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Aktualności

Spotkania biznesowe, wizyty licznych 
gości z krajów Północy, wydarzenia 
kulturalne – filmy, spektakle, wystawy 
– to w największym skrócie VI edycja 
Dni Skandynawskich w Szczecinie, 
które odbędą się w dniach 14-19 maja.

Jest to najbardziej wszechstronna prezen-
tacja krajów skandynawskich w Polsce, 
która w pierwszej edycji, w 2013 roku, 
miała służyć przede wszystkim nawiąza-
niu kontaktów biznesowych. 

Dziś z perspektywy już sześciu lat – pod-
kreśla Piotr Krzystek, prezydent Szcze-
cina – możemy śmiało powiedzieć, że 
nasze działania okazały się skuteczne, 
i w Szczecinie zauważamy coraz więcej 
elementów skandynawskich, zarówno 
w gospodarce, jak i we wszystkich aspek-
tach życia społecznego. 

Wśród gości honorowych znajdą się m.in.: 
JE Ole Egberg Mikkelsen Ambasador 
Królestwa Danii, JE Olav Myklebust, Am-
basador Królestwa Norwegii, JE Stefan 
Gullgren Ambasador Królestwa Szwecji, 
eksperci Ministerstw, przedstawiciele śro-
dowisk akademickich, samorządowych, 
biznesu, przedsiębiorców, środowisk 
pozarządowych, artystycznych i kultu-
ralnych.

Program tegorocznych Dni jest bardzo 
bogaty i różnorodny, a rozpocznie je 
Gala Inauguracyjna w Filharmonii (14 
maja, godz.19.00), podczas której wy-
kład motywujący wygłosi Tatiana Min-

Przedstawiciele Brytyjsko–Polskiej Izby 
Handlowej spotkali się z przedsiębiorcami 
ze Szczecina i okolic. To pierwsze wyda-
rzenie z cyklu Business for Breakfast, czyli 
cyklu śniadań biznesowych z międzynaro-
dowymi izbami gospodarczymi i handlo-
wymi, które organizuje Agencja Rozwoju 
Metropolii Szczecińskiej. Cykl spotkań 
powstał w odpowiedzi na oczekiwania 
przedstawicieli szczecińskiego biznesu. 

Na pierwszym spotkaniu poruszona 
została tematyka prowadzenia biznesu 
z Wielką Brytanią po Brexicie, ryzyka 
kursowego oraz logistyki z Polski do 
Wielkiej Brytanii. W spotkaniu wzięło 
udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, 
chłonnych wymiany cennej wiedzy 
i doświadczeń, nawiązania nowych 
kontaktów partnerskich i budowania 
relacji biznesowych. Swoje prelekcje 
wygłosili eksperci na co dzień zajmujący 
się tematyką Brexitu. 

– Brexit, jeśli się oczywiście wydarzy, spo-
woduje duże utrudnienia, zwłaszcza dla 
logistyki. Regulacje, cła, akcyzy, dojdzie 
szereg obowiązków, których wcześniej 
nie było. – mówił podczas spotkania 
Paweł Siwecki z Brytyjsko Polskiej Izby 
Handlowej. – Wielka Brytania to rynek 
usług – doradczych, konsultingowych. 
Z całą pewnością można powiedzieć, 
że biznes między nią a naszym krajem 
nie zniknie. My jako Izba będziemy kon-
tynuować relacje inwestorskie. 
O zagrożeniach, zmianach w prowadze-
niu biznesu po Brexicie na przykładach 
konkretnych firm z branży produkcyjnej 
opowiadał Sebastian Swałdek z Capital 
Business Links Ltd Sp.k. 

Skandynawia  po raz szósty!  

Rozmawiali  o  Brexicie 

Bon 
„Alzheimer 75”
– wnioski już wkrótce 

Od 13 maja w Szczecińskim Cen-
trum Świadczeń przyjmowane 
będą wnioski od opiekunów se-
niorów w ramach kolejnej edycji 
szczecińskiego „Bonu Opiekuń-
czego: Alzheimer 75”. 
 
„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” 
to świadczenie pieniężne, które   
pierwszy raz wprowadzono w ży-
cie rok temu. 

Jego głównym założeniem jest 
udzielanie pomocy rodzinom w pro-
cesie opieki nad seniorami, którzy 
ukończyli 75 rok życia, mieszkają 
na terenie Szczecina i mają zdia-
gnozowaną chorobę Alzheimera. 

Szczecin był pierwszym z polskich 
miast, które zdecydowało się na 
udzielanie tego typu wsparcia swo-
im mieszkańcom.

W tym roku w programie zosta-
ły wprowadzone istotne zmiany. 
Świadczenie będzie wypłacane 
maksymalnie w trzech transzach 
(każda po 1000 zł) co oznacza 
zwiększenie wsparcia do kwoty 
3000 zł rocznie. 

Dodatkowo w tym roku grono leka-
rzy mogących wystawić stosowne 
zaświadczenia potwierdzające dia-
gnozę zostało rozszerzone o lekarzy 
geriatrów.  Dotychczas zaświadcze-
nia mógł wystawić tylko neurolog 
lub psychiatra. 

Co ważne, zaświadczenia wysta-
wione na potrzeby ubiegłorocznej 
edycji programu, również będą ak-
ceptowane. 

Wnioski od opiekunów będą 
przyjmowane od 13 maja 2019 r. 
w Szczecińskich Centrach Świad-
czeń w trzech punktach:

• W głównej siedzibie przy ul. Bł. 
Wincentego Kadłubka 12;

• W filii Urzędu Miasta na Prawo-
brzeżu przy ul. Rydla 39–40;

• W filii SCŚ przy ul. Kaszubskiej 30.

Osoby, które chcą skorzystać ze 
świadczenia już od początku pro-
gramu mają czas na złożenie wnio-
sków do 31 maja. 

Wypłata pierwszej transzy świad-
czenia planowana jest na czerwiec.

www.swiadczenia.szczecin.pl

– 700 tys. Polaków w ubiegłym roku 
pracowało w Wielkiej Brytanii. Bry-
tyjski rzad uważa, że liczba Polaków 
żyjących na Wyspach może sięgać 
miliona. W Wielkiej Brytanii swoją firmę 
założyło aż 60 tys. przedsiębiorców 
z Polski. Ponad 30 tys. spółek, które 
działają w Wielkiej Brytanii zarządzają 
polscy przedsiębiorcy. – mówił Seba-
stian Swałdek. –To ostatni dzwonek, 
żeby zacząć się przygotowywać do 
Brexitu, bez względu na to, w jakiej 
formie zostanie wprowadzony. 

Którym firmom będzie najłatwiej? Tym, 
które pamiętają jeszcze czasy sprzed 
2004 roku. Brexit to wielki krok wstecz 
– mówili podczas spotkania dedykowa-
nego szczecińskim przedsiębiorcom 
eksperci z firmy Dauman Legal i Dau-
man Bros pokazując na przykładach 
ogrom pracy, jaki będą musieli włożyć 
przedsiębiorcy, by dostosować się do 
nowych realiów.

Spotkanie zorganizowała Agencja Rozwoju 
Metropolii Szczecińskiej, spółka miejska, która 
powstała w 2002 roku z inicjatywy Gminy 
Miasta Szczecin. Jej celem jest wspieranie 
rozwoju mikro, małych i średnich firm na 
terenie gminy i gmin ościennych. 

Działalność Agencji obejmuje prowadzenie 
usług informacyjnych, doradczych, pro-
pagowanie przedsiębiorczości i innowa-
cyjności. Zajmuje się aktywną promocją 
gospodarczą miasta, w tym terenów inwe-
stycyjnych, pełną obsługą inwestorów pole-
gającą na wsparciu i doradztwie w procesie 
inwestycyjnym. Aktywnie współpracuje 
także z lokalną administracją, administracją 
rządową oraz instytucjami wsparcia biz-
nesu w Polsce i za granicą. ARMS wspiera 
w nawiązywaniu kontaktów partnerskich 
pomiędzy sektorem prywatnym i publicz-
nym. W kompetencjach spółki jest także 
udzielanie korzystnych poręczeń kredy-
towych i gwarancji bankowych firmom 
znajdującym się w takiej potrzebie. 

DNI SKANDYNAWSKIE
dewicz–Puacz – ekspert ds. komunikacji 
interpersonalnej i masowej.

W części muzycznej wystąpi Czesław 
Mozil z zespołem Czesław śpiewa. Za 
jurorem popularnego talent show stoją 
absolwenci Royal Danish Music Acade-
my i Rhythmic Music Conservatory. Nie 
zabraknie również przewrotnej konferan-
sjerki Czesława Mozila, który z powodze-
niem łączy bezpretensjonalny stand-up 
z muzycznym rozmachem multiinstru-
mentalnego koncertu.

15 maja zapraszamy do Hotelu Radis-
son Blue na Scandinavian Business 
Connect, czyli spotkanie skierowane do 
ludzi biznesu na temat start–upów, prze-
mysłu 4.0 oraz kwestii związanych ze 
Smarter Living and Working. W ramach 
Scandinavian Business Connect będzie 

możliwość wzięcia udziału w warsztatach, 
spotkaniach i prezentacjach biznesowych.

Zachęcamy do zarejestrowania się na 
wydarzenie poprzez formularz na stronie 
internetowej bądź przesłanie wypełnione-
go formularza zgłoszeniowego na adres 
ds@um.szczecin.pl. Rejestracja potrwa 
do 7 maja br.

Miejska Biblioteka Pro Media (al. Wojska 
Polskiego 2) zaprasza na spotkania z ki-
nem duńskim , m.in. na projekcję filmu 
„Karen Blixen” czy „How are you”. Kino 
skandynawskie będzie także prezento-
wane w Domu Kultury 13 Muz. Z kolei 
Muzeum Techniki i Komunikacji Za-
jezdnia Sztuki (ul. Niemierzyńska 18 a), 
zapewnia bezpłatny wstęp dla każdego 
z gości, który przy kasie wypowie w jed-
nym z trzech języków skandynawskich 
(duński, szwedzki, norweski) hasło: Ko-
cham Szczecin.

Tradycją stała się też rowerowa wyprawa 
„Skandynawia z Gryfusem, czyli Ro-
werowe Dni Skandynawskie”, której 
uczestników pożegnamy 17 maja na Łasz-
towni oraz Piknik Skandynawski w alei 
Kwiatowej, gdzie przez dwa dni (18 i 19 
maja) na odwiedzających czekać będzie 
mnóstwo atrakcji, warsztatów i animacji 
związanych ze Skandynawią.

To tylko kilka przykładów z bogatego pro-
gramu Dni Skandynawskich w Szczecinie.

więcej:
www.ds.szczecin.eu.
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Aktualności

Firma, która w przetargu na budowę 
Fabryki Wody złożyła najkorzystniejszą 
ofertę przekazała już wszystkie niezbęd-
ne dokumenty. Przed formalnym wybo-
rem wykonawcy konieczne jest jeszcze 
uruchomienie procedury kredytowej na 
budowę Aquaparku. Do finału jednak 
coraz bliżej. 

Komisja przetargowa skończyła sprawdzać 
oferty złożone w przetargu na budowę 
szczecińskiego Aquaparku – Fabryki Wody. 
To oznacza, że najkorzystniejsza cenowo 
oferta, spełnia wszystkie wymagania for-
malne. 

W ślad za tym Zamawiający otrzymał rów-
nież dokumenty mające potwierdzić speł-
nienie przez oferenta warunków udziału 
w postępowaniu. 

Kolejny krok to uruchomienie procedury 
ubiegania się w bankach o przyznanie kre-
dytu na sfinansowanie inwestycji. Spółka 
Fabryka Wody Sp. z o.o. wysłała  zapytania 
wraz z niezbędnymi dokumentami w tej 
sprawie do kilku instytucji finansowych. 
Po wpłynięciu ofert  i pozytywnej decyzji 
o przyznaniu kredytu, będzie można roz-
strzygnąć przetarg i formalnie wybrać wy-
konawcę.

Co jest przedmiotem zamówienia?
Budowa nowoczesnego i wielofunkcyj-
nego parku wodnego z funkcjami spor-
towymi, rekreacyjnymi oraz elementami 
edukacyjnymi. 
Szczeciński Aquapark składać się będzie 
z hali basenowej z basenami rekreacyjnymi 
i zjeżdżalniami, strefy basenu sportowego, 
strefy wellness i jednego z największych 
w kraju saunariów. 

Fabryka Wody – aktualności

Skorzystaj  z  darmowego zabezpieczenia kredytu.
Jeśli  jesteś przedsiębiorcą 
i szukasz finansowania rozwoju swojej 
firmy, skontaktuj się z Agencją Rozwoju 
Metropolii Szczecińskiej, która udziela 
korzystnych, bezpłatnych poręczeń 
kredytowych. 
 
Poręczenia kredytowe są skierowane 
do przedsiębiorców ze Szczecina 
i gmin ościennych, jak i pozostałych 
gmin województwa zachodniopo-
morskiego kwalifikujących się do 
mikro, małych lub średnich przed-
siębiorstw. 

Zabezpieczane kredyty (lub pożyczki) 
mogą mieć charakter inwestycyjny bądź 
obrotowy nieodnawialny, i mają wpływać 
na rozwój danej firmy.

– Możemy zaproponować firmom za-
bezpieczenie do 80% kapitału kredytu 
na okres do 84 miesięcy. Istotne jest, że 
poręczenia udzielane są przedsiębiorcom 
całkowicie bezpłatnie. – tłumaczy Marek 
Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej. 

ARMS zajmuje się udzielaniem poręczeń 
od przeszło 17 lat. Korzystając z projek-
tów unijnych, w tym w ramach SPO 
WKP, pięciu projektów Jeremie, jak też 
ze środków własnych spółka udzieliła do 
tej pory prawie 800 poręczeń na kwotę 
ponad 217 mln zł. 

Ta niebagatelna kwota pomogła przed-
siębiorcom z metropolii szczecińskiej, 
którzy potrzebowali środków na rozwój 

swoich firm, a wcześniej nie mieli do nich 
dostępu z powodu niewystarczającej 
zdolności kredytowej. 

Jak uzyskać poręczenie? 
Poręczenia dostępne są we współpra-
cujących z Agencją Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej instytucjach finansowych. 

– Zapraszamy przedsiębiorców do oddzia-
łów: Gospodarczego Banku Spółdziel-
czego z Barlinka Oddział w Szczecinie, 
szczecińskiego oddziału BOŚ S.A., PKO 
BP SA (oddziały szczecińskie, pyrzyc-
ki, goleniowskie, gryfiński i stargardz-
ki), Banku Spółdzielczego w Gryficach, 
Zachodniopomorskiego Banku Spół-
dzielczego (w Szczecinie i Choszcznie), 
szczecińskiego oddziału Getin Noble 

Bank S.A. oraz Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., – 
wylicza Agnieszka Marszałek z Agencji 
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. – Tam 
podczas rozmowy z doradcą należy za-
proponować chęć skorzystania z po-
ręczenia ARMS.  Pozostałą procedurę 
bank, bądź też fundusz pożyczkowy, 
przeprowadza bezpośrednio z ARMS. Fir-
my, które nie chcą rozstawać się z swoimi 
dotychczasowymi instytucjami, a które 
nie znajdują się w gronie naszych part-
nerów zapraszamy do zaproponowania 
takiego rozwiązania u siebie w banku 
i przekazanie kontaktu do nas. 

Poręczenia kredytowe są  współfinan-
sowane ze środków publicznych Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. 

W części zewnętrznej znajdą się base-
ny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo 
przewidziane zostały strefa sportowa oraz 
rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilar-
da, ścianką wspinaczkową, siłownią czy 
kortami do squasha.

Jedną z cech charakterystycznych inwe-
stycji jest również edukatorium. Znajdą 
się w nim przestrzenie ekspozycyjne oraz 
laboratoria, w których przeprowadzane 
będą eksperymenty naukowe związane 
z wodą. 

Zgodnie z warunkami przetargu in-
westycja powinna być zrealizowana 
w terminie 30 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy.

www.fabrykawody.eu
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 Ecoszczecin

Bioodpady –  to nowa frakcja w syste-
mie gospodarowania odpadami, któ-
ra zostanie wprowadzona od 1 lipca. 
Oznacza to, że każdy kto segreguje 
śmieci, będzie musiał stosować nowy 
podział. Dlatego warto już teraz dowie-
dzieć się, co zaliczamy do nowej grupy 
i jak gromadzić ten rodzaj odpadów. 

Jak jest, a jak będzie 
Dotychczasowe zasady gromadzenia 
odpadów, wprowadzone  w 2013 roku, 
mieszkańcy Szczecina znają bardzo dobrze. 
Wiemy, że w przypadku zabudowy jedno-
rodzinnej wszelkie opakowania z tworzyw 
sztucznych, wielomateriałowe gromadzimy 
w workach żółtych, opakowania z papieru 
w workach niebieskich, szklane w workach 
zielonych. 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej 
te odpady trafiają do pojemników w wyżej 
wymienionych kolorach. 

Odpady zielone, gromadzone w pojem-
nikach brązowych, odbierane są raz w ty-
godniu z posesji jednorodzinnych, a na 
zamówienie wstawiany jest kontener w za-
budowę wielorodzinną.

Od 1 lipca pojemnik brązowy zapełniany 
będzie dodatkowo bioodpadami.
     
Bioodpady – co to takiego? 
Biodegradacja to rozkład związków orga-
nicznych na proste związki nieorganiczne. 
Biorą w nim udział mikroorganizmy takie jak 
grzyby, bakterie, glony, dla których materia 
organiczna jest pożywieniem. Do rozkładu 
potrzeba sprzyjających warunków środowi-
skowych. Biodegradacja może zachodzić 
w warunkach tlenowych (np. kompostowa-
nie) lub beztlenowych. Biodegradowalne 
odpady to odpady pochodzenia organicz-
nego, które poddają się biodegradacji, czyli 
biologicznemu rozkładowi. 

Odpady ulegające biodegradacji to nowa 
frakcja w systemie segregowania odpadów. 
Obejmuje ona dotychczasowe tzw. odpady 
zielone, a dodatkowo odpady kuchenne 
pochodzenia roślinnego. 

Co wrzucamy do pojemnika bio (brą-
zowego)
– Odpady ulegające biodegradacji:  

skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie, 
trociny.

W związku ze Świętem 3 Maja  plano-
we odbiory odpadów komunalnych 
realizowane będą z jednodniowym 
przesunięciem, tj. od  4 maja.

1) Odbiór zmieszanych odpadów komu-
nalnych:

–  za piątek  03  maja  – odbiór w sobotę 
4 maja 

2) Odbiór odpadów selektywnych (dzwony 
i pojemniki):
– za piątek 3 maja – odbiór w sobotę  

4 maja

Wyjątek:
Odbiór odpadów selektywnych (worków) 
oraz gabarytów – zgodnie z harmonogramem

Uwaga!!!
1 Maja – odbiory wszystkich frakcji 
odpadów będą realizowane zgodnie 
z harmonogramem.

Nowe zasady 
segregowania śmieci 

Majowe  zmiany  w odbiorach 

– Bioodpady:  odpadki warzyw i owoców 
(w tym obierki itp.), resztki jedzenia po-
chodzenia roślinnego, fusy po kawie 
i herbacie.

Czego nie wrzucamy  do brązowego 
pojemnika 
Kości zwierząt, mięsa, odchodów zwierzę-
cych, oleju jadalnego, popiołu z węgla, 
nabiału, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, pa-
pierosów, artykułów higienicznych, leków, 
ziemi, kamieni, drewna impregnowanego, 
płyt wiórowych i MDF, odpadów niebez-
piecznych. 

Na terenie nieruchomości jednorodzinnej 
odpady biodegradowalne, w tym biood-
pady mogą zostać poddane procesowi 
kompostowania, ale  z przeznaczeniem do 
własnego wykorzystania kompostu i  pod 
warunkiem, że nie będzie to powodować 
uciążliwości dla sąsiadów. 
Odpady ulegające biodegradacji (trawa, 
gałęzie, liście, rośliny) mieszkańcy w dal-
szym ciągu mogą dostarczać do jednego 
z ośmiu Ekoportów.

Uwaga
Odpady ulegające biodegradacji, w tym 
bioodpady gromadzimy w pojemnikach 
bez użycia worków.

Dlaczego warto segregować? 
Od 1 lipca wysokość opłat za odbiór odpa-
dów będzie uzależniona od tego czy segre-
gujemy śmieci, czy też nie. W pierwszym 
przypadku, w zabudowie wielorodzinnej 
miesięczna opłata za wywóz śmieci wynie-

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Dzikie wysypisko po byłym garażowisku 
na ulicy Szafera – Alert Zrealizowany

„Porzucona” kanapa przy ulicy Narusze-
wicza – Alert zrealizowany

Uszkodzona studzienka oraz za-
padnięty chodnik, Papieża Pawła VI  
– Alert w realizacji

Jugosłowiańska –barierka drogowa opar-
ta o drzewo – Alert w realizacji

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji Alert 
Szczecin 2.0 można korzystać w urzą-
dzeniu mobilnym (telefon, tablet) opar-
tym na Androidzie, systemie iOs czy 
Windows Phone. 

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również 
wykorzystać do tego komputer stacjo-
narny. 

Później już wszystko jest bardzo proste. 
Wchodzimy do aplikacji lub na stronę, 
wypełniamy podstawowe informacje, 
opisujemy problem i wysyłamy do Urzę-
du Miasta.

www.alertszczecin.pl

NIE

TAK

sie 5 zł za m3 wody (przy obecnej - 4 zł za 
m3). Przyjmując, że jedna osoba miesięcznie 
zużywa średnio ok. 3 m3 wody – opłata 
zmieni się o 3 zł. 

W zabudowie jednorodzinnej segregując 
odpady stawka wynosić będzie 65 zł 
miesięcznie za gospodarstwo domowe 
(przy obecnej 50 zł).

Nieco inaczej ceny kształtują się w przy-
padku odpadów niesegregowanych. 
Tutaj stawki wynosić będą odpowiednio 
10 zł za m3 (obecnie 5 zł) w zabudowie 
wielorodzinnej  i 130 zł w zabudowie 
wielorodzinnej (obecnie 80 zł).

Widać zatem wyraźnie, że Ci, którzy segre-
gują płacą za śmieci mniej niż pozostali 
i dbają o środowisko. 
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 Ecoszczecin

PLATAN – kontynuacja 
W tym roku kolejne dzielnice Szczeci-
na wzbogacą się o nowe nasadzenia 
drzew i roślin w ramach akcji PLA-
TAN.

Projekty zakładają posadzenie ok. 150 
drzew m.in: wiśnię, sosnę czarną, świerk, 
klon i ponad 10.000 krzewów, bylin i traw.

Tu będzie bardziej zielono: 

ul. Jasna (Osiedle Słoneczne) 
Ze względu na położenie terenu pomię-
dzy ruchliwymi jezdniami zaplanowano 
układ kolistych rabat o wznoszących 
wysokościach. Mają tu być posadzone 
wiśnie oraz zimozielone drzewa iglaste, 
takie jak sosny czarne oraz świerki. Po-
niżej drzew berberysy, trzmieliny oraz 
trawy ozdobne – miskanty i rozplenice.
W pasach zieleni bliżej ulicy posadzone 
zostaną: forsycje, jałowce, róże okrywo-
we.

Jeziorko Słoneczne (Gumieńce) 
Nasadzenia zaplanowano przy placu 
zabaw – od ul. Szeligowskiego oraz 
położonego po drugiej stronie jeziora 
pasa wzdłuż ulicy Derdowskiego. Teren 
ma być wzbogacony przede wszystkim 
o rośliny zimozielone. W pasie przy ul. 
Derdowskiego istniejąca zieleń uzu-
pełniona będzie drzewami iglastymi, 
m.in.: jodłami, sosnami. Drzewa iglaste 
będą również po drugiej stronie jeziora 
– przy placu zabaw.  Posadzone zostaną 
tu też laurowiśnie, lawendy oraz trawy 
ozdobne. 

Przyszła wiosna, a tym samym „CZAS 
NA WIOSENNE PORZĄDKI” i rozpo-
częcie cieszącej się ogromną popu-
larnością akcji pn. „ MISJA DZIECI 
– SZCZECIN BEZ ŚMIECI”.

To już po raz piąty pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Szczecin z najmłodszymi mieszkańcami 
Miasta sprzątają tereny wokół przedszkoli 
i szkół. 

W kwietniu wiosenne porządki przeprowa-
dzono w okolicach przedszkoli: Kwiatuszek 
ul. Potulicka 29, ul. Łokietka 15 oraz Szkole 
Podstawowej przy ul. Budzysza Wosia. 

Zasady Misja dzieci 
– Szczecin bez śmieci 

l Akcję sprzątania prowadzone są dwa 
razy w tygodniu przy udziale maksy-
malnie dwóch klas (optymalnie jedna 
grupa) – max 50 uczestników

l Miasto zapewnia kamizelki ochronne, 
worki, rękawiczki i odbiór worków z od-
padami przez właściwą firmę

„Misja dzieci – Szczecin bez śmieci” – start! 

 Zielone Miasto  l Zielone Miasto l Zielone Miasto l Zielone Miasto l Zielone Miasto l Zielone Miasto l Zielone Miasto

Staw Brodowski (Niebuszewo)
Otoczony jest masą wysokiej zieleni 
i niewielką ilością niższych roślin. Dla-
tego zaplanowano tu wkomponowanie 

w istniejącą roślinność krzewów, bylin 
i traw. Wzdłuż ulicy Stawowej zosta-
ną posadzone ozdobne głogi oraz 
wierzby płaczące, w dalszej części przy 

zbiorniku wodnym świetnie sprawdzą 
się rośliny wodne oraz trawy. 

Ul. Wyszyńskiego (Śródmieście) 
Nasadzenia zaplanowano na działce 
w bliskim sąsiedztwie Nabrzeża Wie-
leckiego, projekt oparto na okręgach, 
nawiązując do istniejących rabat zlo-
kalizowanych w pobliżu kościoła 
p.w. Św. Jana Ewangelisty. Na tle 
rosnących tu lip posadzone zostaną 
m.in.: hortensje, derenie oraz rabaty 
z kwiatów wieloletnich.

Klimat dla zdrowia 
Przypomnijmy, że PLATAN jest jed-
nym z elementów programu Klimat 
dla zdrowia, który tworzy spójną 
i kompleksową strategię obejmującą 
trzy obszary: 
– powietrze (MEWA), 
– przyrodę (PLATAN), 
– wodę (LILIA).

W 2018 roku, w ramach akcji PLATAN 
zasadzono w Szczecinie ponad 2500 
drzew i roślin i co istotne są to dodatko-
we nasadzenia, oprócz nich cały czas 
prowadzone są tzw. nasadzenia kompen-
sacyjne, czyli uzupełniające wyciętą zie-
leń z powodu realizowanych inwestycji 
i podkreślmy, że te nasadzenia zawsze 
znacznie przewyższają liczbę usuwa-
nych drzew.

www.szczecin.eu
/zielonemiasto/klimat-dla-zdrowia

l Nauczycieli, wychowawców – koor-
dynatorów akcji z ramienia placówek 
oświatowych prosimy o wybranie terenu 
do uporządkowania

l Prosimy, aby przed każdym wyjściem 
przygotować dzieci do udziału, pod 
kątem zasad bezpieczeństwa w te-
renie

l Z  pracownikiem Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Szczecin będzie można 
też porozmawiać na temat systemu go-
spodarki odpadami w Szczecinie, w tym 
o selektywnej zbiórce

l Na zakończenie, dzieci otrzymają drob-
ne upominki za zaangażowanie i wło-
żony wysiłek

Gdzie można się zgłosić?
Nauczycieli, wychowawców z placówek 
oświatowych zapraszamy do koordynatora 
akcji – Wydział Gospodarki Komunalnej 
Miasta Szczecin – Sandra Richert, tel. 91 
424 58 83, srichert@um.szczecin.pl . 

Dodajmy, że w ubiegłym roku , od 13 
kwietnia do 19 czerwca najmłodsi miesz-
kańcy zebrali 2,5 tony odpadów. 

Mamy nadzieję, że w tym roku będzie po-
dobnie i z pomocą placówek oświatowych 
uda się wiosenno – letnie porządkowa-
nie Miasta.
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Rok 2018 był dla ZWiK rekordowy pod 
względem produkcji energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych. Z powodu 
rosnących cen energii elektrycznej, jej 
produkcja z ekologicznych źródeł staje 
się coraz istotniejsza i korzystniejsza dla 
naszej Spółki.

W ubiegłym roku Spółka zakończyła bu-
dowę i oddała do użytku kolejną, trzecią 
już, farmę fotowoltaiczną. Powstała na 
terenie Zakładu Produkcji Wody „Pilcho-
wo”. Farma o mocy 0,5 MW, zajmuje po-
wierzchnię ok. 1 ha. Wytworzona energia 
elektryczna przeznaczona jest w całości 
na potrzeby zakładu produkcji wody. 
Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 
2,5 mln zł brutto. 

Budowa 
farmy była 
w s p a r t a 
środkami 
p o c h o -
dzącymi 
z Regio-
nalnego 
Programu 
Operacyj-
nego Wo-
jewództwa 
Zachod-
niopomor-
skiego na 
lata 2014–2020 współfinansowanego 
z Funduszy Europejskich i przekazanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie. 

Farma w Pilchowie wyprodukowała w ub. 
roku nieco ponad 122 tys. kWh energii. 
To niewielki ułamek ogólnej produkcji 
„zielonej” energii przez ZWiK w 2018 
roku. Wynika to oczywiście z mocy in-
stalacji a także z faktu, że fotowoltaika 
w Pilchowie została uruchomiona w dru-
giej połowie ubiegłego roku. 

Z wszystkich należących do Spółki źró-
deł OZE pozyskano łącznie przeszło 7,5 
mln kWh energii. Był to rekord produkcji 
energii z OZE. Przyrost produkcji „zielo-
nej” energii w poszczególnych latach 
obrazuje wykres. Wzrasta też procentowy 
udział prądu z własnych źródeł do cał-
kowitego zużycia energii przez Spółkę. 

W roku 2010, a więc w momencie uru-
chomienia generatorów w oczyszczal-
niach ścieków na Pomorzanach i w 

Zdrojach, wskaźnik ten wynosił 6,68 proc, 
a w roku 2018 już 21,97 proc. 

Rok 2018 był istotny z jeszcze jednego 
powodu. ZWiK po raz pierwszy dokonał 
sprzedaży tzw. „zielonych certyfikatów” 
czyli świadectw pochodzenia energii 
wytworzonej w odnawialnych źródłach. 
Jest to główny mechanizm wsparcia pro-
dukcji energii z OZE. W wyniku transakcji 
Spółka otrzymała ponad 2,2 mln zł. Nie 
wyczerpuje to wszystkich korzyści eko-
nomicznych, które wynikają z produkcji 
energii z własnych źródeł. Przychody 
ze sprzedaży nadwyżek produkowanej 
energii wyniosły 137 tys. zł natomiast 
oszczędności z tytułu niezakupionego 
prądu przeszło 1,4 mln zł.

B a r d z o 
istotny jest 
r ó w n i e ż 
efekt eko-
logiczny 
produkcji 
e n e r g i i 
z  O Z E . 
S p ó ł k a 
szacuje, że 
tylko rocz-
na produk-
cja energii 
elektrycz-
nej z farm 

miedwiańskich to zaoszczędzenie ok. 
900 ton węgla i ograniczenie emisji CO2 
o ok. 1500 ton.
Warto wspomnieć, że w roku 2017 ZWiK 
przystąpił do realizacji kolejnej inwestycji 
w OZE. Jest nią budowa turbiny prądo-
twórczej w ZPW „Pomorzany”. 

Generator umieszczony zostanie w ma-
gistrali dostarczającej wodę z jeziora 
Miedwie. Różnica poziomów pomiędzy 
Miedwiem a zakładem na Pomorzanach 
wynosi przeszło 30 metrów, produkcja 
energii elektrycznej odbywać się więc 
będzie z wykorzystaniem spadku grawi-
tacyjnego wody w rurociągu. Na Pomo-
rzanach zainstalowana zostania turbina 
wodna Francisa, o mocy do ok. 140 kW. 
Jej zdolność produkcyjna w ciągu roku 
może dochodzić do ok. 1000 MWh. 

Całość wyprodukowanej energii prze-
znaczona będzie na potrzeby ZPW 
„Pomorzany”. Inwestycja realizowana 
jest w ramach projektu „Czysta Odra 
w Szczecinie”. Jej koszt to ok. 3,2 mln 
zł netto.
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Dobry rok czystej energii

Odbiorcy wody odzwyczaili się od wizyt 
osób odczytujących stan liczników. Jed-
nak co najmniej raz w roku pracownik 
ZWiK skontroluje stan wodomierza. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii wodomierze są odczytywane 
w sposób zdalny. W lewobrzeżnej części 
miasta odczyt odbywa się drogą radiową 
i dotyczy to ok. 80 proc. tych urządzeń. Na 
prawobrzeżu od ponad roku instalujemy 
nowoczesne wodomierze odczytywa-
ne zdalnie poprzez sieć GSM i tą drogą 
otrzymujemy dane z ponad 5 tysięcy 
liczników z tej części miasta.

Zdalne odczytywanie wodomierzy po-
woduje, że pracownicy ZWiK nie muszą 
odwiedzać naszych domów, aby spraw-
dzić stan licznika. Nie znaczy to jednak, 
że w ogóle się u nas nie pojawią. Co naj-
mniej raz w roku będą przeprowadzać 
oględziny wodomierza, aby stwierdzić 
czy nie jest uszkodzony mechanicznie, 
nie ma zerwanych plomb na śrubunkach. 
Sprawdzą też, czy moduł do zdalnego 
odczytu jest prawidłowo umocowany 

na liczniku a także stan naładowania 
baterii modułu radiowego. Ponadto będą 
porównywać dane o zużyciu wody uzy-
skane w sposób zdalny ze wskazaniem 
znajdującym się rzeczywiście na wodo-
mierzu. 

W związku z koniecznością dokonania 
przeglądu i odczytu wodomierza, ZWiK 
zwraca się z prośbą o umożliwienie 
pracownikom Spółki swobodnego 
dostępu do wodomierza tj. wypompo-
wanie wody ze studni wodomierzowej 
lub oczyszczenie pomieszczenia gdzie 
znajduje się licznik. 

Jednocześnie ZWiK informuje, że pra-
cownik posiada legitymację służbo-
wą ze zdjęciem i upoważnieniem do 
wstępu na teren nieruchomości w celu 
dokonywania czynności kontrolnych. 
W przypadku nieobecności Państwa 
w domu w trakcie niezapowiedzia-
nej kontroli, zostanie pozostawione 
zawiadomienie z numerem kontakto-
wym telefonu w celu uzgodnienia daty 
przeprowadzenia przeglądu. 

Farma fotowoltaiczna w Pilchowie.

Raz w roku sprawdzamy 
wodomierz
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Raz w roku sprawdzamy 
wodomierz
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Budownictwo

W samym sercu Dąbia powstaje wyjąt-
kowe osiedle. Jedyne takie w Szczeci-
nie. Położone zaledwie 500 metrów od 
jeziora Dąbie i wznoszone na ponad 
700. palach. Inwestycje realizuje TBS 
Prawobrzeże. 

Przestrzeń w rejonie ul. Pokładowej, Masz-
towej i Drukarskiej w ciągu zaledwie ośmiu 
miesięcy zmieniła się nie do poznania. 
Chaszcze i stare zabudowania odeszły już 
w zapomnienie, w ich miejsce powstają 
nowoczesne mieszkania. Zanim przy-
stąpiono do budowy zasadniczej części 
osiedla, ze względu na jego usytuowanie, 
najpierw wbito w ziemię 701 pali na głę-
bokość 5 i 6 metrów (ich łączna długość 
to ponad 3,5 km). 
Powstaje sześć budynków, a roboty bu-
dowlane na każdym z nich są już bardzo 
zaawansowane. Obecnie trwa m.in. muro-
wanie ścian działowych, rozprowadzanie 
instalacji elektrycznej, wstawianie okien, 
wykonywanie kominów i balkonów. Nie-
które budynki są już przykryte więźbą da-
chową.
W sumie na osiedlu będą 184 mieszkania, 
jedno, dwu i trzypokojowe o pow. od 46 
m2 do 65 m2.

Mieszkania będą wykończone pod 
klucz, praktycznie od razu do zamiesz-
kania. W pokojach – nowoczesne wykła-
dziny, w łazienkach – terakota oraz płytki 
ceramiczne, zlewozmywaki, wanny, umy-
walki, armatura sanitarna, nowa stolarka 
okienna i drzwiowa, itp. Mieszkania par-
terowe będą miały dostęp do ogródków 
przydomowych. Przewidziano lokale dla 
osób niepełnosprawnych. W każdej klatce 
schodowej zaprojektowano wózkownie. 
Mieszkania znajdujące się powyżej parteru 
będą wyposażone w balkon. Teren wokół 
budynków będzie kompleksowo zago-

W tym roku przy głównej ulicy na Po-
morzanach w Szczecinie trzy przed-
wojenne kamienice zostaną całkowicie 
odnowione. Prace remontowe roz-
poczynają się od budynku przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 36. In-
westycję realizuje Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych.

Nowy dach, odnowiona elewacja i klatka 
schodowa. W przypadku kamienicy przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 36 wy-
konawca jest już wybrany i przystępuje 
do wykonywania prac. Zakres inwestycji 
obejmuje m.in.: wzmocnienie elementów 
konstrukcyjnych budynku i remont dachu, 
ocieplenie poddasza i wymianę okien po-
łaciowych. Oprócz tego w budynku wyko-
nany będzie remont i ocieplenie elewacji, 
która po zakończeniu prac będzie miała 
kolor beżowy. 
Dodatkowo wykonana będzie izolacja 
przeciwwilgociowa kamienicy i ocieplenie 
sufitu nad piwnicą. Inwestycja obejmuje 
także remont klatki schodowej, ułożenie na 
schodach nowych wykładzin, a na parterze 
płyt gresowych, a także wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej.

Prace wykona firma Handlowo – Usługo-
wa Unit ze Szczecina. Koszt to ponad 600 

Rusza kolejny etap kompleksowej prze-
budowy oficyn w centrum Szczecina. 
Tym razem chodzi o trzy budynki po-
łożone przy ul. Pocztowej i Bohaterów 
Warszawy. Po modernizacji będą ładne, 
funkcjonalne i nowoczesne. Zadanie 
w imieniu Gminy wykonuje Szczeciń-
skie TBS.

Niewidoczne na co dzień, ukryte w cie-
niu frontowych kamienic. Oficyny, bo 
o nich mowa, to dla wielu budynki drugiej 
kategorii, które nie cieszą się zbytnim zain-
teresowaniem. Jednak Szczecin o nich nie 
zapomniał i systematycznie je remontuje, 
co sprawia, że stają się także atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania. Tym razem 
rozpoczyna się kompleksowa modernizacja 
trzech oficyn: przy ul Pocztowej 14 (oficyna 
lewa) i 15, a także przy ul. Bohaterów War-
szawy 100 (oficyna prawa).

Co w zostanie wykonane w ramach dru-
giego etapu? 

W ramach remontu planuje się m.in. prze-
prowadzenie termomodernizacji, budowę 
łazienek i wc w mieszkaniach, wykonanie 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sie-
ci miejskiej (likwidacja starych pieców), 
montaż nowoczesnej wentylacji, wymianę 
stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, 
wykonanie izolacji poziomej i pionowej 
ścian piwnic. Oprócz tego w budynkach 
będą docieplone stropy piwnic i poddasza, 
a na korytarzach zamontowane będzie 
nowe, energooszczędne oświetlenie. Koszt 
tego etapu to 5,3 mln zł.

Więcej zmodernizowanych oficyn. Ta 
przebudowa to kontynuacja większego 
projektu, który ruszył w ubiegłym roku 
i obejmuje 9 oficyn, w których w sumie 
znajdują się 72. mieszkania. W pierwszym 
etapie, który już trwa, prace obejmują ofi-
cynę lewą przy al. Bohaterów Warszawy 
100, oficynę przy al. Bohaterów W–wy 101, 
oficyny przy Pocztowej 13 i 14. W kolejnych 
etapach oficynę prawą przy Bohaterów 
W–wy 100, oficynę prawą przy ul. Poczto-
wej 14 i oficynę przy Pocztowej 15 (drugi 
etap), Bohaterów W–wy 98 (oficyna lewa 
i prawa) – trzeci etap.

W ramach projektu wykonana została 
również termomodernizacja budynku 
Piastów 75, w którym w ubiegłym roku 
w ramach programu Kawka zastąpiono 
stare ogrzewanie piecowe nowym, bar-
dziej ekologicznym.

Zakończenie całej modernizacji planowane 
jest w 2020 roku. Działania te dofinanso-
wane z RPO Województwa Zachodniopo-
morskiego. Planowane koszty to 16,4 mln 
zł, w tym dofinansowanie ok. 4,2 mln zł. 

Osiedle na palach  
sięga już nieba 

Kompleksowy remont kamienic

Nowoczesne 
mieszkania 
w oficynach 

spodarowany, powstaną m.in.: chodniki, 
alejki, ławki, place zabaw i miejsca par-
kingowe.

Osiedle jest położone w atrakcyjnej loka-
lizacji. Jego atutem z pewnością będzie 
bliskość jeziora Dąbie, kąpieliska i pla-
ży miejskiej oddalonej jedynie 500 me-
trów od mieszkań, zieleń, place zabaw 
i przestrzeń. Dodatkowo też w pobliżu 
znajdująsię m.in. żłobek, przedszkole 
i szkoła podstawowa.

Mieszkania mają być gotowe już za rok 
tj, wiosną 2020 r. Koszt inwestycji wynosi 
ok 64 mln zł. Budowa osiedla jest finan-
sowana z kredytu Banku Gospodarstwa 
Krajowego, wkładu gminy, partycypacji 
najemców i środków własnych TBS Pra-
wobrzeże.

Zainteresowanie nowym osiedlem jest 
duże. Do dyspozycji pozostało już tylko 
139 mieszkań. Mieszkania są dostępne 
w systemie partycypacji. 

Zainteresowani mieszkaniami mogą się 
zgłaszać bezpośrednio do siedziby TBS 
Prawobrzeże przy ul. Winogronowej 
11F, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30 – 15.30 lub dzwonić pod numer 91 
46 136 92 wew.141, 125.

Obecnie TBS Prawobrzeże buduje po-
nad 300 nowych mieszkań na trzech 
osiedlach: przy ul. Pokładowej i przy ul. 
Głowackiego – na zasadach partycypacji 
oraz przy ul. Koszarowej dla rzetelnych 
najemców komunalnych. 

www.tbs.szczecin.pl

tys. zł. Kamienica odzyska swój blask pod 
koniec sierpnia br. 

Dawną świetność odzyskają też inne ka-
mienice, w tym roku kamienica przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 35. 

Remont planowany jest także w kamienicy 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22.

W tym roku ZBiLK planuje przeznaczyć na 
inwestycję ok. 7 mln zł. Dzięki temu część 

kamienic przejdzie kapitalny remont, w ko-
lejnych budynkach będą wymienione da-
chy, instalacje elektryczne, wykonane będą 
przyłącza wod–kan, wykonane będą łazien-
ki w lokalach. Poza tym ZBiLK planuje w tym 
roku wyremontować ok. 200 mieszkań.

ZBiLK partycypuje także w kosztach remon-
tów wspólnot mieszkaniowych, w których 
ma udziały. 
W tym roku na fundusz remontowy tych 
wspólnot przeleje ok 14 mln zł.

Kamienice przeznaczone do remontu.

Modernizacja oficyn  
przy ul. Bogusława 11 i 12



9SZCZECIN wsz    kwiecień/maj   2019www.wiadomosci.szczecin.eu

7 kwietnia szczecinianie wybierali swoich przedstawicieli w Radach Osiedli. Wybory 
odbyły się na 32 osiedlach, do rozdzielenia było 567 mandatów, do pięciu RO zgłoszeni 
kandydaci wchodzą automatycznie.   
Decyzją Miejskiej Komisji Wyborczej  wybory do RO Pomorzany  –  z powodu zaistnia-
łych niewprawidłowości – mają być powtórzone .

Płonia – Śmierdnica  
– Jezierzyce
Jerzyk Henryk        
Cymerman Jadwiga          
Stolarska Edyta          
Szyndlarewicz Patryk        
Podziński Sebastian        
Stocka-Owczarek Iwona    
Czechowicz Janusz       
Chachuła Karol   
Parzych Halina          
Sufin Danuta        
Kaczmarek Hubert     
Romaniuk Zbigniew     
Śliwińska Ewa        
Paczkowska Joanna        
Sempik Wojciech          

Wielgowo – Sławociesze 
–Zdunowo 
Dzikowski Władysław        
Żerebecki Wojciech          
Hreczuch Ewelina         
Herczyński Roman       
Bociek Emilia          
Nesterowicz Jolanta        
Kabata Przemysław       
Kabata Stanisław        
Łyszkowicz Wojciech     
Wasiulewska Justyna        
Piróg Kacper       
Cieloszyk Beata       
Kozłowski Marcin     
Oberbek Jakub         
Dykiert Piotr
          
Kijewo 
Smoliński Roman        
Łakomy Piotr          
Michalik Monika      
Szarpak Monika         
Węgielska Marta         
Żarna Krzysztof          
Stencelewicz Jan       
Drewnowska Agnieszka        
Duszyńska Katarzyna        
Rejniak Katarzyna        
Tomczyk Waldemar         
Frątczak Zbigniew          
Matusiak Danuta   
Kustra Teresa          
Burzyńska Marta

Załom - Kasztanowe        
Malec Patryk        
Farat Grzegorz          
Biernacka Barbara          
Szymczak-Gahr Ewelina 
Gnutek Paweł     
Bachanek Stanisław  
Darul Romana      
Pająk Marika      
Słomkowska Wanda          
Ćwikliński Tomasz       
Kujath Jakub       
Świderski Dariusz          
Madaj Mariusz          
Łangowski Edward          
Wiśniewski Janusz          

Dąbie
Kurdziałek Paweł          
Wleklak Małgorzata       
Owczarek Łukasz        
Nowakowska Iwona          
Ryder Karolina        
Bartuszek-Lewandowska 
Magdalena        
Marczak Marta          
Trociuk Łukasz          
Leśniowski Jacek          
Bartosz Grzegorz         
Borkowski Maciej          
Bawelski Jarosław          
Jakacki Marek          
Kordowska Alina          
Kozieł Andrzej       

Słoneczne
Trzebiatowska Agata          
Chabior Marek         
Radzimski Karol          
Polonis-Posiewka          
Majka Marianna          
Mandziuk Waldemar          
Kozłowska Elżbieta          
Trzebiatowski Edward          
Karpeta Tamara         
Skrzypek Józefa          
Izbrecht Małgorzata          
Olczak Tadeusz         
Milewski Marcin          

Korpalska-Chabior Gościsława 
Drożniewska Elwira   
     
Majowe 
Biskupski Marcin          
Brończyk Artur        
Dorżynkiewicz Wojciech          
Dutkowski Tomasz          
Skiba Wanda        
Stołowski Tomasz          
Witkowski Artur          
Rajchel Dagmara          
Brończyk Malwina          
Fal Janusz      
Kandybowicz Agata
Wolski Stanisław          
Janik Edward          
Butkiewicz Dariusz        
Kucharski Waldemar          

Bukowe – Klęskowo
Kuźbik Roman          
Roszkowska Beata          
Lang Anna      
Kujawa Zygmunt          
Borkowski Wojciech          
Anioła Wiesława          
Wagemann Mateusz          
Kołosowski Ryszard          
Mikła Danuta      
Ilcewicz Bartłomiej         
Biskupski Kazimierz          
Wojtas Norbert      
Michałowska Karolina         
Rochna Mirosław          
Czarkowska Lidia        

Zdroje
Krauze Krzysztof          
Aliszewska Izabela         
Zimniuch Teresa         
Petri Stefan  
Grześkowiak Eryka        
Walczak Czesław        
Ulatowski Karol          
Sikora Zdzisław        
Orłowska Magdalena          
Bednarski Rafał        
Błachut Lucyna          
Karyń Anita        
Wojtasik Katarzyna          
Hedzielska Marzena          
Kozak Marzena          

Podjuchy
Szyszko Maciej          
Wójcik Marta     
Biźnia Jadwiga         
Próba Aneta        
Warchoł Jarosław          
Roźmiej Mirosława          
Adamowicz Sabina          
Sylwanowicz Jolanta          
Kochel Małgorzata          
Redmer Justyna      
Janas Dominik         
Biźnia-Nowak Katarzyna          
Startek Bartosz        
Dzierzęcki Paweł        
Wolińska Paulina          

Żydowce – Klucz
Pułka Agnieszka        
Saranek-Żurawska Marta      
Badura Anna    
Giedyk Sławomir          
Bartman Danuta          
Wilhelm Aleksandra       
Kaczor Jadwiga          
Pawłusiewicz Anna          
Urtnowska Jolanta          
Adamski Albert          
Kapler Sławomir          
Kowal Emilia        
Burjanowski Paweł          
Grzybek Małgorzata         
Lewandowska Gertruda
      
Międzyodrze - 
- Wyspa Pucka
Czuba Krzysztof           
Flis Elżbieta        
Gołda-Kobylczak Bożena      
Haliniarz Łukasz           
Janczak Izabela           
Kostrzewska Danuta           
Łupińska Agnieszka           

Smolarz Milena           
Waleszczuk Anna           
Waliszewski Marcin

Gumieńce
Wilkocki Michał
Jackowski Dominika
Adamowicz Tadeusz
Cerkowniak Adrian
Mozga Grzegorz
Klimek Paweł
Szmyt Romuald
Druciarek Joanna
Ogrodnik Telesfor
Tokarzewski Tomasz
Masłowska Mirosława
Kucharski Krzysztof
Pierko Stanisława
Maliszewski Andrzej
Zielonka Anna
Kamrowski Andrzej
Margas-Hordyj Barbara
Roszkowska Alicja
Griese Izabela
Laskowski Henryk 
Kmetyk Sebastian

Nowe Miasto 
Bulak Kamil
Cygalska Małgorzata
Drewniak Katarzyna
Dziwulski Dariusz
Dżus Maciej
Dżus Marcin
Gudowski Mirosław
Hofman Szymon
Kaleta Zygmunt
Okulski Mateusz
Szklar Dariusz
Tałajkowski Mariusz
Warelis Teresa
Wojciechowicz Ewa

Turzyn
Zaucha Zbigniew
Jartyś Laura
Obrycka Maria
Białas Marcin
Naglik Rafał
Sajniak Marcin
Lochman Tadeusz
Wilczyński Jan
Krukowska Teresa
Goniszewski Piotr
Gosztyła Ryszard
Żywica Agnieszka
Skonieczny Marcin
Pawlisz-Foksberger Justyna
Grajzer Sebastian

Śródmieście Zachód
Dębska Maria
Staszczyk Grażyna
Wręczycka Elżbieta
Borecka Beata 
Godziński Adam
Madajczak Bronisław
Marczyńska Anna
Cebulska Sylwia
Iwańczak Paweł
Abelite Robert
Mikołajczyk Paweł
Szczuka Hanna
Makiewicz Mirosław 
Tusiński Kazimierz
Deneko Paulina

Stare Miasto 
Zychowicz-Prus Małgorzata
Szeszko Barbara
Wójcik Lucyna
Starzyńska Lidia
Kiereś Erika
Borys Krzysztof
Piątek Jacek
Koczorowska Aleksandra
Gibas Jacek
Stankiewicz Agata
Żyłkowska Jagoda
Krzyżanowska Sabina
Kamrowski Dawid
Miner Artur
Dutka Arkadiusz

Osiedlowi Radni wybrani 
Rady  Osiedla

Centrum
Balcer Iwona
Wojnecki Edward
Ostrowski Mieczysław
Dolata Henryk
Tadych Andrzej
Kulikowski Andrzej
Szalewski Zbigniew
Jakubiak Anna
Dudek Łukasz
Marcinkiewicz Kamila
Wałowska Ewa
Granicki Zbigniew
Mazurek Ewa
Konopa Ireneusz
Tomczak Wojciech

Śródmieście Północ 
Koczan Ireneusz
Wach Jarosław
Sidor Justyna
Kosior Lesław
Michalski Józef
Łysek Katarzyna
Stępkowski Wiesław
Sękalska Teresa
Świszcz Grzegorz
Adamski Radosław
Szarkowski Krzysztof
Mularczyk Agata
Krawczyk Magdalena
Rdzeń Elżbieta
Krekora Maria

Niebuszewo - Bolinko
Jankowska Teresa
Rybicka Mirosława
Pogorzelski Daniel
Szumski Dominik
Rybicki Ryszard
Krudos Henryk
Zieliński Krzysztof
Kłosowska Wanda
Lewandowska Marzena
Tucholska Agnieszka
Dec Piotr
Brożyński Bartosz
Biegun Andrzej
Bieliński Grzegorz
Koclejda Eliza

Świerczewo
Duklanowski Marek
Berdzik Eugeniusz
Marczak Jan
Maksajda Halina
Śnieg Jadwiga
Trybuszkiewicz Wiesława
Lachowska Maria
Bucholc Bogusz
Strzałkowska Danuta
Borowski Tomasz
Karolczuk Joanna
Kaszuba Ewa
Przymusiński Tomasz
Czerwonka Mateusz
Pustułka Camilla

Łękno 
Domańska Krystyna
Gorczak Monika
Jędrasik Aneta
 Kośmidek Krzysztof
 Naus Krystyna
 Serdyński Jerzy
 Szczygieł Grażyna
Wójcik Lech

Pogodno
Adamowicz Marian
Wierzchowiec Paweł
Kostecka-Bonecka Anna
Bielarz-Górecka Krystyna
Morylewska Anna
Olejniczak Monika
Tarnowski Michał
Bielecki Andrzej
Steć Ireneusz
Felczak Alicja
Giza Andrzej
Szczur Krzysztof
Dziedzic Marek
Jaskulski Patryk
Krażewski Adam
Iżykowski Jacek
Wilski Wojciech
Paszkowski-Szczur Bartosz
Mazan Bartłomiej
Marcinkiewicz Artur
Zalewska Agnieszka 

Krzekowo - Bezrzecze
Pieciukiewicz Joanna
Peruga Jerzy
Nowak Jerzy
Skrzyszewska Jadwiga
Fert Janusz
Gnoińska Lilianna
Urbański Łukasz
Puciłowska Barbara
Szajner Waldemar
Mosiejczyk Jerzy
Kocimska Elwira
Włodarczyk Adrian
Makarewicz Marek
Tarasewicz Jan
Bąk Luiza

Zawadzkiego - Klonowica
Pawlik Jerzy
Radzik Tadeusz
Królikowski Władysław
Szymański Przemysław
Maltańska Jadwiga
Milewska Ilona
Romanowski Jan
Kalińska Regina
Sowa Mieczysław
Szych Mariusz
Baracz Kamil
Chałubińska Wiesława 
Kilar Henryk
Kubiak Krystyna
Pietrasik Paweł

Głębokie Pilchowo 
Radlmacher Małgorzata
Bączyk Dorota
Cyrulińska Krystyna
Trzaska Iwona
Porzycki Paweł
Jankowska Małgorzata
Szczudłowska Elżbieta
Biernaczyk Andrzej
Urbaniak Andrzej
Szczęsna Urbaniak Agnieszka
Nykiel Jan
Depa Przemysław
Jagielska-Chruszcz Marianna
Ordysińska Katarzyna
Sikora Agata

Arkońskie - Niemierzyn
Myśliwiec Maria
Jędrzejewska Jadwiga
Radziwinowicz Andrzej
Rembielak Rafał
Ogrodnik Anna
Jardzewska Magdalena
Gosecka Marta
Stopa Dariusz
Wróblewski Bartłomiej
Lau Adam
Chmielewski Krzysztof
Panasiuk Paulina
Żolik Ewa
Zubkiewicz Magdalena
Kawecka-Baumgart Teresa

Drzetowo - Grabowo
Szelągiewicz Henryk
Listwoń Łukasz
Gonerko Piotr
Kaczmarek Dagmara
Pietrzak Anna
Markowska Barbara
Skrobisz Celina
Gojdź Sebastian
Wrzesiński Mariusz
Andrejczuk Bernard
Ligocka Aneta
Nejman Maciej
Kirkiewicz Filip 
Szulik Czesława
Łubian Paweł

Osów 
Bachmatiuk Danuta
Cieloszyk Janusz
Dulęba Grażyna
Dziechciarz Dariusz
Głowicki Mirosław
Iber Danuta
Krupińska Wiesława
Ławicka Grażyna
Świątkowska Iwona
Trochonowicz Paweł
Trojga Karolina
Wojciechowski Maciej
Wojtas Mariusz

Warszewo
Kadłubowski Łukasz
Smentek Anna
Liktoras Maria
Mikołajczyk Dariusz
Obuchowicz Magdalena
Obuchowicz Rafał
Wybraniec Łukasz

Gaca Joanna
Gregorczyk Marcin
Rachuta Barbara
Szneider Marcin
Cydzik Małgorzata
Pietrusewicz Stanisław
Lemm Jakub
Janicki Krzysztof

Niebuszewo
Marchewka Łukasz
Kadłubowski Marcin
Besztak Dawid
Besztak Mateusz
Iwaniuk Adam
Grześkowiak Arkadiusz
Dec Marek
Kuras Damian
Majewska Agnieszka
Bubacz Emilia
Wiktorowicz Dominik
Świercz Piotr
Gordon Radosław
Brzuszkiewicz Piotr
Kamrowski Hubert

Żelechowa
Sukiennicka Alina
Badach Małgorzata
Zmitrowicz Mieczysław
Rogaczewska Wiktoria
Marcinów Mirosław
Franczak Tomasz
Butkiewicz Estera
Rogaczewska Katarzyna 
Wojnarowicz Bartosz
Góra Anna
Foleżyński Paweł
Braun Maria
Machowska Beata
Pogorzelski Wojciech
Iwancz Joanna

Golęcino - Gocław
Eliks Wiesława
Gerka Arkadiusz
Kędzior Paweł
Migacz Stanisław
Nowicka Wiesława
Piekart Sylwia
Piszczorowicz Jolanta
Pomaska Iwona
Posłuszna Violetta
Posłuszny Wiesław
Reska Grażyna
Świstak Grzegorz
Tucholska Agnieszka
Woszczyński Bronisław

Bukowo
Kędzierska-Kapuza Karolina
Żylik Mirosław
Holak Julia
Brodzińska Bogumiła
Wasilewski Józef
Cieszyński Remigiusz
Sałamaj Marian
Brzostek-Nowakowska 
Jadwiga
Kita Sylwester
Nowak Łukasz
Kędzierski Jakub
Karwowska Danuta
Jerchewicz-Rom Milena
Bochiński Daniel
Kufel Filip

Stołczyn
Abelite Małgorzata
Frontczak Arkadiusz
Kubiak Marzena
Łobodzińska Marta
Korus Wojciech
Wacławski Jakub
Szyposzyńska Dorota
Majewska Agnieszka
Serafin Zygmunt
Sieroń Wojciech
Sieroń Krystian
Daniszewska Anna
Bączkowski Marek
Kępska Wioletta
Stępień Barbara

Skolwin
Araszkiewicz-Ochota Beata 
Łażewska Renata
Owsianowski Bogusław
Glonek Jacek
Henszel Hubert
Jardzewski Krzysztof
Kurek Paweł
Komar Paweł
Nowosielska Liliana
Dukat Agnieszka
Gajgałowicz Michał
Obolewicz Tomasz
Adamczyk Ewa
Niklas Monika
Dukat Patrycja

Oto nasi Radni:
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Poznaliśmy laureatów trzecich Międzyna-
rodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 

Laureaci nagród otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz okolicznościowe statuetki. 
Prócz tego laureat nagrody im. kpt. Ludomira 
Mączki otrzymał czek na 10.000 zł, „atrybuty” 
Ludomira Mączki (chilijskie czerwone wino, 
czosnek i yerba mate), a jego nazwisko znaj-
dzie się w Alei Żeglarzy.

Oto laureaci:
Nagroda im. kpt. Ludomira Mączki – Ma-
ciej Krzeptowski 
Za wierność idei swobodnego żeglowania 
po morzach i oceanach w poszukiwaniu 
przyjaźni i nieodkrytych lądów. Za znaczący 
wkład w rozwój żeglarstwa na Pomorzu 
Zachodnim i w Polsce oraz wskazywanie 
drogi młodym adeptom.

Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka – Ma-
teusz Stodulski 
Za wyjątkowy rejs rodzinny dookoła świata 
i realizację pięknych marzeń o odkrywaniu 
dalekich lądów i oceanów. 

Żeglarz Roku – Szymon Kuczyński  
Za rejs dookoła świata bez zawijania do por-
tów małą łódką „Atlantic Puffin” i podjęcie 
wyzwania opłynięcia globu na trasie Ply-
mouth – Plymouth, w jak najkrótszym czasie.

Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda im. 
kpt. Kazimierza Haski – Zenon Szostak 

Ekipa Szczecin Jazz  jedzie do Kenii zagrać 
na Safaricom International Jazz Festival 
w Nairobi. 

Jazz Brigade Sylwestra Ostrowskiego wy-
stąpi 1 maja  podczas Międzynarodowego 
Dnia Jazzu w Nairobi. Budowanie kulturo-
wych mostów poprzez muzykę jazzową jest 
główną ideą obchodów Międzynarodowego 
Dnia Jazzu w 2019 roku. Na scenie Carnivore 
Grounds wystąpią gwiazdy afrykańskiego 
jazzu Paco Sery & Cheick Tidiane Seck. 

Po raz pierwszy w historii kenijscy artyści 
będą dzielić scenę z Polakami – Sylwestrem 
Ostrowskim i Dorotą Miśkiewicz. 
 
Safaricom International Jazz Festival  
wspiera program edukacyjny młodzieży 
„Ghetto Classics”,  poprzez wprowadzanie 
dzieci  w świat jazzu i muzyki klasycznej.  
W takcie swojej wizyty w Kenii Sylwester 
Ostrowski i Dorota Mśkiewicz również po-
prowadzą zajęcia muzyczne z młodzieżą 
z „Ghetto Classic”.

Szczecin Jazz w skandynawskiej 
odsłonie – czas na Me.Ba!

Nagrody dla żeglarzy Szczecin 
Jazz w Afryce

Trzy znakomite wokalistki wystąpią 
podczas meetingu jazzowego Me.Ba: 
Cecilia Stalin (Szwecja), Johanna Elina 
Sulkunen (Finlandia) i Aga Czyż (Polska). 

Wydarzenie od lat towarzyszy odbywa-
jącym się w Szczecinie Dniom Skan-
dynawskim. W tym roku patronuje mu 
Szczecin Jazz.

Meeting jazzowy Me.Ba początkowo 
dedykowany był współpracy szczeciń-
sko–włoskiej, jednak z czasem program 
imprezy ewoluował w kierunku naszych 
północnych sąsiadów z basenu Morza 
Bałtyckiego. Ostatecznie ukształtował się 
jako wydarzenie towarzyszące dorocznym 
Dniom Skandynawskim. 

Więcej: 
www.facebook.com/szczecinjazz 

www.saa.pl

Producentem Me.Ba jest Szczecińska 
Agencja Artystyczna. 

Bilety w sprzedaży na stronie 
www.bilety.fm

Aga Czyż to wokalistka i songwriter z Po-
znania. Jej debiutancka płyta z 2018 r. 
nosi tytuł „A.”. Album zawiera 9 utworów 
o samotności, związkach, odpuszczaniu, 
miłości do kogoś i do siebie samego. 
Portal jazzsoul.pl ogłosił ją Debiutem 
2018 w kategorii polskiego jazzu, zaś 
w ramach konkursu „Będzie Głośno” 
organizowanego przez Polskie Radio 
CZWÓRKA, ZAiKS uhonorował nagrodą 
za najlepsze teksty. 

Aga Czyż uczestniczyła również w pro-
jekcie jazzowym Culture Revolution 
u boku Sylwestra Ostrowskiego i Key-
ona Harrolda.

Artystka urodzona w Szwecji, na stałe 
mieszka w Londynie. Jej muzyczna kariera 
eksplodowała dzięki współpracy z szwedz-
kim zespołem Koop, którego album „Waltz 
For Koop” stał się ścieżką dźwiękową do 
filmu Woody’ego Allena. Cecilia w swej 
bogatej karierze występowała m.in. z The 
Streets, Cinematic Orchestra i Bugz In The 
Attic. 
Wydała kila płyt, spośród których najbar-
dziej chwalona jest „Step like a giant” – nie-
zwykła mieszanka hip–hop, soul & nu jazz. 

Album jest celebracją twórczości amery-
kańskiego saksofonisty jazzowego Johna 
Coltrane’a.

Johanna Elina Sulkunen to wielokrotnie 
nagradzana fińska wokalistka, kompozytor-
ka i improwizatorka, która mieszka i tworzy 
w Kopenhadze. Niezwykły głos Johanny 
oraz oryginale brzmienie daje jej swobodę 
do płynnego przekraczania granic między 
różnymi gatunkami muzycznymi. 

W 2016 r. jej album „Belonging” otrzy-
mał nominację do nagrody Danish Mu-
sic Award w kategorii „Najlepszy jazzowy 
wokal”. 
Najnowszy płyta Johanny „Koan” to niesa-
mowita podróż między smutkiem, melan-
cholią a radością, a wszystko podane jest 
w filmowym klimacie ciemności i światła.

Za ponad 40–letnią działalność na rzecz 
popularyzacji żeglarstwa.

Nagroda kota Umbriagi – Sekcja Żeglarska 
Młodzieżowego Domu Kultury w Stargar-
dzie. Za osiągniecia na polu popularyzacji 
żeglarstwa wśród najmłodszych.

Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szcze-
cina – Katarzyna Wolnik–Sayna
Za znaczący wkład w utrwalenie pamięci 
o wybitnych żeglarzach i ich rejsach.

Wydarzenie Żeglarskie – Regaty Zeesen-
bootów
Dla regat popularyzujących żeglarstwo na 
Pomorzu Przednim, będących częścią kul-
tury zessenbootów, promujących dawne 
regionalne żeglowanie.

Młody Żeglarz Roku – Filip Miłoszewski
Nadziei regionalnego żeglarstwa, który osią-
gnął w roku 2018 wybitne wyniki sportowe 
w żeglarstwie regionalnym, polskim i mię-
dzynarodowym. 

Trener Roku – Robert Siluk 
Najlepszemu trenerowi na Pomorzu Zachod-
nim, którego zawodnicy osiągają wybitne 
rezultaty w żeglarstwie sportowym, zarówno 
w regionie, w Polsce, jak i na świecie.

Żeglarska Nagroda Specjalna – Peter 
Dorleij
Popularyzatorowi kultury łodzi rybackich typu 
Botter i pomorskich łodzi typu zessenboot.

więcej:
www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/
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Michał Janicki i zespół Tulia zostali lau-
reatami Nagrody Artystycznej Miasta 
Szczecin za rok 2018. Tytuł Mecenasa 
Kultury Szczecina przyznany został 
Lesławowi Siemaszce. Uroczystą galę 
wręczenia nagród w Filharmonii uświet-
niła swym występem diva polskiego 
jazzu – Aga Zaryan.

Nagrodę Artystyczną za istotne osią-
gnięcie artystyczne w 2018 roku otrzy-
mał zespół Tulia. Tworzą go Joanna 
Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja 
Nowicka i Tulia Biczak. 
Świat usłyszał o nich dzięki niezwykłej 
aranżacji utworu Depeche Mode „Enjoy 
the silence”. Połączenie klasycznych 
białych głosów, tak charakterystycznych 
dla polskiej muzyki ludowej, z nowo-
czesną warstwą muzyczną okazało się 
skutecznym przepisem na sukces. Tulia 
zdobyła aż trzy statuetki na 55. Festiwa-
lu Piosenki Polskiej w Opolu, otrzymała 
nagrodę muzyczną Fryderyki w kategorii 
„Fonograficzny debiut roku 2018” oraz 

została wybrana polskim reprezentan-
tem Konkursu Eurowizji, który odbędzie 
się w Izraelu (14, 16, 18 maja).

Panie niestety nie mogły osobiście ode-
brać nagrody, ale przesłały dla zebranych 
pozdrowienia za pośrednictwem wideo.

Nagroda Artystyczna za całokształt 
działalności artystycznej trafiła do Mi-
chała Janickiego – wybitnego aktora 
teatralnego, ulubieńca szczecińskiej 
publiczności, gwiazdy sceny kabare-
towej „Czarny Kot Rudy”. 

Aktor zadebiutował w roku 1988 na de-
skach Małej Sceny Teatru Muzycznego 
w Gdyni rolą Bohatera w spektaklu „Kar-
toteka” Stanisława Różewicza. Od 1992 
roku gra w Teatrze Polskim w Szczecinie. 

Jest dyrektorem artystycznym Teatru 
Kameralnego Szczecińskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuki i organizatorem 
Festiwalu Euromusicdrama, którego 

założeniem jest spotkanie teatru i muzyki. 
Wielokrotny zdobywca Bursztynowego 
Pierścienia dla najlepszego aktora scen 
szczecińskich – także w roku 2018 za rolę 
Maurycego Stolnika w sztuce „Pensjonat 
pana Bielańskiego”. 

Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina za 
rok 2018 przyznany został Lesławowi 
Siemaszce – szczecińskiemu przedsię-
biorcy, właścicielowi firmy „Siemaszko”, 
która prowadzi działalność na rynku de-
veloperskim od 1994 roku. 

Firma wybudowała ponad 3.500  miesz-
kań na kilkunastu nowych osiedlach 
w Szczecinie, a od wielu lat aktywnie 
wspiera inicjatywy lokalne, zarówno te 
sportowe, jak i kulturalne. W 2018 roku 
udzieliła wsparcia w łącznej kwocie 
102 tys. zł m.in. na takie wydarzenia, jak 
koncert japońskiego pianisty Naruhiko 
Kawaguchi w Filharmonii w Szczecinie 
i jubileuszowy 20. Wielki Turniej Tenorów 
w Operze na Zamku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
oraz gości naszego miasta do wspól-
nego świętowania kolejnej 18 edycji 
spotkania organizacji pozarządowych 
POD PLATANAMI.

Wielki Piknik Pasji, pokazuje siłę 
organizacji pozarządowych i jest 
wielkim świętem III sektora. Jest to 

wyjątkowa okazja do zaprezentowa-
nia działalności swojej organizacji. 
Podczas Spotkania POD PLATANAMI 
można przedstawić swoją działal-
ność na stoisku wystawienniczym, 
zorganizować warsztaty, wystawę 
oraz zaprezentować pokaz arty-
styczny na scenie Amfiteatru im. 
III sektora.

W tym roku wspólnie tworzymy najwięk-
szą imprezę urodzinową NGO!
Wydarzenie odbędzie się 19 maja tra-
dycyjnie na Jasnych Błoniach w godz. 
11:00–18:00.
Jest to wyjątkowa okazja, aby w jed-
nym miejscu zapoznać się z niezwykle 
szeroką ofertą szczecińskich społecz-
ników.

Wielki Piknik Pasji POD PLATANAMI, 
jest również zaproszeniem do włącza-
nia się szczecinian w działania społecz-
ne. Każdy ma tu szansę na odnalezienie 
swojej wielkiej pasji. 
Zapraszamy do aktywnego  uczestnictwa! 
Pokażcie jaka siła drzemie w organi-
zacjach pozarządowych i mieszkań-
cach Szczecina!

Trzy premiery Pleciugi, przedstawie-
nia teatrów zagranicznych, warszta-
ty, spotkania. Przyjdź i przeżyj z nami 
„Teatralny Ty-Dzień Dziecka” –  jedyny 
taki tydzień z jedynym takim teatrem!

26 maja
Prapremiery dla najnajów:
– „Kaczątko” – historia luźno oparta na 

treści „Brzydkiego kaczątka” – H.Ch. 
Andersena,

– „Kołysanki Północy” – polskie i skan-
dynawskie kołysanki w nowych aran-
żacjach

1 czerwca
Premiera spektaklu „Karmelek” – ulubiona 
przez dzieci książka Marty Guśniowskiej 
przeniesiona na deski teatru.

Od 26 maja do 1 czerwca prezentacja 
spektakli z Finlandii, Islandii, Niemiec 
i Szwecji dla widzów w każdym wieku 
(bez barier językowych):
– warsztaty dla dzieci w różnym wieku,
– spotkania w Kluboksięgarni FiKa.

Teatralny Ty-Dzień Dziecka już po raz 
trzeci łączy sztukę z teatralną zabawą i z
działaniami edukacyjnymi. Stwarza prze-
strzeń przyjazną dzieciom i dorosłym. 
Inspiruje do działań, których efekty zo-
staną utrwalone w formie publikacji i wy-
staw.  Kulminacja projektu przypada na 
tydzień pomiędzy Dniem Matki a Dniem 
Dziecka, ale na tym teatralna przygoda 
się nie kończy…

Bilety: spektakle 10,00 zł, warsztaty – 5,00 
zł, spotkania – wstęp wolny, tel. 91 4 33 
58 04, 91 44 55 141, 

więcej na: www.pleciuga.pl

Nagrody Artystyczne
wręczone

Spotkajmy się POD PLATANAMI!
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szawskich a także spektakle z Bydgoszczy, 
Krakowa, Rzeszowa, Hiszpanii, Szkocji oraz 
przedstawienie brytyjsko-belgijskie.
Charakter konkursowy przyjął także OFF 
KONTRAPUNKT, czyli nurt prezentujący 
najważniejsze spektakle teatrów niezależ-
nych. W nurcie OFF publiczność zobaczy 
dwanaście spektakli. 

W prologu KONTRAPUNKTU (29 kwiet-
nia) publiczność obejrzy mistrzowski 
spektakl warszawskiego Teatru Polonia 
„Zapiski z wygnania” w reżyserii Magdy 

KONTRAPUNKT 
Przegląd Teatrów Małych Form KON-
TRAPUNKT to jeden z najstarszych i naj-
większych polskich festiwali teatralnych. 

54. edycja Przeglądu odbędzie się w Szcze-
cinie (a także w Berlinie i Świnoujściu) mię-
dzy 6 a 13 maja 2019 roku, z prologiem 
29 kwietnia. W programie Przeglądu znala-
zło się blisko 60 artystycznych wydarzeń. 

Za hasło tegorocznej edycji festiwalu 
KONTRAPUNKT organizatorzy przyję-
li niejednoznaczne pytanie: „Coś jej wi-
nien?” – ostatnie zawołanie, jakie pojawia 
się w „Katechizmie polskiego dziecka” 
Władysława Bełzy. 

Do refleksji nad tym pytaniem skłoniły ich 
trzy wielkie rocznice: stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę, stulecie uzy-
skania praw wyborczych przez kobiety, 
a także rocznica Marca ‘68. Te trzy tematy 
w olbrzymim stopniu definiowały teatralną 
twórczość w Polsce w sezonie 2018/19. 

Sednem KONTRAPUNKTU jest nurt 
konkursowy, czyli prezentacja tego, co 
na teatralnych scenach ważne i warto-
ściowe. Grand Prix Przeglądu przyznaje 
w głosowaniu publiczność, spektakle nurtu 
konkursowego ocenia także profesjonalne 
jury, w którym w tym roku zasiądą Dorota 
Buchwald, Arkadiusz Buszko oraz Michał 
Nogaś. 
W nurcie konkursowym publiczność obej-
rzy dziewięć spektakli – trzy teatrów war-

Odkryj zakamarki 
Urzędu Miasta 

18 maja 2019 r. (sobota) w godz. 19.00-
23.00. na mieszkańców i turystów w pre-
zydenckim gabinecie będzie czekać jego 
gospodarz, który opowie gościom o cieka-
wostkach związanych z siedzibą Urzędu 
Miasta oraz zaprezentuje oryginalne wypo-
sażenie najważniejszego pomieszczenia 
w całym gmachu.

Zwiedzanie  (w grupach 15-20 osobowych) 
zakończy się zejściem do podziemnego 
schronu, w którym można będzie zobaczyć 
m.in. komorę filtrowentylacyjną.

To nie koniec atrakcji. Podczas tegorocznej 
Nocy Muzeów na gości Urzędu Miasta 
czekać będzie jeszcze kilka niespodzianek.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
i turystów  zainteresowanych poznaniem 
zakamarków magistratu przed główne 
wejście Urzędu Miasta.

Czekamy 18 maja od godziny 19.00.

Czas rozpocząć kolejny sezon na Wy-
spie Grodzkiej. 4 i 5 maja zapraszamy 
na otwarcie Miejskiej Strefy Letniej. Za-
powiada się bardzo ciekawie.

Z Miejską Strefą Letnią wystartujemy z przy-
tupem. Cały weekend będzie obfitował 
w atrakcje i dobrą zabawę. Od samego 
rana Wyspa Grodzka będzie zapełniona 
animacjami i warsztatami dla dzieci. W so-
botę, 4 maja w Miejskiej Strefie Letniej 
w akademii surfera pod okiem instruktorów 
będzie można wziąć udział w szkoleniach, 
konkursach i zabawach. Tuż obok powsta-
nie strefa trickboard  z deską do ćwiczeń 
do treningu dla osób w każdym wieku. 

Pierwszy dzień w Miejskiej Strefie Letniej 
będzie obfitował w aktywny wypoczynek, 
bo kolejną strefą, która pojawi się na Wyspie 
Grodzkiej będzie Slackline, czyli dyscyplina 
sportowa polegająca na chodzeniu i jak 
najdłuższym utrzymaniu się na elastycznej 
taśmie oraz wykonywaniu różnego rodzaju 
trików / ewolucji. 

Nie zabraknie także ogromnej trampoliny, 
basenu z kulkami czy kolorowego labora-
torium dla małych inżynierów. 

Po dniu pełnym sportowej zabawy zapra-
szamy na wieczorne koncerty. O 18:00 
na scenie wystąpią Tragarze. A gwiazdą 

wieczoru będzie duet Rasmentalism, któ-
ry na naszą scenę wyjdzie o godz. 20:00.

Drugi dzień naszego weekendu na Wyspie 
Grodzkiej zapowiada się bardzo maryni-
stycznie. Do wszystkich animacji dołączą 
jeszcze żeglarskie warsztaty, rozpoczęcie 
sezonu żeglarskiego w North East Marinie 
oraz regaty. 

W niedzielę będziemy mogli śledzić 
zmagania jednostek w finale Szczecin 
Match Race, czyli regat polegających na 
serii wyścigów każdy z każdym. Regaty 
będą odbywać się na Odrze. Zwycięzca 
każdego wyścigu zdobywa punkt, prze-

grany dostaje 0. Te załogi które zgromadzą 
najwięcej zwycięstw/punktów awansują 
do rundy finałowej. 
Regaty będą pierwszym wydarzeniem od-
bywającym się w ramach nowego projektu 
„Sail Żeglarski Szczecin”.
Przez cały dzień zapraszamy do strefy ani-
macji żeglarskich ,,Gry Morskie”, w której 
będzie można zagrać w gigantyczne statki, 
nauczyć się wiązania węzłów żeglarskich 
czy alfabetu Morse’a. 

Otwarcie sezonu w Miejskiej Strefie Letniej 
odbędzie się 4 i 5 maja w godz. sobota 
od 11:00 do 22:00, niedziela od 11:00 
do 17:00.

Umer, w wykonaniu Krystyny Jandy. Na 
finał w Filharmonii Szczecińskiej zagra 
ekscentryczny ukraiński zespół Dakh 
Daughters, który roztoczy aurę francuskie-
go kabaretu, gdzie Mireille Mathieu zaprzy-
jaźnia się z Marilynem Mansonem, a Kurt 
Cobain łączy się z Fryderykiem Chopinem. 

Ważna − nawiązująca jednocześnie do 
patriotycznej wymowy tegorocznego ha-
sła − będzie prezentacja szczecińskiego 
Teatru Polskiego: muzyczne widowisko 
„Z piekła do piekła” z utworami Jacka 
Kaczmarskiego. 

Podczas tzw. dnia berlińskiego publicz-
ność obejrzy m.in. „No words”, czyli naj-
nowszą produkcję Thomasa Ostermeiera 
w Schaubühne am Lehniner Platz.

Sześć spektakli, głównie z nurtu OFF 
Kontrapunktu, zostanie pokazanych tak-
że w mieście na 44 wyspach – w nadbał-
tyckim Świnoujściu. To pierwsza edycja 
projektu Wyspa KONTRAPUNKT. 

Czas KONTRAPUNKTU to dla Szcze-
cina święto sztuki. 
Obok prezentacji teatralnych to także roz-
maite wydarzenia towarzyszące: barwny 
korowód, koncerty, wystawy, spotkania, 
dyskusje oraz warsztaty. 

Szczegółowy program: www.kontra-
punkt.pl oraz w mediach społecznościo-
wych (Facebook/FestiwalKontrapunkt). 

Startuje Miejska Strefa Letnia  
na Wyspie Grodzkiej


