo prowadzone są 23 mieszka-
nia wspomagane dla seniorów, którzy nie 
wymagają całodobowej opieki. 

MOPR planuje dalszy rozwój tej formy 
wsparcia jako zastępstwa dla Domów Po-
mocy Społecznej. Do 2020 roku powstanie  
co najmniej 10 mieszkań chronionych dla 
seniorów. 

więcej
www.mopr.szczecin.pl

Mieszkanie chronione

Nowa siatka szczecińskich 
szkół będzie tematem obrad  
najbliższej sesji Rady Miasta  
( 28 lutego)

Od  wielu miesięcy trwają inten-
sywne prace związane z wpro-
wadzeniem rządowej reformy 
systemu oświaty. 

Głównym zadaniem jest wy-
pracowanie takich rozwiązań, 
które będą jak najmniej dotkli-
we – zarówno dla uczniów, jak 
i nauczycieli oraz dyrektorów 
szczecińskich szkół. 

W wyniku prac powstały konkret-
ne propozycje dotyczące każdej 
ze szkół działającej na terenie 
Miasta. 
Zapoznano z nimi dyrektorów 
placówek, nauczycieli, rodziców 
odbywało się podczas wielogo-
dzinnych spotkań oraz posiedzeń 
Komisji ds. Edukacji Rady Miasta. 

Swoje zdanie dotyczące zapro-
ponowanych rozwiązań wypo-
wiedzieli również radni, którzy 
w większości przypadków pozy-
tywnie zaopiniowali wypracowa-
ne propozycje zmian. 

Jedyną kwestią, co do której nie 
zostało podjęte stanowisko, jest 
los Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków, 
funkcjonujące w prawobrzeżnej 
części Szczecina, przy ul. Zofii Nał-
kowskiej.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta 
Szczecin opracowuje ostateczny 
kształt uchwały dotyczącej pro-
jektu dostosowania sieci szkół 
do nowego ustroju szkolnego. 

Uchwała ma być podjęta na 
najbliższej sesji Rady Miasta 28 
lutego. Następnie, dokumenty, 
w celu zaopiniowania, zostaną 
przekazane do Zachodniopomor-
skiego Kuratorium Oświaty. 

Dopiero po zaopiniowaniu nowej 
sieci szkół przez zachodniopo-
morskiego kuratora oświaty, na 
kolejną sesję Rady Miasta trafi 
ostateczna uchwała dotycząca 
nowej sieci szkół. 

Na jej podjęcie radni mają czas 
do końca marca br.

Miasto ma także na uwadze inicja-
tywę referendalną w sprawie rzą-
dowej reformy systemu oświaty. 
Jeżeli w wyniku referendum zo-
staną wypracowane rozwiązania 
sprzeczne z tymi, które dotych-
czas zostały przyjęte w Szczecinie, 
Miasto dostosuje się do nich.

więcej na:
www.pe.szczecin.pl
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W  sferze komunalnej większy nacisk na 
czystość i porządek publiczny. W infra-
strukturze kolejne inwestycje w  transport  
i komunikację publiczną. Podnoszenie 
jakości edukacji i programy prozdrowot-
ne dla dzieci, wzmacnianie opieki nad 
seniorami. Rozwój przestrzenny, nowe 
zarządzanie inwestycjami i  współpraca 
z mieszkańcami – zapowiada prezydent 
Szczecina Piotr Krzystek na 2017 r. 

Dwukadencyjność, wybory, referen-
dum, kandydaci , to główne tematy 
o jakich dyskutuje się  w mediach nie 
tylko lokalnych, Pan też zabierał głos 
w tej sprawie...

Tak, wypowiadałem się jako samorządo-
wiec, wywoływany do odpowiedzi, żeby 
odnieść się do tych pomysłów. Mogę 
powtórzyć, że jestem za dwukadencyj-
nością dla wszystkich, łącznie z posłami 
i senatorami. 

Jestem za referendum w tej sprawie 
- uważam, że to mieszkańcy powinni 
decydować o takich sprawach i na 
tym chciałbym zakończyć,  bo  mamy 
w Szczecinie dużo ważniejszych, konkret-
nych  tematów od tego typu spekulacji.

Co będzie zatem najważniejsze dla 
Pana w 2017 r. w Szczecinie?

Nie ma pewnie jednego takiego tematu. 
Przed feriami spotkałem się z  zastęp-
cami i doradcami, aby nakreślić głów-
ne zadania na ten rok. Poprosiłem, aby 

Aktualności

Szczecin 2017  jaki będzie?

zastanowili się nad tym, w jaki sposób 
zrealizować oczekiwania mieszkańców. 

Jakie to zadania?

W  sferze komunalnej najważniejsza po-
winna być troska o poprawę czystości, 
porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa. Chciałbym, abyśmy zamykali też 
powoli tematy infrastrukturalne, to zna-
czy rozwiązania systemowe w zakresie 
transportu  i komunikacji publicznej. Jeśli 
chodzi o sferę społeczną, stawiamy na 
podnoszenie jakości edukacji i programy 
prozdrowotne dla dzieci tj. choćby pro-
filaktyka przeciw otyłości najmłodszych 
oraz programy senioralne. 

Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczynamy 
dyskusję nad przyszłością Śródodrza 
i Łasztowni, chcemy też integrować pro-
jekty proekologiczne w mieście. Waż-
ne jest podnoszenie jakości inwestycji 
miejskich, aby unikać sytuacji takich, jak 
na Wyspie Grodzkiej, czy wcześniej na 
torowiskach. Najlepszym rozwiązaniem 
byłaby spółka inwestycyjna, która będzie 
prowadzić te trudne, bardziej skompliko-
wane inwestycje – chcemy o tym jeszcze 
rozmawiać z radnymi. 

Na koniec finanse miasta – tutaj musimy 
poprawić planowanie i monitorowanie 
wydatków, aby  budżet był coraz bar-
dziej realny.

Nie wymienia Pan takich zadań jak 
regaty  TSR 2017. 

Tak. Oczywiście, wcześniej mówiłem 
o najważniejszych tematach,  na które  
chcę kłaść nacisk w pracy bieżącej. Finał 
regat TSR , to jedno z bardzo ważnych 
zdań projektowych. Innym takim zada-
niem, któremu będziemy poświęcali 
uwagę, jest odpowiedzialne przepro-
wadzenie rządowej reformy oświatowej. 
Jeszcze innym - międzynarodowy kon-
kurs na zagospodarowanie Łasztowni. 
Do takich ważnych projektów zaliczam 
wprowadzenie nowych zasad, nowej 
formuły prowadzenia budżetu obywa-
telskiego, a także kilkudziesięciu innych 
projektów z drugiego porozumienia dla 
Szczecina, które mamy podpisane z rad-
nymi.

Czy temu mają służyć zmiany w urzę-
dzie, które ogłosił Pana w lutym?

Zmiany, które wprowadzamy mają dosto-
sować miasto i jego jednostki do nowych 
czasów. 
Głównym  celem jest  wzmocnienie 
udziału mieszkańców, szczecinian w roz-
wój miasta, dlatego jak sądzę – pierwsze 
takie rozwiązanie w Polsce – zastępca 
prezydenta, który ma odpowiadać za 
rozwój miasta i relacje z  mieszkańcami. 
Został nim prof. Daniel Wacinkiewicz, 
który jest specjalistą od nowoczesnego 
samorządu. Habilitował się w 2016, pi-
sząc o zaspokajaniu potrzeb wspólnot 
samorządowych, jest praktykiem – współ-
pracujemy ze sobą od dawna. 
Do jego zadań będzie należało integro-
wanie działań w poszczególnych pio-

nach, wymiana informacji, budowanie 
relacji z  mieszkańcami i innymi intere-
sariuszami miasta.   
Druga zmiana związana jest z plano-
wanym, większym   zaangażowaniem 
w sprawy rozwoju przestrzennego miasta 
- dlatego zaproponowałem dotychcza-
sowemu zastępcy prezydenta Piotrowi 
Myncowi funkcję doradcy ds. polityki 
przestrzennej Szczecina. Ma on dora-
dzać mi w decyzjach z dwóch głównych 
tematów tj. aktualizacja studium zago-
spodarowania oraz konkurs  architek-
toniczno-urbanistyczny na Łasztownię. 
Przy tej okazji dokonałem też zmian 
w gronie doradców. Pan Leszek Siwecki 
będzie kontynuował swoje dzieło w pro-
jekcie TSR 2017, w zakresie współpracy 
ze sponsorami, w strukturach Żeglugi 
Szczecińskiej. 
Jak Państwo wiecie, mamy też nowe-
go dyrektora Wydziału Sportu – został 
nim p. Krzysztof Kupis osoba związana 
z urzędem i wydziałem sportu.

Czy to koniec zmian, które pan zapla-
nował? 

Wielokrotnie mówiłem, że zmiany są 
naturalnym procesem; w obecnych, 
dynamicznych czasach należy się przy-
zwyczaić do takiej sytuacji - często mówię 
to moim współpracownikom. Trzeba też 
pamiętać, że zmiany nie są celem samym 
w sobie,  służą lepszej realizacji zadań. 
Wierzę, że tak będzie i w tym przypadku.

Dziękujemy za rozmowę 
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 Ecoszczecin

Sprzątanie miasta

Wysypiska  
na cmentarzu?

Zielone zimą finiszuje Do apteki lub Ekoportu

Można odnieść wrażenie, że cmentarz cen-
tralny w Szczecinie, w niektórych miejscach 
też stał się dzikim wysypiskiem śmieci. 
Mimo że wymieniono tam wszystkie po-
jemniki na odpady, dodatkowo wstawiono 
nowe (brązowe) na odpady zielone, nadal 
zachowujemy się tak, jakbyśmy nie wie-
dzieli do czego służą…. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia zajmie się likwidacją dzikich  
wysypisk na terenie Szczecina.  
Szacuje się, że dotyczy to 320 miejsc.

Niestety spotyka się je we wszystkich dziel-
nicach, na lewobrzeżu i prawobrzeżu. 
Zgłaszane są m.in. poprzez platformę Alertu 
Miejskiego www.alertszczecin.pl. 

Podzielono je na powierzchnie: 
do 100 metrów kwadratowych (200 miejsc), 
do 500 metrów kwadratowych (70 miejsc), 
do 1000 metrów kwadratowych (20 miejsc) 
i przekraczające 1000 metrów kwadratowych 
(30 miejsc). 

Usuwane z nich mają być odpady komu-
nalne, poremontowe, wielkogabarytowe, 
pozostałości po sprzęcie elektronicznym, 
opony czy odpady niebezpieczne. 

Usytuowane zostaną tu tabliczki infor-
mujące o bezwzględnym zakazie za-
śmiecania.

W ubiegłym roku takie sprzątanie wykona-
ła firma SUEZ Jantra, która odebrała 247 
ton odpadów.

Jeszcze tylko w marcu możemy  
skorzystać z „zimowego” odbioru 
odpadów zielonych, a już od kwietnia 
rozpoczyna się normalny sezon  
cotygodniowych odbiorów. 

Przypominamy, że odbiór zielonego w se-
zonie zimowym odbywa się na zgłoszenie 
właściciela nieruchomości dzwoniąc pod 
numer 91 435 1199 lub wysyłając na 
adres: gospodarka_odpadami@um.szcze-
cin.pl

W marcu, zapełnione pojemniki (brą-
zowe) z zielonymi odpadami trzeba 
udostępnić firmie wywozowej :

w sektorze I – 21 marca, 
w sektorze II – 21 marca, 
w sektorze III – 22 marca , 
w sektorze IV - 27 i 28 marca. 

Zarządy oraz właściciele nieruchomości 
w zabudowie wielorodzinnej również 
mogą skorzystać (od grudnia do końca 
marca), z usługi odbioru odpadów zie-
lonych. 

Zgłoszenia powinny być kierowane bez-
pośrednio do firm, które obsługują kon-
kretne sektory miasta. 

Pamiętajmy, że przez cały rok odpa-
dy zielone przyjmujmowane są także 
przez EKOPORTY.

Jedyni w Polsce

Dodajmy, że Szczecin jako jedyne miasto 
w Polsce uzyskało dofinansowanie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę 
sieci Ekoportów w Szczecinie, a konkret-
nie  Ekoportu budowanego u zbiegu ulic 
Arkońskiej i harcerzy,  na zakup dwóch 
samochodów do obsługi Ekoportów, kom-
puteryzację systemu obsługi i wyposażenie 
sali edukacyjnej. 

Więcej na:
www.ecoszczecin.pl

Przeterminowane leki należy przynieść 
do jednej ze 169 szczecińskich aptek 
i wrzucić do specjalnie przeznaczonego  
pojemnika. 

W ubiegłym roku w ten sposób do uty-
lizacji trafiło ponad 8500 kilogramów 
niebezpiecznych medykamentów. 

Były to suplementy diety, leki wydawane 
bez recept i preparaty recepturowe. Ko-
lejnych 1500 kilogramów mieszkańcy 
przynieśli do szczecińskich Ekoportów 
przy przy ul.: Firlika, Górnej, Dworskiej, 
Gdańskiej, Helskiej, Kołbackiej i Lesz-
czynowej.

Apelujemy, prosimy. Cmentarz nie jest wysypiskiem śmieci!   

Nasze domowe odpady segregujemy 
niemal w 100 procentach, bo ponad 90 
procent mieszkańców miasta deklaruje 
selektywną zbiórkę odpadów. 

A poza domem jakbyśmy o tym zapominali. 
Jak widać na załączonych zdjęciach, po-
jemniki na cmentarzach nie tylko zapełniają 
się tym, co uprzątniemy przy grobach, ale 
także odpadami poremontowymi, zepsu-

tymi sprzętami, typu telewizor czy nawet 
zwykłymi śmieciami. Zgroza! 

Apelujemy i prosimy o zaniechanie 
takiego procederu, cmentarz nie jest 
wysypiskiem śmieci!
Przypominamy, że w Szczecinie jest 7 Eko-
portów, do których można oddać niepo-
trzebne rzeczy, a 5 z nich (przy ulicach: 
Dworska, Gdańska, Helska, Kołbacka, Lesz-

czynowa) przyjmuje bezpłatnie odpady 
budowlano-rozbiórkowe (masa do 125 kg ),
Można też zamówić nieodpłatnie odbiór 
elektrośmieci, typu pralka, lodówka czy 
zmywarka. Wystarczy zadzwonić pod nu-
mer 2222 333 00 lub wypełnić formularz 
na stronie elektrosmieci.pl
Jak widać możliwości jest wiele, zatem 
jeszcze raz apelujemy o skorzystanie 
z nich!

Pojemniki do zbiórki przeterminowanych 
leków gromadzonych na terenie apte-
ki przeznaczone  wyłącznie do użytku 
mieszkańców. 
Nie mogą być wykorzystywane do 
zbiórki innych odpadów powstających 
na terenie apteki. 

Pamiętać też trzeba, że nie należy do tych 
pojemników  wrzucać odpadów powsta-
jących w gospodarstwach domowych 
podczas leczenia ambulatoryjnego lub 
świadczenia usług medycznych, czyli: 
igieł, strzykawek, zużytych pasków testo-
wych, środków czystości i higieny oso-
bistej, zużytych opatrunków, gazików, 
plastrów; podkładów. 

W momencie, gdy pojemniki są zapełnia-
ne, powiadamiani są o tym pracownicy 
Zakładu Usług Komunalnych, którzy bez-
płatnie odbierają zebrane leki i przekazują 
do utylizacji.

Wykaz aptek przyjmujących przetermino-
wane leki znajduje się na stronie: 

www.ecoszczecin.pl
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Alert Szczecin – nowe możliwości

Coraz mniej azbestu

Poszukiwanie odnawialnych źródeł 
energii; likwidacja azbestu, to tylko 
niewielka część przedsięwzięć, które 
mają służyć ochronie środowiska 
naszego miasta.

Szczecin otrzymał dofinansowanie na mon-
taż paneli fotowoltaicznych na dachach 23 
obiektów użyteczności publicznej – szkół, 
przedszkoli, centrach opieki nad dzieckiem, 
placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie. 

W ostatnich latach wzrosła w Polsce świa-
domość szkód środowiskowych spowo-
dowanych przez energię konwencjonalną, 
a członkostwo w Unii Europejskiej stworzy-
ło dodatkowy impuls do restrukturyzacji 
polskiego sektora energetycznego. 

W konsekwencji, pojęcie odnawialnych 
źródeł energii, czyli energii słonecznej, 
wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz 
pozyskiwanej z biomasy zyskuje uznanie 

w polskiej polityce energetycznej i strategii 
ochrony środowiska.
Szczecin włącza się w ten nurt i szuka 
rozwiązań mogących przyczynić się do 
zmiany sytuacji. 

Jedną z nowych technologii, która pojawiła 
się relatywnie niedawno na świecie, która 
pozwala na ekologiczną produkcję prądu 
jest Fotowoltaika. 

Na dachach zostanie zamontowanych 2446 
paneli, które wyprodukują ok. 665,46 MWhe/
rok energii elektrycznej. 

Planowane instalacje pokryją średnio ok. 
58% zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną budynków.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego 
etapu projektu panele fotowoltaiczne zo-
stały zamontowane na 4 budynkach. 

Były to 3 Domy Pomocy Społecznej oraz 
Szczeciński Dom Sportu przy ulicy Wąskiej. 

Nowa wersja aplikacji   
–premiera AlertSzczecin_2.0  
już na początku wiosny.

Największą zmianą będzie możliwość  
bezpośredniego kontaktu zgłaszającego 
problem z usuwająjącym daną usterkę. 

System „Alert Szczecin” został urucho-
miony  latem 2014 r. jako odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców. 
To właśnie oni codziennie dokonują oceny 
tego, jak miasto funkcjonuje i są autorami 
wielu sygnałów o nieprawidłowościach 
na temat funkcjonowania miasta min. 

czystości i porządku, bezpieczeństwa 
czy usług publicznych.
Pierwsza wersja Alertu spełniła założony 
cel, tylko w 2016 r. odebrano ponad 4  tys. 
różnego rodzaju zgłoszeń.
AlertSzczecin_2.0  to nowy projekt apli-
kacji na najpopularniejsze urządzenia mo-

bilne: iOS , Android oraz Windows Phone, 
który będzie dysponował nowymi, lepszy-
mi możliwościami komunikacji autorów 
alertów z operatorami. 
Wiosenne porządki w mieście w roku 2017 
będziemy mogli realizować razem z apli-
kacją AlertSzczecin_2.0.

W 2016 roku, w ramach  
programu „Szczecin bez azbestu” 
zdemontowano go z powierzchni 
3750 metrów kwadratowych. 

Unieszkodliwiono w ten sposób 137 ton 
azbestu. Program trwa od 2005 roku. Do 
tej pory udało się zneutralizować bli-
sko 2540 ton rakotwórczego materiału 

z około 33 tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni. 
Zebrany został między innymi z budynków 
i konstrukcji wszystkich szczecińskich przed-
szkoli. 
Program realizowany będzie do 2032 roku, 
jest adresowany do osób fizycznych i praw-
nych. Do tej pory wydano na ten cel ponad 
1,5 miliona złotych.

Do uczestnictwa w programie Szczecin bez 
azbestu, w zakresie demontażu, odbioru, 
transportu oraz unieszkodliwiania odpadów 
uprawnieni są wszyscy mieszkańcy naszego 
miasta. 

Dotyczy to również wspólnot mieszkanio-
wych, przedsiębiorców, czy jednostek sek-
tora publicznego. 

Obecność tego materiału i prośbę o jego 
bezpłatny demontaż, transport oraz utylizację 
można zgłaszać bezpośrednio w Zakładzie 
Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki 
Odpadami i Ochrony Środowiska pod nu-
merami telefonu 48 57 160, 48 57 164 
(3), tel. kom: 723 578 408. 

więcej na:
www.ecoszczecin.pl

Priorytet – ochrona  
środowiska  

Na kolejnych budynkach, m.in. szkól i przedszkoli montowane są panele.  

 nowa wersja / nowe funkcje / nowy wygląd

na wiosnę
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Główny wykonawca EcoGeneratora, 
włoska firma TME, podpisał umowy 
z najważniejszymi podwykonawcami; 
m.in. z firmą Agma (roboty ogólnobu-
dowlane), Rafako (technologia), Polte-
ron (projektowanie). W drugiej połowie  
stycznia zostały wznowione prace bu-
dowalne; żelbetowe, dekarskie.

Spółka Agma to  rodzinna firma z Tarnowa 
Podgórnego. Jej właścicielami są Beata 
i Robert Andrzejczakowie. Syn Mateusz 
Andrzejczak (29 l.) koordynuje pracę na 
trzech budowach: spalarni w Szczecinie, 
spalarni w Rzeszowie i 12-kilometrowego 
odcinka drogi ekspresowej S5 między 
Poznaniem a Wronczynem.

EcoGenerator: To nie jest Wasza pierw-
sza wspólna budowa z Włochami… Na 
stronie Agmy znalazłem rekomendacje 
firm Astaldi i Termomeccanika Ecolo-
gia…

Mateusz Andrzejczak, Agma sp. z o.o.: - 
Nasz pierwszy włoski kontrakt dotyczył 
drogi ekspresowej S8. Astaldi zlecił nam 
budowę ekranów akustycznych, ogro-
dzeń, wykonanie prac ziemnych. Potem 
była spalarnia odpadów komunalnych 
w Bydgoszczy, gdzie byliśmy głównym 
podwykonawcą prac budowlanych. 
Obecnie realizujemy razem spalarnię 
w Rzeszowie. Szczecin to nasz czwarty 
duży kontrakt włoski.

Dokończenie budowy po kimś do trud-
ne zadanie… Długo się zastanawiali-
ście?

– Propozycja przyszła od TME. Przyjecha-
liśmy z Tatą do Szczecina, zobaczyliśmy 
budowę, ale to była właściwie formalność. 
Od początku byliśmy na tak, bo mamy 
zaufanie do naszych włoskich partnerów.

Jak szczecińska spalarnia prezentu-
je się na tle projektów z Bydgoszczy 
i Rzeszowa?

– Szczecin wyróżnia się rozmachem i skalą. 
Może dlatego, że tutejsza spalarnia po-
wstaje na dużej działce, pomieszczenia są 
obszerne, jest dużo miejsca wokół kotłów, 
instalacji oczyszczania spalin. 

Terminy są dość napięte..

– Ja odpowiadam za branżę budowlaną. 
I od tej strony mogę zapewnić, że nie bę-
dzie problemów. Wszystko jest zapięte na 
ostatni guzik. Już za dwa miesiące plac 
budowy będzie wyglądał zupełnie inaczej.

Dziękuję za rozmowę.

EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szcze-
cińskiego Obszaru Metropolitalnego po-
wstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie 
Grabowskim. Będzie przetwarzać w ener-
gię 150 tys. ton odpadów komunalnych 
rocznie zapewniając prąd i ciepło dla ok. 
30 tys. mieszkań.  Za realizację projek-
tu odpowiada miejska spółka Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów. Koszt inwe-
stycji (łącznie z wydatkami na inżyniera 
kontraktu, pomoc techniczną, edukację 
i promocję): 
711 mln zł. Główne źródła finansowania: 
279 mln zł - dotacja z Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej. 327 mln – obliga-
cje Banku Pekao SA. 42 mln zł – środki 
własne ZUO.  

Głównym wykonawcą zakładu jest 
włoska Termomeccanica Ecologia 
(TM.E.). Poprzedni wykonawca Mosto-
stal Warszawa odstąpił od umowy z ZUO 
w czerwcu 2016 roku. 

Termin oddania zakładu do użytku:  
listopad 2017 rok.

ecogenerator.eu

EcoGenerator – nasza planeta, nasza przyszłość

Regiony gospodarki odpadami

EcoGenerator na całe 
województwo

Agma 
weszła do gry

 

 

Ostrów Grabowski, budowa EcoGeneratora z lotu drona

Mateusz Andrzejczak, 
koordynator firmy Agma 
na budowie EcoGeneratora

Nie cztery, a dwa regiony gospodarki 
odpadami. EcoGenerator będzie mógł 
przyjmować odpady komunalne z ca-
łego województwa.

To najważniejsze z punktu widzenia szcze-
cińskiej spalarni odpadów komunalnych 
zmiany, jakie przyniosła aktualizacja „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2023-2028.”

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami 
(WPGO) są spójne z krajowymi i unijnymi 
celami w zakresie gospodarki opadami. 

Chodzi przede wszystkim o ograniczenie 
składowania odpadów, w tym odpadów 
biodegradowalnych i osiąganie jak najwyż-
szych wskaźników odzysku surowcowego 
i energetycznego z odpadów.

Plan m.in. wskazuje niezbędną infrastruktu-
rę do osiągnięcia tych celów, czyli instala-
cje do przetwarzania odpadów (instalacje 
mechaniczno-biologiczne, kompostownie, 
spalarnie, składowiska).

Uchwalona przez Sejmik w grudniu aktu-
alizacja WPGO nadaje EcoGeneratorowi 
status ponadregionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych. Oznacza 
to, że do EcoGeneratora będą mogły być 
przywożone odpady komunalne z całego 
województwa zachodniopomorskiego. 

Dwa regiony, a nie cztery
Nowy WPGO dzieli województwo na dwa 
(przedtem cztery) regiony gospodarki od-
padami: wschodni i zachodni. Jak czytamy 
w WPGO granice regionów zostały okre-
ślone po konsultacjach z samorządami 
i zarządcami już istniejących instalacji. 
Powiększenie regionów umożliwi istnie-
jącym  instalacjom większy dostęp do 
strumienia odpadów, zwiększy też konku-
rencyjność, co wpłynie na obniżenie kosz-
tów odbioru odpadów od mieszkańców. 

Rola EcoGeneratora
Ustanowienie EcoGeneratora  ponadregio-
nalną instalacją przetwarzania odpadów 
komunalnych zwiększa znaczenie szcze-
cińskiej spalarni i umożliwia województwu 
osiągnięcie wyznaczonych przez UE celów. 
Zgodnie z informacją zawartą w WPGP na 

terenie województwa zachodniopomor-
skiego w 2014 roku zostało wytworzonych 
blisko 590 tys. ton odpadów komunalnych. 
Moce przerobowa EcoGeneratora to 150 
tys. ton/rok, co stanowi 25% masy wytworzo-
nych odpadów. Zgodnie z unijnymi przepi-
sami do 2020 roku udział masy termicznie 
przekształconych odpadów komunalnych 
nie może być większy niż 30%. Oznacza to, 
że w województwie zachodniopomorskim 
nie dojdzie do przekroczenia 
przez spalarnię ww. limitu.

zachodni           wschodni
akces do województwa lubuskiego
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Naukowcy i studenci z krajów  
bałtyckich wizytowali dwie 
szczecińskie oczyszczalnie ścieków.

 Korzystając ze wsparcia środków Unii 
Europejskiej Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Szczecinie realizuje nie tylko 
programy inwestycyjne, lecz także uczest-
niczy w programach o mniejszej skali. 
Spółka przystąpiła do projektu IWAMA, 
który współfinansowany jest z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go - w ramach Programu Regionu Morza 
Bałtyckiego INTERREG na lata 2014-2020. 
IWAMA ma na celu poprawę efektywności 
wykorzystania zasobów w gospodarce 
ściekowej, oraz stanu gospodarki ścieko-
wej w Regionie Morza Bałtyckiego. Polega 
na sukcesywnym podnoszeniu kwalifikacji 
pracowników – przez znalezienie skutecz-
nych rozwiązań w procesie oczyszczania 
ścieków, a także wdrożeniu inwestycji 
pilotażowych w zakresie efektywności 
energetycznej i gospodarki osadowej.
 W ramach współpracy przy realizacji 
tego projektu do Szczecina przybyli eks-
perci z Estonii (Uniwersytet w Tartu), oraz 
Niemiec (Politechnika Berlińska), którzy 
uczestniczyli w seminarium szkoleniowym 
i warsztatach programowych. Towarzyszyli 
im studenci inżynierii sanitarnej i środowi-
skowej ze Szwecji, Niemiec, Estonii oraz 
Finlandii. Goście odwiedzili oczyszczal-
nie ścieków „Pomorzany” oraz „Zdroje”, 
gdzie przeprowadzili badania audytorskie. 
Uczestnicy projektu zapoznali się szczegó-
łowo z obiektami, a w ramach zajęć warsz-
tatowych dokonali poboru próbek osadu 
ściekowego i zainstalowali specjalistyczne 
urządzenia do pomiaru energii. Pobrane 
próbki osadu zostaną poddane szczegó-
łowym analizom w laboratorium w Estonii, 

Naukowcy w oczyszczalniach

natomiast analizą danych dostarczonych 
przez mierniki zużycia energii zajmą się 
inżynierowie z Politechniki Berlińskiej.
 –  „Pomorzany”  to jedna z najlepiej zor-
ganizowanych oczyszczalni ścieków, jakie 
kiedykolwiek widziałem. Jest świetnie roz-
planowana i zarządzana. Stosowane w niej 
technologie są na najwyższym poziomie. 
To wręcz modelowy przykład dla innych, 
jak powinny funkcjonować oczyszczalnie 
– mówił podczas wizyty Markus Raudkivi, 
kierownik Instytutu Chemii Koloidalnej 
i Środowiskowej Uniwersytetu w Tartu.
 Do wykonania audytów energetycz-
nych i osadowych ZWiK zobowiązał się 

Każdy z nas ma je w swoim domu. 
My zajmujemy się nimi profesjonal-
nie. U nas można je kupić, naprawić 
i przede wszystkim zalegalizować. 
Mowa oczywiście o wodomierzach. 

 Z początkiem lutego ZWiK zmienił loka-
lizację sklepu z wodomierzami i artykułami 
hydraulicznymi. Dotychczas mieścił się 
przy ul. Golisza 8 w budynku A. Obecnie 
wodomierze i inne artykuły hydrauliczne 
można nabyć w sąsiednim budynku przy 
ul. Golisza 10, w Biurze Obsługi Klienta - od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. 
 Oprócz sprzedaży liczników wody, 
ZWiK prowadzi także ich serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny. Niezwykle ważne 
jest to, że spółka zajmuje się również przy-

Najnowsza historia szczecińskich 
wodociągów liczy przeszło 150 lat. 
Instalacje do przesyłu wody powsta-
wały w Szczecinie jednak znacznie 
wcześniej. Co jakiś czas ZWiK współ-
uczestniczy w spotkaniach na temat 
przeszłości miejskich wodociągów.

 Ostatnie tego typu spotkanie odbyło 
się w siedzibie Państwowego Instytutu 
Geologicznego. Z uczestnikami spotkał się 
dr hab. Paweł Gut, który przedstawił wykład 
pt.: „Wodociągi szczecińskie do początków 
XIX wieku”. Prelegent jest pracownikiem 
naukowym Archiwum Państwowego 
w Szczecinie i autorem monografii „Dzie-
je wodociągów i kanalizacji w Szczecinie 
od XVI wieku do 2015 roku”. Naukowiec 
omówił rozwój urządzeń technicznych 
zapewniających ludziom dostęp do świe-
żej wody.  Dużo czasu dr Gut poświęcił 
okolicznościom powstania w XVI i XVII 
wieku drewnianych wodociągów miej-
skich. Dostarczały one wodę ze wzgórz 
niebuszewskich jedynie na zamek ksią-
żęcy. Stało się to zresztą kością niezgody 
między mieszczanami, a księciem Janem 
Fryderykiem. Ponad godzinny wykład 
zakończył się przypomnieniem roli, jaką 
pełnił pierwszy nowoczesny wodociąg 

W  nowym  miejscu Wodociągowa 
historia

w Szczecinie, wybudowany w 1865 roku 
na terenie dzisiejszych Pomorzan i zapro-
jektowany przez Jamesa Hobrechta. 

Zainteresowanych dziejami wodociągów 
w Szczecinie zachęcamy do odwiedzenia 
strony www.zwik.szczecin.pl. Tutaj, w czę-
ści zatytułowanej „Poznaj ZWiK Szczecin”, 
dostępna jest monografia historyczna na 
temat rozwoju urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w naszym mieście. 

 

 

Uczestnicy prezentacji otrzymali eg-
zemplarz monografii o historii szcze-
cińskich wodociągów, który został  
podpisany przez jej autora.

gotowaniem wodomierzy do ponownej 
legalizacji. Punkt serwisowy i punkt lega-
lizacyjny dla wodomierzy pozostał nadal 
w budynku A przy ul. Golisza 8. 
 Wodomierze, jak wszystkie urządzenia 
mechaniczne, ulegają zużyciu i wyma-
gają okresowego serwisu lub wymiany 
a po upływie terminu ważności legalizacji 
wymagają jej ponownie. Do jej przepro-
wadzenia potrzebne jest specjalistyczne 
stanowisko oraz niezależny przedstawiciel 
Urzędu Miar. Legalizację otrzymują tylko 
te urządzenia, które wykażą się określoną 
dokładnością pomiaru. Legalizacja jest 
badaniem w pełni niezależnym wykony-
wanym przez urzędnika wytypowanego 
przez Obwodowy Urząd Miar w Szczecinie. 
ZWiK posiada takie stanowiska legalizacyj-
ne  jako jedyny podmiot w regionie.
 Ponadto, ZWiK wymienia i montuje 
wodomierze u lokatorów indywidualnych. 
Przeprowadza także ekspertyzy wodo-
mierzy. Ekspertyza to badanie czy dany 
wodomierz, w okresie ważności legalizacji, 
rejestruje pobór wody w granicach do-
puszczalnych błędów, które są określone 
w odpowiednich przepisach metrologicz-
nych. 

 Więcej informacji można uzyskać 
kierując pytania na adres e-mail: wodo-
mierze@zwik.szczecin.pl lub dzwoniąc 
pod numer telefonu:  91 42 56 772 lub 
91 42 56 729.

Goście podczas wizyty w oczyszczalni „Pomorzany” 

w ramach projektu IWAMA. Mają się one 
przyczynić do zoptymalizowania gospo-
darki osadowej, przy jednoczesnym ob-
niżeniu kosztów ponoszonych na energię 
elektryczną. 

Intencją IWAMY jest poprawa stanu Mo-
rza Bałtyckiego, dzięki ścisłej współpracy 
między krajami leżącymi nad brzegami 
tego akwenu. 
 Całkowity koszt projektu to 4,6 mln Euro. 
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Budownictwo

Do wynajęcia Adaptacja poddasza 
– własne „M”

Sienno – ostatnie mieszkania 
Już tylko 19 wolnych mieszkań na 
wynajem pozostało na oddanym 
do użytku w listopadzie Osiedlu 
„Sienno”, szczecińskiego TBS, 
u zbiegu ulic Łącznej, Flaminga i Pelika-
na. 

Wolne mieszkania położne są na parterze, 
pierwszym, drugim i trzecim piętrze.  Ich 
powierzchnia jest zróżnicowana. Naj-
mniejsze ma 51, a największe 65 m2. 

Mieszkania przeznaczone są dla party-
cypantów tj. osób, które wnoszą wkład 
finansowy w wysokości 30%  kosztów 
przedsięwzięcia (podlega on zwrotowi 
w przypadku rezygnacji z najmu lokalu 
i jest zwaloryzowany) i w zamian za to 
zostaną ich najemcami.

Mieszkania są w pełni wykończone i goto-
we, by w nich zamieszkać. Na podłogach 
w pokojach i przedpokoju położona zo-
stała wysokiej jakości wykładzina z PCV. 
W kuchni znajduje się kuchenka elek-
tryczna, zlewozmywak ze stali nierdzew-
nej, bateria a na podłodze wykładzina 
PCV. Łazienki są w pełni wyposażone. 
Ściany wyłożone glazurą, a na podło-
dze  terakota. Wszystkie pomieszczenia 
mają pomalowane na biało ściany i sufity. 
Wykonane zostały niezbędne gniazda 
i włączniki. 

Wszystkie budynki mieszkalne na osiedlu, 
zaprojektowano jako trzypiętrowe, z wy-
łączeniem budynku z lokalem żłobka zlo-
kalizowanym w parterze budynku, który 
został zaprojektowany jako dwupiętrowy.

W celu podkreślenia podmiejskiego cha-
rakteru zabudowy, przed mieszkaniami 
na parterze wydzielono indywidualne 
przedogródki, natomiast dla wszyst-
kich mieszkań zlokalizowanych na I, II 
i III piętrze zapewniono balkon lub taras. 
W każdym budynku, w kondygnacji piw-

nic zaprojektowano komórki lokatorskie 
przynależne do mieszkań. Zabezpieczono 
też 207 miejsc postojowych.

Budynki przyłączone są do zewnętrznej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
miejskiej sieci cieplnej. 

Każdy z najemców będzie także korzy-
stał z indywidualnego rozliczenia opłat 

za dostarczoną zimną wodę i odprowa-
dzenie ścieków z dostawcą Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji.

Osiedle Sienno znajduje się 15 min od 
centrum Szczecina. 
Wystarczająco daleko, by odpocząć od 
miejskiego zgiełku i cieszyć roztaczają-
cym się wokół widokiem na jezioro Dąbie, 
ale na tyle blisko, by nie tracić czasu na 

codziennych dojazdach. Atutem lokali-
zacyjnym jest żłobek, który znajduje się 
na osiedlu. 

Szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy Szczecińskiego TBS z siedzibą 
przy ul. Bohaterów Getta Warszawskie-
go 1.

więcej: 
www.stbs.pl

Szukasz miejsca postojowego lub 
garażu dla swojego auta? 
Możesz wynająć je w atrakcyjnych 
cenach od Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego „Prawobrzeże”

O najmem 30 miejsc postojowych i pięciu 
garaży w trybie bezprzetargowym ubiegać 
się mogą wszyscy mieszkańcy Szczecina. 
Powierzchnie dostępnych miejsc postojo-
wych są zróżnicowane – rozpoczynają od 
14  m2 , a kończą na 17 m2. Położone są na 
parkingach podziemnych przy al. Wojska  
Polskiego, Koszarowej i Botanicznej. 
Wielkość garaży rozpoczyna się od 11 
m2, a kończą na 23 m2. Oferowane ga-
raże znajdują się głównie w śródmieściu 
Szczecina. 

Osiedle „Sienno”,  już tylko kilkanaście wolnych mieszkań.

Poddasze to miejsce, które jest coraz 
częściej adaptowane na cele mieszka-
niowe. Zarząd Budynków i Lokali Ko-
munalnych dysponuje powierzchniami 
strychowymi wspólnot mieszkaniowych, 
które wyraziły zgodę na ich sprzedaż.  

Adaptacja poddasza to często inwestycja 
tańsza niż zakup mieszkania na tradycyj-
nym rynku nieruchomości. By stać się 
właścicielem powierzchni strychowych 
w szczecińskich wspólnotach należy złożyć 
wniosek w siedzibie ZBiLK. 

Zgodę na wykonanie adaptacji wyraża 
wspólnota mieszkaniowa ustalając cenę 
z potencjalnym nabywcą. Po podjęciu 
uchwały wspólnota określa cenę wykona-
nia adaptacji, zawiera umowę z inwestorem 
oraz określa termin końcowy. Przeniesienie 
własności zaadaptowanej powierzchni na 
nabywcę następuję dopiero po wykonaniu 
mieszkań.  

Aktualnie w bazie Zarządu Budynków 
i Lokali Komunalnych znajduje się 10 po-

wierzchni strychowych we wspólnotach 
mieszkaniowych, które wyraziły wolę ich 
sprzedaży. 

Są one głównie zlokalizowane w śród-
mieściu oraz południowych dzielnicach 
Szczecina. Ich powierzchnie są zróżnico-
wane – wynoszą od kilkudziesięciu do 
kilkuset metrów kwadratowych. 

Adresy wspólnot mieszkaniowych, któ-
re wyraziły zgodę sprzedaży poddaszy: 
Langiewicza 2, Małkowskiego 21,  22, 
25, Jana Kazimierza 7, Parkowa 60, Swa-
rożyca 15, Zakopiańska 5-6, Zdrojowa 
19, Piłsudskiego 21.  

Przed złożeniem wniosku o adaptację 
istnieje możliwość wcześniejszego obej-
rzenia strychu przez osoby zainteresowane 
zakupem. 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami 
administracji ZBiLK (Dział Nadzoru Wła-
ścicielskiego) celem umówienia terminu. 

więcej: www.zbilk.szczecin.pl

Położne są np. przy ul: Piłsudskiego, Ja-
giellońskiej i Więckowskiego. Ich czynsz 
jest zróżnicowany i zależy od konkretnego 
miejsca. Najniższy wynosi 8,36 zł., a najwyż-
szy 13,48 zł. za metr kwadratowy.  

By wynająć miejsca postojowe lub pomiesz-
czenia dla aut należy złożyć wniosek w sie-
dzibie TBS „Prawobrzeże”. Do wniosku 
należy dołączyć m.in. kserokopię dowodu 
tożsamości oraz dokument potwierdzają-
cych używanie samochodu.

Stawka czynszu będzie ustalona podczas 
indywidualnych negocjacji. Nie może być 
jednak niższa niż 4,90 zł. za metr kwadra-
towy powierzchni miejsca postojowego 
lub garażu. 

Przed zawarciem umowy najmu przyszły 
najemca będzie zobowiązany do wpłacenia 
kaucji zabezpieczającej roszczenia wynaj-
mującego, w wysokości trzymiesięcznego 
wymiaru czynszu netto.

Szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy TBS „Prawobrzeże” tel. 91 46 
13 392 w. 186. 

więcej na:
www.tbs.szczecin.pl
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Inwestycji ciąg dalszy
Wygodny spacer chodnikiem,  
dobra zabawa na karuzeli, cieszące 
oko estetyczne przedogródki  i trochę 
kultury fizycznej 
– w sam raz na nadchodzącą wiosnę. 
To kolejne inwestycje 
minionego roku 2016 z myślą 
o mieszkańcach Szczecina. 

Bezpieczniej i atrakcyjniej dla dzieci zrobiło się 
na placu zabaw przy Jeziorku Słonecznym. 
Dzięki Radzie Osiedla Gumieńce zamonto-
wano tu nowe ogrodzenie oraz karuzelę. 

Wzbogaciły się także place zabaw na te-
renie Osiedla Skolwin, przy ul. Pancernej. 
Wykonano nowe ogrodzenie, zamontowano  
nowe urządzenia dla dzieci m.in. piramidę 
linową, huśtawkę typu bocianie gniazdo, 
tablicę – kółko i krzyżyk. 

Na tym terenie dostawiono też urządzenia 
fitness, całkowitej renowacji (nowe siedziska) 
poddano ławki, przeprowadzono również 
prace pielęgnacyjne zieleni. 

Rada Osiedla Słoneczne sfinansowała wy-
konanie siłowni pod chmurką na terenie 
Centrum Kształcenia Sportowego, przy ul. 
Rydla. 

Z kolei w Dąbiu znacznie poprawiło się bez-
pieczeństwo pieszych. Przy ulicy Chorwac-
kiej (na odcinku od ulicy Portowej do ulicy 
Mirosławskiej), z inicjatywy Rady Osiedla 
Dąbie, wybudowano 200 metrów nowego 
chodnika. 

Rada Osiedla Centrum kolejny rok wspiera 
finansowo program Zielone Przedogród-
ki w al. Papieża Jana Pawła, partycypując 
w kosztach jego realizacji. 

Program funkcjonuje od 2015 roku i kiero-
wany jest do wspólnot mieszkaniowych, 
które mają zawarte porozumienie z Gminą 
lub Spółką komunalną na użytkowanie 
tego terenu.

Plac Orła Białego – konsultacje
Rada Osiedla Stare Miasto serdecznie 
zaprasza wszystkich mieszkańców do 
udziału w konsultacjach społecznych 
dotyczących zmian na terenie Placu 
Orla Białego, do swojej siedziby przy ul. 
Mariackiej 4 w Szczecinie, w trakcie dyżuru 
rady we wtorki w godz. 17.00-18.00, 
gdzie będzie można zagłosować.

Konsultacje potrwają do 16 marca 2017 r. 

Konsultacje będą przeprowadzane w formie 
badania opinii mieszkańców Szczecina,  
również za pomocą: 

1) ankiety elektronicznej dostępnej na 
stronie www.konsultuj.szczecin.pl,

2) ankiet w wersji papierowej dostępnych 
w budynku Akademii Sztuki 
w Szczecinie   przy placu Orła Białego 2.

więcej na 
www.konsultuj.szczecin.pl

Rady Osiedla

Sienno – ostatnie mieszkania 

Nowe przedogródki 
w al. Papieża Jana Pawła

Siłownia pod chmurką 
w CKS przy ul. Rydla

Nowy chodnik 
przy ul. Chorwackiej w Dąbiu

Plac zabaw na terenie Osiedla 
Skolwin, przy ul. Pancernej
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Szczecin Jazz 2017 
Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia 
drugiej edycji festiwalu Szczecin Jazz. 
1 marca pierwszy festiwalowy koncert, 
ale tak naprawdę jazz króluje w naszym 
mieście i nie tylko, już od początku roku. 

Domówki z jazzem 
Pierwsza „domówka” odbyła się w styczniu 
u zwyciężczyni konkursu zorganizowane-
go w ramach Szczecin Jazz. W mieszkaniu 
u pani Oli na szczecińskich Pomorzanach 
zagrał amerykański jazzman Kevin Ma-
hogany.

Kolejna w Gryfinie, u pani Justyny, dla 
mam z małymi dziećmi pod hasłem „Baby 
Jazz”. Brawurowy pokaz gry na saksofo-
nie zaprezentował Sylwester Ostrowski. 
Towarzyszyła mu Jona Ardyn i Szymon 
Orłowski. Siedmioro dzieci szybko dało 
się oczarować jazzowym dźwiękom i śpie-
wowi, każde reagując na swój sposób: 
tańcząc, klaszcząc czy próbując wybadać 
tajemniczy dla nich instrument. A i być 
może kołyszące melodie usłyszane zostały 
przez dwójkę kolejnych dzieci, bezpiecznie 
ukrytych jeszcze w brzuszkach swoich 
mam. Reakcja dzieci przerosła nasze ocze-
kiwania – powiedziała pani Justyna – Li-
czyliśmy, że w optymistycznym wariancie 
wytrwają 30 minut. Tymczasem koncert 
trwał ponad godzinę. To oznacza, że jazz 
jest ciekawą ofertą dla wszystkich. Także 
dla naszych maluchów.

Dodatkowa lekcja 
Miłym zaskoczeniem jest również koniecz-
ność zorganizowania dodatkowej „Lekcji 
muzyki z Panem Turnauem”. Zainteresowa-
nie jest ogromne i nauka muzyki dla dzieci 
z Grzegorzem Turnauem odbędzie się 28 

Jazz to wolność i przestrzeń 

Rozmowa z Agnieszką Wilczyńską – 
szczecinianką, wokalistką jazzową i peda-
gogiem. Według ankiety Jazz Top od kilku 
lat uznawana jest za jedną z najlepszych 
wokalistek jazzowych w Polsce. Ma na 
swoim koncie dwie złote płyty, występo-
wała na prestiżowych scenach w Polsce 
i na świecie, uczy śpiewu w Warszawie, 
prowadzi warsztaty wokalne dla młodzieży 
i dorosłych. Przy wsparciu miasta Szczecin 
zrealizowała pierwszą solową płytę pt. „Tu-
taj mieszkam”, za którą otrzymała nagrodę 
Fryderyka w kategorii debiut fonograficzny.

– Fryderyk 2016 w kategorii debiut fono-
graficzny musi cieszyć. Czy nagroda wpły-
nęła w istotny sposób na Pani karierę?

Statuetka Fryderyka, którą otrzymałam 
za płytę „Tutaj mieszkam”, to dla mnie 
bardzo ważna nagroda. Jeżeli chodzi 
o liczbę koncertów zagranych po otrzy-
maniu statuetki, to chyba nie wzrosła 
jakoś znacząco. Dostałam zaproszenia 
na kilka festiwali, z których oczywiście 
z przyjemnością skorzystałam. Wszyst-
ko toczy się w swoim tempie – dobry 
menager to podstawa.

– W którym miejscu teraz statuetka cie-
szy oko?

Fryderyk zwykle rezyduje na pianinie. 
W słoneczne dni stoi dumnie na parapecie 
okiennym i zażywa kąpieli słonecznych :-)

Aktualności

– Szczecin Jazz to oferta kierowana 
także do osób, które nie obcują z tym 
gatunkiem na co dzień. Co mogłaby 
Pani powiedzieć im o jazzie, zachęcając 
do udziału w festiwalu?

Szczecin Jazz to niesamowite święto jazzu. 
Jestem pod ogromnym wrażeniem pro-
gramu festiwalu i muzyków, którzy na nim 
zagrają. Jazz to emocjonalna muzyka, peł-
na pasji, interakcji między muzykami. To 
wolność, przestrzeń. Każdy koncert jest 
niepowtarzalny. 
To muzyka chwili... Świętujcie razem z nami!

– Czego możemy się spodziewać po 
wieńczącej kilkunastodniowy maraton 
muzyczny Gali Polskiego Jazzu?

Cieszę się niezmiernie, że to właśnie mój 
koncert będzie zamykał ten wspaniały fe-
stiwal. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, 
zarówno dla muzyka jak i szczecinianki. 
Zaprosiłam wspaniałych gości - Andrzeja 
Jagodzińskiego i jego Trio oraz Henryka 
Miśkiewicza. Już te nazwiska powinny dać 
Państwu gwarancję świetnego wieczoru. 
W programie koncertu znajdą się stan-
dardy muzyki amerykańskiej, jak i utwory 
z mojej płyty „Tutaj mieszkam”. Jazz – jak 
już wspomniałam – to muzyka chwili, nie 
wykluczam więc elementu zaskoczenia 
i niespodzianki. 

Do zobaczenia 12 marca w Filharmonii 
w Szczecinie!

więcej na:
www.szczecinjazz.pl

lutego dwukrotnie, o godzinie 17.00 oraz 
19.00 w Filharmonii w Szczecinie. 

Festiwalowe gwiazdy 
Dopiero co otrzymał nagrodę Grammy 
2017 za nagranie ścieżki dźwiękowej do 
filmu o legendzie jazzu Milesie Davisie, 
a już 1 marca (godz. 20.00) zainauguruje 
Szczecin Jazz 2017 koncertem w Filhar-
monii. Keyon Harrold, bo o nim mowa, 
to znakomity trębacz, producent, m.in.  
Jay-Z i Beyonce. Gra jazz, R&B, pop, gospel, 
blues i hip-hop. Koncertował i nagrywał 
płyty z największymi artystami i zespołami 
z całego świata.
2 marca szwedzki pianista Jan Lundgren 
European Quartet – „Potsdamer Platz” 
z zespołem. Zawartko/Piasecki – „Leć 
Głosie” Magdalena Zawartko – wokalistka 
i pedagog i Grzegorz Piasecki – kontra-
basista i gitarzysta basowy w autorskim 

projekcie wystąpią 3 marca. „Just The 
Two of Us” – Bill Salter Music Show feat. 
5 marca godz. 18.00 „JAZZ NA NIEDZIE-
LE” – KONCERT MUZYKI GOSPEL – Jola 
Szczepaniak – Kościół Dominikanów,wstęp 
wolny. Dorota Miśkiewicz Matthew Shipp 
Trio (USA) 8 marca. Dzień później, 9 marca 
Matthew Shipp Trio (USA) – „Piano Song”.
Festiwal zakończy (12 marca) „Gala Pol-
skiego Jazzu”, którą poprowadzi Artur 
Andrus, a wystąpią Agnieszka Wilczyńska, 
Henryk Miśkiewicz, Andrzej Jagodziński.

Jako specjalny hit, organizatorzy zapla-
nowali koncert Wyntona Marsalisa wraz 
z Lincoln Jazz Center Orchestra i NFM 
Filharmonią Wrocławską, który odbędzie 
się wprawdzie dopiero 15 czerwca, ale 
już dziś serdecznie na niego zapraszamy! 

więcej na
www.szczecinjazz.pl

GALA POLSKIEGO JAZZU  
prowadzący Artur Andrus – 12.03

GALA POLSKIEGO JAZZU  
Agnieszka Wilczyńska – 12.03

Laureatka 
nagrody
Fryderyk 

2016

Domówka z jazzem
Kevin Mahogany

Lekcja muzyki z panem Turnauem
Grzegorz Turnau – 28.02

Jan Lundgren European Quartet 
„Potsdamer Platz”– 02.03

Matthew Shipp Trio (USA)  
„Piano Song” – 09.03

Zawartko/Piasecki – „Leć Głosie” 
– 03.03

Bill Salter Music Show feat.  
Dorota Miśkiewicz – 08.03
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Już za 5 miesięcy Szczecin będzie 
kolorowy, wielojęzyczny, morski. 
5 sierpnia rozpocznie się finał 
zlotu żaglowców –The Tall Ships 
Races 2017.

Trwają przygotowania do przyjęcia załóg 
ponad 60 jednostek, także tysięcy tury-
stów z Polski i z zagranicy. 

Na Łasztowni, przy nabrzeżu Starówka, 
powstaje bulwar o powierzchni ok. 7800 
m2. To więcej niż pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej. Długość zmodernizowa-
nego nabrzeża (od Trasy Zamkowej do 
granicy terenu Portu Rybackiego Gryf) 
wyniesie około 650 m. Po zakończeniu 
wszystkich prac (do końca maja) będzie 
to zapewne kolejne, po bulwarze Pia-
stowskim, Elbląskim i Gdyńskim, ulubione 
miejsce spacerów szczecinian. Elementem 
nowego nabrzeża są trzy dźwigozaury, 
niedawno poddane renowacji. 

Gwiazdy na wodzie
Mimo że do zlotu zostało jeszcze trochę 
czasu, organizatorzy finału uważnie przy-
glądają się liście startowej tworzonej przez 
Sail Training International. 

Wiemy już, że do Szczecina zawita 61 
jednostek, w tym aż 16 potwierdzo-
nych żaglowców klasy A (a więc tych 
najbardziej widowiskowych).

Wśród jednostek, które już teraz zapo-
wiedziały swoją obecność w Szczecinie 
znajdują się takie cuda jak brazylijski Ci-
sne Branco („Biały Łabędź”), który na co 
dzień stacjonuje w Rio de Janeiro; rosyjska 
fregata Mir, która została wybudowana 
w 1987 roku w Gdańsku czy nasz rodzimy, 
108-metrowy Dar Młodzieży. 

Na liście żaglowców klasy A znajdzie-
my także holenderskiego Eendrachta; 
Fryderyka Chopina, którego portem 
macierzystym jest Szczecin; La Grace 
z Czech; brytyjskie żaglowce Pelican 
of London i Royalist; polską Pogorię; 
portugalską Santa Marie Manuelę czy 
słynnego Kruzensterna z Rosji, a lista 
wciąż jest otwarta…

Nabór na „łajzę” na finiszu 

Jeszcze tylko kilka dni, bo do 28 lutego, 
trwa nabór na oficerów łącznikowych, 
tzw. „łajz”.

Przypomnijmy, że ta oryginalna „ksywka” 
po raz pierwszy pojawiła się podczas fina-
łu regat TSR 2007 w Szczecinie. Została 
utworzona z połączenia terminu „oficer 
łącznikowy” i jego angielskiego odpo-
wiednika „liaison oficer”.

Oficer łącznikowy jest pierwszą osobą, 
którą spotyka załoga po zacumowaniu. 
Sprawuje kompleksową opiekę nad jed-
nostką podczas jej pobytu w Szczecinie. 
Wolontariusze, towarzysząc załodze, 
nadzorują m.in. logistyczną obsługę po-
bytu, na bieżąco dostarczają informacje 
dotyczące programu wydarzenia, koor-
dynują terminy zleconych przez kapitana 
dostaw oraz umiejętnie i szybko reagują 
na sytuacje, których nikt wcześniej nie 
przewidział. 

Wszystko o regatach: 
www.tallships.szczecin.eu

Facebook: www.fb.com/TSRSzczecin
Twitter: www.twitter.com/TSRSzczecin

Instagram: www.instagram.com/ 
TSRSzczecin

YouTube www.youtube.com/user/ 
tallshipsszczecin

Regaty coraz bliżej……

Ponad  90 zgłoszeń 

Rozmaitości /TTSR

Kapituła Nagród i Prezydent 
Szczecina będą mieli w kim 
wybierać… Niemal setka zgłoszeń 
kandydatów do uhonorowania Mię-
dzynarodowymi Nagrodami Żeglar-
skimi Szczecina wpłynęła 
do organizatorów konkursu.

Osoby i instytucje do wyróżnień 
w poszczególnych kategoriach zgłaszali 
mieszkańcy Szczecina, województwa 
zachodniopomorskiego i Pomorza Przed-
niego, a w przypadku Nagrody imienia 
kapitana Ludomira Mączki także miesz-
kańcy całej Polski. Do zgłaszania kandy-
datów uprawnieni byli także członkowie 
kapituły nagród oraz instytucje publiczne, 

związki, stowarzyszenia, fundacje, orga-
nizacje i kluby żeglarskie.

Od 10 stycznia do 15 lutego do Żeglu-
gi Szczecińskiej, która odpowiadała za 
proces naboru wniosków, wpłynęło aż… 
90 zgłoszeń. 

Najwięcej, bo aż 17 kandydatur złożono 
w najważniejszej kategorii – Nagrodzie 
im. kapitana Ludomira Mączki. Lau-
reatem tego prestiżowego wyróżnienia 
zostanie żeglarz z terytorium Polski, Po-
morza Przedniego lub polonijny, który 
poszczycić się może nieprzeciętnymi 
osiągnięciami żeglarskimi lub dokona-
niami związanymi z kulturą morską. 

Nagroda przyznana może być także za 
całokształt działalności w dziedzinie że-
glarstwa. 
Laureat otrzyma statuetkę LUDOMIRA, 10 
tys. zł, a jego imię i nazwisko pojawi się 
na pamiątkowej tablicy w szczecińskiej 
Alei Żeglarzy.

Niewiele mniej zgłoszeń (bo aż 15) wpły-
nęło do Nagrody Specjalnej przyzna-
wanej osobie, organizacji lub instytucji 
za działalność związaną z żeglarstwem, 
wodą lub marynistyką. 

13 kandydatów stanie z kolei w szran-
ki o tytuł Popularyzatora Żeglarstwa 
(Nagroda im. kpt. Kazimierza Haski). 

Pozostałe kategorie cieszyły się niewiele 
mniejszym zainteresowaniem zgłasza-
jących. 
W każdej z nich liczba kandydatów waha 
się od 5 do 9.

Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła 
wyłoni teraz nominowanych do otrzy-
mania nagród i swoją rekomendację 
przekaże prezydentowi miasta, który 
następnie zdecyduje o przyznaniu 
wyróżnień. 

Lista nominowanych zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl 
w pierwszej połowie marca. 
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Marzec zaprasza 
Wydarzeniem miesiąca będzie na 
pewno Szczecin Jazz Festiwal 
(o którym więcej na stronie10), 
ale oczywiście nie zabraknie również 
innych atrakcji. Koncerty, teatr, targi  
– jest w czym wybierać. 

Spośród licznych przedstawień teatralnych 
zachęcamy do obejrzenia sentymentalnej 
wycieczki po twórczości Kabaretu Star-
szych Panów p.t. „Stacyjka Zdrój” w Te-
atrze Polskim ( 23 marca, godz.19.00) 
Tytułowa stacyjka jest miejscem, które leży 
na granicy dwóch światów. Przybywają 
na nią podróżni – osobliwe indywidua – 
by wspominać dawne miłości i tęsknoty 
oraz by podjąć decyzję, co do celu dalszej 
podróży. Pomaga im w tym postać medium 
– w tej roli Andrzej Poniedzielski.

www.teatrpolski.szczecin.pl
 
Dina Yoffe, pianistka pochodząca z Rygi, 
to jedna z najważniejszych pianistycznych 
gwiazd na świecie, prowadzi liczne klasy 
mistrzowskie, bywa członkiem jury naj-
ważniejszych konkursów pianistycznych 
w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. 
A 40 lat temu – jak mówi – po zdobyciu II 
miejsca w Konkursie Chopinowskim idąc 
ulicą w Warszawie czułam się jak Michael 
Jackson. Jej koncert w szczecińskiej filhar-
monii 22 marca o godz.19.00.

Grupa MoCarta – Jubileusz 20-lecia (28. 
marca godz. 17.00 i 19.00 Filharmonia) 
W koncercie m.in. nagrania archiwalne 
z pierwszego występu kwartetu oraz naj-
ważniejsze i najlepsze utwory zespołu. Mu-
zycy opowiedzą kilka anegdot ze swojego 
artystycznego życia oraz zaprezentują kilka 
najnowszych utworów.

Narodowy Cyrk Chiński – Najlepsi Akro-
baci Świata wystąpią w Azoty Arenie (4 
marca, godz.19.00)

Narodowy Cyrk Chiński pokazuje fascynu-
jącą i jeszcze nie do końca znaną Europej-
czykom kulturę Chin, poprzez opowieści, 
których tłem są legendarne miejsca, miasta 
i postacie. 

www.azotyarena.pl

W marcu także liczne koncerty polskich 
artystów piosenki, m.in. Renata Przemyk 
Akustic Trio (8 marca Sala Koncertowa 
(była hala Opery). W tym samym miejscu 
(24 marca, godz. 20.30) Beata Kozidrak 
Exclusive Tour – po raz pierwszy w swojej 
muzycznej historii Beata wystąpi przede 
wszystkim ze swoim solowym materiałem, 
ale nie zabraknie również największych 

przebojów w zaskakujących aranżacjach. 
SMOLIK/KEV FOX - dwie indywidualności, 
które łączy niesamowita pasja do pokony-
wania muzycznych granic i odkrywania 
nowych przestrzeni artystycznych, o czym 
będzie można się przekonać 8 marca 
o godz. 20.00 w Starej Rzeźni.

Profesor, pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, językoznawca, a jed-
nocześnie człowiek parający się humorem, 
piosenką i rozrywką, słowem Alosza Aw-
diejew z Zespołem zaprasza na koncert 
jubileuszowy (27 marca, godz.19.00 Fil-
hamonia).

Miłośników francuskiej piosenki zaprasza-
my na Formidable! The Aznavour Tribute 
(15 marca, godz.19.00, Filharmonia)
Widowisko jest hołdem dla najsłynniejsze-
go francuskiego piosenkarza i wielkiego 
ambasadora francuskiej kultury – Charlesa 
Aznavoura. Spektakl przedstawia barwną 
karierę, legendarnego piosenkarza, od pa-
ryskich klubów, ról filmowych aż po wystę-
py na Broadway’u Spektakl wzbogacony 
jest scenografią oraz niepublikowanymi 
zdjęciami z życia Charles Aznavoura. 

www.filharmonia.szczecin.pl

Targi Nieruchomości i Wyposażenia 
Wnętrz to największe wydarzenie branży 
nieruchomości w województwie zachod-
niopomorskim, które niezmiennie pozo-
staje najlepszym sposobem na korzystne 
znalezienie mieszkania, domu lub działki 
(11 i 12 marca, Azoty Arena). W jednym 
miejscu i czasie można zapoznać się 
z pełną ofertą rynku, sprawdzić zdolność 
kredytową, zapoznać się ze szczegóła-
mi procesu kredytowego oraz podpisać 
umowę rezerwacyjną. Tu zaprezentują się 
przedstawiciele gmin, inwestorzy, dewe-
loperzy, biura nieruchomości, instytucje 
finansowe i ubezpieczeniowe oraz szeroko 
pojęta branża wyposażenia wnętrz. Pod-
czas targów będzie można zapoznać się 
z najnowszymi trendami i wzornictwem, 
inspirującymi rozwiązaniami aranżacyjnymi 
oraz nowatorskimi elementami wyposa-
żenia wnętrz. 
W 2016 roku targi odwiedziło ponad 
8000 gości !

www.azotyarena.pl

Corocznym ważnym potwierdzeniem 
ścisłej współpracy Szczecina z krajami 
północy są Dni Skandynawskie. Energia 
inteligentnych miast – to hasło tegorocz-
nej, czwartej edycji, która odbędzie od 30 
marca do 2 kwietnia.

Jak co roku wydarzenie rozpocznie Kon-
ferencja biznesowa Scandinavian Busi-
ness Mix – prezentacje skandynawskich  
i lokalnych firm.

Poza spotkaniami biznesowymi, w progra-
mie także wiele wydarzeń kulturalnych, 
m.in.  Filmowe Dni Skandynawii w Klubie 
Delta, spektakl Pippi Pończoszanka, Astrid 
Lindgren,  w Teatrze Lalek Pleciuga. 
Klub 13 Muz  zaprasza m.in. na  interdy-
scyplinarną wystawę pn. Norwegofil oraz 
multimedialną projekcję  Zorza polarna (za 
pomocą  różnych form i różnych  mediów 
ukazana zostanie w niekonwencjonalny 
sposób przestrzeń kulturowa Skandyna-
wii) oraz   koncert norweskiego wokalisty 
i kompozytora Jahna Teigen. 

W ramach międzynarodowego festiwalu 
jazzowego Me.Ba  odbędą się  warsztaty 
muzyczne dla uczniów i studentów szcze-

cińskich szkół artystycznych prowadzo-
ne przez fińskiego saksofonistę Jukka 
Perko, koncert zespołu Anny Serafińskiej 
pn. „Gadu Gadu” z piosenkami Agnieszki 
Osieckiej.   

Zapraszamy także na duński sposób 
wychowania dzieci -wykład pani Iben 
Sandahl, psychoterapeutki i współau-
torki książki „Hygge. Duński przepis na 
szczęście”. 

Jak co roku nie zapomniano  także o atrak-
cjach sportowych , czyli Rajdzie rowero-
wym Szczecin – Malmoe i rekreacyjnym 
Nordic Walking na trasie Gubałówka – 
Police (8 km).     
                        

Zapraszamy!

Szczegółowy program 
 www.ds.szczecin.eu

Wydarzenia


