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Zostań w domu 

Biodegradowalne co tydzień Pomoc, życzliwość Dla lokalnego biznesu 

Pakiet działań wspierający lokalnych przedsiębior-
ców, którzy w związku z aktualną sytuacją, borykają się  
z wieloma trudnościami. 
 Więcej, str. 11

Od kwietnia rozpoczyna się regularny, cotygodniowy, 
odbiór odpadów biodegradowalnych, w zabudowie 
jednorodzinnej. 
 Więcej,  str. 5

W tym trudnym momencie nikt nie powinien zo-
stać sam. Dowiedz się o różnych formach pomocy, 
zwłaszcza Seniorom, ale nie tylko.

Więcej, str. 2-3

Trudna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że miasto opustoszało. 

Są jednak ludzie, którzy nie przestrzegają podstawowych zasad i lekceważą 

zdrowie swoje i innych. Jak się zachować w tym trudnym czasie,  

jak funkcjonuje miasto – czytaj dalej.
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Aktualności

To nie są ferie! 
Zostańmy w domach

Mimo  wszystko ... Święta 

Zachowaj bezpieczną  
odległość

Nie chodź w grupach

Nie zatajaj informacji

Zostań w domu 

Myj ręce i dbaj  
o higienę 

Zakaz zgromadzeń 

Szanuj zasady 
wprowadzane  

w sklepach

Stosuj się do zaleceń dot. zachowania 
bezpiecznej (przynajmniej 1,5 metra) odle-
głości od innych osób m.in. w pracy, skle-
pach, komunikacji miejskiej, na spacerze.

Pod żadnym pozorem nie uczestnicz i nie 
organizuj wiosennego grilla, nie korzystaj 
z polan rekreacyjnych, siłowni pod chmur-
ką i placów zabaw.

Nie oszukuj i nie zatajaj ważnych informacji 
przed lekarzami, pielęgniarkami, ratowni-
kami medycznymi i innymi osobami, które 
wykonują swoją pracę na rzecz innych.

Jeśli jesteś w grupie ryzyka, lub podczas 
kwarantanny poproś bliskich o pomoc w co-
dziennych czynnościach: kupnie żywności, 
leków, załatwianiu innych pilnych spraw.

Często używaj wody z mydłem lub de-
zynfekuj ręce płynami na bazie alkoholu. 

Abosultnie nie spotykaj się z nikim bez 
potrzeby. Nie narażaj siebie i innych.

Ze zrozumieniem i empatią traktuj sprze-
dawców, kasjerów, motorniczych, kierow-
ców autobusów i osoby, które cały czas 
ciężko pracują dla innych.

Ogranicz  
ryzyko!

   

   

   

   

   

   

   

Tylko bezwzględne przestrzeganie 
wszystkich obowiązujących zaleceń 
i zakazów oraz zastosowanie szcze-
gólnych środków ostrożności w życiu 
codziennym może zatrzymać rozprze-
strzenianie się koronawirusa i ustrzec 
nas oraz naszych bliskich przed ryzy-
kiem zarażenia. 

Dlatego dbając o bezpieczeństwo miesz-
kańców Szczecina, oprócz ograniczeń 
wprowadzonych  przez władze państwo-
we, Urząd Miasta sukcesywnie wprowadza 
dodatkowe rozwiązania. Jednak aby były 
skuteczne, każdy z nas musi wykazać się 
odpowiedzialnością. Pamiętajcie, że chodzi 
o nasze zdrowie i życie!

Zasady 
bezpieczeństwa  
wprowadzone 
przez Rząd:
– ograniczenie przemieszczania się poza 

miejsce zamieszkania, wyjątki: dojazd 
do pracy, działalność wolontariacka, 
niezbędne zakupy, wyjście do apteki 
i lekarza, wyprowadzanie psa, opieka 
nad bliskimi,

– przemieszczać się można w grupie do 
2 osób, wyjątek stanowi rodzina,

– ograniczenie liczby pasażerów w komu-
nikacji do połowy miejsc siedzących,

– ograniczenie liczby uczestników mszy 
i innych obrzędów religijnych do pię-
ciu osób,

– całkowity zakaz zgromadzeń, spotkania 
są możliwe jedynie w gronie najbliż-
szych .

Zminimalizować  
ryzyko
Przypominamy, że zamknięte są wszystkie 
placówki oświatowe - szkoły, przedszkola 
i żłobki. Odwołano imprezy kulturalne, spor-
towe, nie funkcjonują kina, teatry, restauracje, 
kawiarnie, pływalnie i kąpieliska, w ograniczo-
nym zakresie czynne są galerie handlowe. 
Wyłączone z użytkowania są też wszelkie 
miejskie tereny rekreacyjne - place zabaw, 
siłownie pod chmurką, skateparki, skwery 
oraz polany. Na bulwarach przywrócony zo-
stał zakaz spożywania alkoholu. Ceremonie 
pogrzebowe odbywają się wyłącznie nad 
grobem, w obecności najbliższej rodziny. 
Wszystko po to, aby zminimalizować bez-

pośrednie kontakty między mieszkańcami 
i ograniczyć rozprzestrzenianie się korona-
wirusa.

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
Niestety nie wszyscy chcą stosować się 
do nowych zasad, wielu osobom trzeba 
nieustannie o nich przypominać. Dlatego 
funkcjonariusze Straży Miejskiej każdego 
dnia patrolują najbardziej popularne wśród 
mieszkańców rejony Szczecina. Interwen-
cje i pouczenia, niestety zdarzają się regu-
larnie. Strażnicy odczytują też komunikat 
ostrzegawczy z radiowozów. Straż Miejska 
prosi też mieszkańców aby zgłaszali , jeśli 
zauważą gromadzące się grupy osób.  In-
formacje takie można przekazywać telefo-
nicznie pod numerem alarmowym 986.

Ograniczenie 
funkcjonowania 
urzędu

Dla bezpieczeństwa mieszkańców za-
wieszona została bezpośrednia obsługa 
szczecinian w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miasta. Wnioski i podania do 
Urzędu można wysłać pocztą pod adres 
Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 
70-456 Szczecin, złożyć za pośrednictwem 
platformy EPUAP, wrzucać do specjalnie 
przygotowanych urn, które znajdują się: 
przy wejściu do prawego skrzydła magi-
stratu i przy wejściu do filii na Prawobrzeżu. 
Są dostępne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30-15.30. Wnioski należy 
wrzucać w zaklejonych kopertach, wy-
łożonych na stojakach obok. Znajdą się 
tam również wydruki najpopularniejszych 
formularzy oraz długopisy.
Co jeszcze warto wiedzieć?
–  nie będą nakładane kary pieniężne za 

niezarejestrowanie pojazdów w ciągu 
30 dni

–  wnioski o wydanie dowodu osobistego 
można składać wyłącznie za pośrednic-
twem platformy ePUAP

–  w sprawach wymagających złożenia 
oświadczenia przed Kierownikiem Urzę-
du Stanu Cywilnego (uznania ojcostwa, 
zapewnienie do ślubu) prosimy o kon-
takt telefoniczny

–  do magistratu będą wpuszczane  
(z zachowaniem wszelkich procedur 

bezpieczeństwa) jedynie osoby, które 
zgłaszają zgon

Zmiany 
w komunikacji 
miejskiej

Zmniejszyła się znacznie liczba pasaże-
rów podróżujących komunikacją zbioro-
wą,  dlatego zmieniają się rozkłady jazdy. 
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, 
a częstotliwość kursów dostosowywana 
do potrzeb mieszkańców. Wprowadzono 
też zakaz zakupu biletów u kierowców 
i wchodzenia do pojazdów pierwszymi 
drzwiami. Zachęcamy mieszkańców do 
korzystania z alternatywnych metod na-
bywania biletów, tj. aplikacji mobilnych, 
biletomatów, kas biletowych i kiosków. 
Zlikwidowano przystanki na żądanie, kie-
rowcy zatrzymują się obowiązkowo na 
każdym przystanku, a drzwi są otwierane 
automatycznie bez konieczności dotykania 
przycisku. Wszystkie pojazdy są codziennie 
dezynfekowane i regularnie wietrzone.

Pozostałe 
działania miasta:
– SPP bez kontrolerów – w trosce o zdro-

wie kontrolerów, zostali oni odesłani do 
swoich domów, co oznacza, że bilety 
postojowe nie są sprawdzane,

– Pomoc dla służby zdrowia – władze mia-
sta zdecydowały o zakupie urządzenia 
do diagnostyki wirusologicznej. Specja-
listyczny sprzęt trafi do Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 
przy ul. Unii Lubelskiej 1,

– Zwolnienie z opłat za żłobki i przed-
szkola,

– Lokalny pakiet dla gospodarki – pomoc 
dla szczecińskich przedsiębiorców – 
więcej na s. 11.

Więcej: 
www.wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus

Mając na względzie dostarczenie 
Czytelnikom jak najszerszej i aktu-
alnej wiedzy na temat sytuacji epi-
demiologicznej, zmieniających się 
przepisów i zasad, będziemy in-
formować o tym na dodatkowych 
stronach Szczecin Wiadomości 
publikowanych w „Kurierze Szcze-
cińskim”.

 Wielkanoc jest czasem radości i wiary w lepsze jutro. 
Życzę, aby i w tym trudnym czasie 

nie zabrakło nam tej wiary i pozytywnego myślenia. 
    

Spokojnych Świąt
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Rozprzestrzeniający się koronawirus 
stanowi największe zagrożenie dla 
osób starszych, dlatego to tak ważne, 
żeby pozostali w domach. Niestety, 
wiele z nich jest zdanych wyłącznie 
na siebie. Dlatego w obecnej sytu-
acji jednoczymy siły, aby im pomóc, 
aby powróciło właściwe znaczenie 
takich słów, jak pomoc, życzliwość, 
współpraca, solidarność.

Ważne informacje
Szczecińskie Centrum Seniora razem ze 
Stowarzyszeniem POLITES przygoto-
wały pakiet działań, dzięki którym chce 
dotrzeć i objąć pomocą jak największą 
grupę starszych szczecinian. 

Na stronie internetowej: www.seniorsz-
czecin.pl, można w jednym miejscu zna-
leźć pakiet najważniejszych informacji, 
m.in. ważne numery telefonów (do sane-
pidu, NFZ, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, itp.), aktualne zalecenia Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego, a także 
odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania czy listę lokali gastronomicz-
nych i sklepów, świadczących usługi 
z dowozem. 

Na stronie realizowane są również 
rożnego rodzaju działania on-line, 
aktywizujące i integrujące star-
sze osoby.

Pomyśl o sąsiedzie
Bardzo istotny element działań w czasie 
pandemii stanowi tzw.pomoc sąsiedzka. 
Jeśli jesteś aktywny i zdrowy, a obok 
mieszka na przykład osoba starsza, cho-
ra lub z ograniczoną możliwością poru-
szania się – zaproponuj pomoc! Chodzi 
o zwykłe codzienne sprawy: zakupy, 
wizyta w aptece, czy wyprowadzenie 
psa. Jeśli nie znasz dobrze swoich są-
siadów, na stronie www.seniorszczecin.
pl znajdziesz gotowy plakat z ofertą 
pomocy i miejscem na wpisanie nu-
meru telefonu lub numeru mieszkania. 
Taki plakat można powiesić na klatce, 
tak aby mogły przeczytać go osoby 
w potrzebie. Na plakacie znalazły się 
również informacje dotyczące wsparcia 
oferowanego przez Centrum Seniora.

Zostań  
wolontariuszem
Trwa również budowa specjalnej bazy 
skupiającej osoby, mogących w różny 
sposób pomagać innym mieszkańcom 
Szczecina. 

Poszukiwani są nie tylko specjaliści, ale 
również osoby, które po prostu chcą po-
dzielić się swoim wolnym czasem z po-
trzebującymi. Chodzi o proste działania, 
pomoc w czynnościach dnia codzien-

nego, także wsparcie on-line czy zabez-
pieczanie miejsc objętych kwarantanną. 
Oczywiście wszystko z zachowaniem 
najwyższych norm bezpieczeństwa.

Aby się zgłosić należy wypełnić formu-
larz na stronie Stowarzyszenia Polites: 
www.polites.org.pl. Wolontariuszem 
może zostać osoba pełnoletnia, zdrowa, 
która w ostatnim czasie nie przebywała 
za granicą i nie miała kontaktu z osobami 
zarażonymi koronawirusem.

Pomoc społeczna
Domy Pomocy Społecznej, Centrum 
Opieki nad Dzieckiem oraz schroniska 
dla bezdomnych wprowadziły wzmo-
żony reżim sanitarny, obejmujący mię-
dzy innymi zakaz odwiedzin. Skrócone 
zostały godziny funkcjonowania Biur 
Obsługi Interesantów MOPR oraz kas. 
Interesanci są przyjmowani jedynie po 
wcześniejszej rejestracji telefonicznej, 
od poniedziałku do piątku w godz.  
8-10, a kasy są czynne od 10 do 12. 
Wszystkie dokumenty, wnioski, podania 
można pozostawić w specjalnych urnach. 

Apelujemy do podopiecznych MOPRu 
o ograniczenie osobistych wizyt w po-
szczególnych działach do minimum. 
Wszystkie informacje udzielane są pod 
numerami tel: 91 480 70 58 oraz 91 
480 70 59.

Zamknięte są biura Szczecińskiego Cen-
trum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12, ul. 
Rydla 39/40 oraz przy ul, Kaszubskiej 30. 
Wnioski można pozostawić w specjal-
nych urnach, a część przesłać także 
elektronicznie, za pośrednictwem syste-
mów bankowych czy platformy ePUAP.

Wsparcie 
psychologiczne
Instytucje miejskie uruchomiły specjalne 
numery telefonów, pod którymi osoby 
potrzebujące, mogą porozmawiać z psy-
chologiem lub terapeutą.

Dział Interwencji Kryzysowej MOPR  
– tel: 91 46 46 335, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8-20. Środowisko-
we Domy Pomocy Społecznej: numery 
czynne od poniedziałku do piątku we 
wskazanych godzinach.

 #SzczecinPomaga

Pomoc Sąsiedzka  

Masz pasję i umiejętności,  dołącz do ekipy  Szczecińskiego Centrum Seniora

Pomóż osobom starszym aktywnie spędzić ten czas!

Infolinia: pn.-pt.: 
91 312 67 59

Potrzebujesz rozmowy? 
882 507 368

BądźciezNAMI!

wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus 

Zgłoś się: 
Centrum@seniorszczecin.pl

Pamiętajmy o Seniorach

Specjalista Nr telefonu Godz. dyżuru

Terapeuta  
ds. uzależnień 732 684 448 16:00-20:00 

Terapeuta 732 684 421 8:00-13:00 
Terapeuta 732 684 067 8:00-13:00 
Psycholog 732 684 062 9:00-15:00 
Psycholog 732 684 446 12:00-18:00 
Psycholog 732 684 088 14:00-20:00 
Specjalista  
pracy socjal. 791 411 633 8:00-13.00 

Terapeuta 791 934 198 12:00-15.00
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 Ecoszczecin

Gmina Miasto Szczecin przygoto-
wała nowy Regulamin utrzymania 
czystości i porządku. Na stronie 
www.ecoszczecin.pl opublikowano 
projekty uchwał oraz ich uzasad-
nienie z prośbą o uwagi  mieszkań-
ców Szczecina.

Można je kierować na adres mailowy: 
gospodarka_odpadami@um.szczecin.
pl – z dopiskiem zmiany 2020.

Wprowadzenie nowego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w Gmi-
nie Miasto Szczecin wynika ze zmian do 
ustawy która weszła w życie 6 września 
2019 roku, która jednocześnie zobo-
wiązuje samorządy do dostosowania 
się do jej zapisów  w ciągu 12 miesięcy 
od uchwalenia. 

Główny kierunek zmian w Regulaminie 
dotyczy obowiązku  selektywnej zbiórki 
odpadów, obejmującego wszystkich 
właścicieli nieruchomości, i określenia 
jej zasad. 

W związku z tym w przygotowanym 
projekcie uchwały: 
– zdefiniowano rodzaj odpadów komu-

nalnych niesegregowanych (zmie-
szanych),

– wskazano na konieczność zmniejsza-
nia objętości odpadów, także zdejmo-
wania taśm, opakowań, etykiet,

– obowiązek opróżniania opakowań 
z pozostałości produktów (bez obo-
wiązku mycia).

W Regulaminie skorygowano i uela-
styczniono możliwość doboru rodzajów 
i wielkości pojemników, doprecyzowano 
także pojęcie nieutrudnionego dostępu 
do pojemników i worków, jaki właściciel 
nieruchomości musi spełnić, aby ode-
brano odpady z nieruchomości. 

Szczególną uwagę poświęcono odpa-
dom biodegradowalnym, które dla 
wielu mieszkańców stanowią w dalszym 
ciągu wyzwanie. Przepisy pozwalają 
na zbieranie bioodpadów wyłącznie 
w miejscu ich wytworzenia, wyłączając 
możliwość przekazywania bioodpadów 
do Ekoportów. 

W Regulaminie zapisano również moż-
liwość kompostowania bioodpadów na 
terenie nieruchomości w zabudowie jed-
norodzinnej.

Projekt uchwały określa także wy-
mogi, kiedy warunek selektywnego 
zbierania odpadów uznaje się za 
spełniony. Jednak, aby przeciwdzia-
łać sytuacji nadmiernego rygoryzmu 
w tym zakresie, uwzględniono moż-
liwość incydentalnych nieumyśl-
nych przypadków zmieszania frakcji 

Czyste miasto – zmiany 
w  Regulaminie  

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Ulica Arkońska – zniszczony pas zieleni 

Ulica Felczaka – zaniedbane latarnie 

Ul. Małkowskiego – przewrócone 
drzewo 

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, 
tablet) opartym na Androidzie, 
systemie iOs czy Windows Phone. 

Wystarczy mieć wgraną aplikację 
oraz dostęp do Internetu. Można 
również wykorzystać do tego kom-
puter stacjonarny. 

Później już wszystko jest bardzo 
proste. Wchodzimy do aplikacji lub 
na stronę, wypełniamy podstawo-
we informacje, opisujemy problem 
i wysyłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl
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odpadów, wprowadzając przelicz-
nik określający liczbę dopuszczal-
nych nieprawidłowości.

Drugim niezmiernie ważnym doku-
mentem jest projekt uchwały dotyczą-
cy sposobu i szczegółowego zakresu 
usług w odbiorze odpadów. Projekt 
nowych zapisów jest przede wszyst-
kim konsekwencją proponowanych 
zmian w Regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku w gminach i oszaco-
wania wpływu tych usług na koszty. 

Uwzględniając postulat mieszkańców, 
w projekcie doprecyzowane zostało ja-
kiego rodzaju nieruchomości zostają wy-
posażone w pojemniki, a które w worki, 
z rozróżnieniem kilku rodzajów nierucho-
mości wielorodzinnych. 

W projekcie urealniono potrzeby 
liczby MiniPszoków zlokalizowanych 
na terenie Szczecina na poziomie 
100, ponieważ w części lokalizacji 
pojemniki były wykorzystywane do 
innych celów.

Szczegóły wszystkich zmian zawarte 
są w dokumentach opublikowanych 
na www.ecoszczecin.pl 

Uwagi do poszczególnych zapi-
sów prosimy uprzejmie kierować 
na adres: gospodarka_odpadami@
um.szczecin.pl z dopiskiem zmia-
ny 2020.

Wiecej:
www.ecoszczecin.pl
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Nie marnujmy, 
ograniczajmy!  
W dyskusji o odpadach komunalnych 
zdarza się bardzo często, że zapomi-
namy o podstawowej zasadzie, która 
powinna towarzyszyć nam wszyst-
kim, którzy jesteśmy producentami 
odpadów. Zasadzie ograniczania ilości 
wytwarzanych odpadów. 

W felietonie zamieszczonym w lutowym 
wydaniu Szczecin Wiadomości wskazane 
zostało ile każdy z nas płaci przeciętnie 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
wielkogabarytowych. Przypomnijmy to 
11 zł za 18 kg tego rodzaju odpadów 
rocznie. Tym razem przyjrzyjmy się jesz-
cze bardziej szokującej statystyce, która 
dotyczy marnowanej żywności. 

Według raportów za 2018 r. Polacy 
rocznie marnują przeciętnie 247 kg 
żywności na osobę. W tym okresie do 
wyrzucania żywności przyznało się 42 
proc. Polaków. Najczęściej wyrzucamy 
takie produkty jak pieczywo (49 proc.), 
owoce (46 proc.), wędliny (45 proc.), 
warzywa (37 proc.), jogurty (27 proc.), 
ziemniaki (17 proc.), mleko (12 proc.).

Z tej masy zmarnowanej żywności sza-
cuje się, że około 53% powstaje w go-
spodarstwach domowych. Jakie są 
przyczyny takiej sytuacji? 

Najczęściej wymienia się przekroczenie 
terminu przydatności do spożycia (29 
proc. wskazań), zbyt duże zakupy (20 

Od kwietnia rozpoczyna się regularny, 
cotygodniowy, odbiór odpadów biode-
gradowalnych.

W zabudowie jednorodzinnej odbiór 
tych odpadów odbywa się raz w ty-
godniu, od kwietnia do listopada, po 
weekendzie, w poniedziałki lub wtorki. 
Terminy odbiorów dla poszczególnych 
sektorów podane są na stronie ecosz-
czecin.pl w zakładce „Harmonogramy”. 

Pamiętajmy, że pojemniki – podobnie 
jak te na odpady zmieszane – w dniu 
odbioru muszą być dostępne dla firmy 
wywozowej. 

Przypominamy BIODEGRADOWALNE to: 
– obierki warzyw i owoców,
– odpadki pochodzenia roślinnego, 
– trawa,
– liście, 
– kora drzew, 
– zwiędłe kwiaty.

Ważne! Odpady, które trafiać będą do 
brązowego pojemnika należy wrzucać 
luzem – bez opakowań, worków, itp.

Wyjątkowa sytuacja epidemiologiczna 
spowodowała wiele zmian w funkcjono-
waniu miasta. 

W Szczecinie zamknięte są wszystkie  
Ekoporty.

Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt  też funkcjonuje w ograniczonym 
zakresie. 

Obowiązuje zakaz wstępu dla osób po-
stronnych, zawieszona jest  praca wo-
lontariatu, nie ma możliwości adopcji 
zwierząt. 

Na teren schroniska wpuszczane są wy-
łącznie osoby odbierające zaginione 
zwierzęta, oddające zwłoki zwierząt do 
utylizacji oraz pracownicy Pogotowia In-
terwencyjnego.

Sadzenie drzew przeniesione  
Pierwsze, wspólne sadzenie drzew miało 
się odbyć 21 marca w  Kijewie. 

Docelowo znajdzie się tam 15 tysięcy ro-
ślin rożnego gatunku. Kolejne 5 tysięcy 
w okolicach Jeziora Głębokiego. W związku 
z zaistniałą sytuacją sadzenie przełożone 
zostało na jesień. 

Podobnie jest z akcją „Jedno dziec-
ko, jedno drzewo”, podczas której 
przedstawiciele Miasta oraz Lasów 
Państwowych wraz z rodzicami dzieci 
narodzonych w 2019 roku mieli sadzić 
drzewa. O terminie i zasadach akcji 
będziemy informować. 

 Ecoszczecin

Biodegradowalne co tydzień 

Uwaga:
zamknięte!

proc.), zbyt duże porcje posiłków (15 
proc.), zakup złego jakościowo produktu 
(15 proc.) oraz niewłaściwe przechowy-
wanie żywności (13 proc.)

Rocznie marnujemy ok. 9 mln ton żyw-
ności. Warto te liczby zapamiętać… bo 
poza wymiarem etycznym to zjawisko 
ma również wymiar ekonomiczny. I to 
podwójny. Najpierw wydajemy pieniądze 
na zakup żywności, a potem płacimy 
kiedy wyrzucamy ją do kosza. 

Ile? Jeżeli przyjmiemy, że każdy z nas 
w domu marnuje 247 kg żywności rocznie, 
to oznacza, że za jej obiór i zagospodaro-
wanie tylko w jednym miesiącu musimy 

z naszego portfela wysupłać blisko 11 zł, 
a w skali roku nawet 130 zł. 

Porównując kwotę wydaną na od-
biór i zagospodarowanie wyrzuconej 
żywności w skali roku z opłatą, którą 
właściciele nieruchomości i mieszań-
cy zapłacą gminie, to stwierdzimy, że 
prawie połowę naszych rachunków za 
śmieci w Szczecinie stanowią koszty 
wydatkowane w związku z marnowa-
niem żywności…. 

Tu jest olbrzymi potencjał oszczęd-
ności. I dlatego ponownie przywołać 
należy porównanie z medycyny – za-
miast leczyć lepiej jest zapobiegać... 

Wyposażenie nieruchomości w po-
jemnik leży po stronie właścicie-
la nieruchomości, a po zakupie 
należy go zarejestrować go tele-
fonicznie 91 435 11 99, mailem: 
gospodarka_odpadami@um.szcze-

cin.pl lub poprzez stronę www.
ecoszczecin.pl
W przypadku wspólnot lub gospo-
darstw wielolokalowych istnieje 
możliwość wspólnego korzystania 
z brązowego pojemnika. 
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Jeśli chcesz pracować  
w EcoGeneratorze…

Po jakich studiach można u was 
znaleźć pracę? – to jedno z częściej 
zadawanych pytań przez gości wi-
zytujących EcoGeneratora.

Oczywiście są też pytanie o zarobki. Od-
powiadamy, że ze względu na RODO 
(choć nie tylko) nie mamy takich infor-
macji, możemy jedynie zapewnić, że kon-
kurencyjne.

Wróćmy więc do wykształcenia. Na 
97 pracowników Pionu Technicznego 
EcoGeneratora 49 ma wykształcenie 
wyższe, w zdecydowanej większości po-
litechniczne.

Największą grupę – 29 osób – stanowią 
absolwenci Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego. Najbardziej 
pożądane kierunki?

– Mechanika i budowa maszyn, energe-
tyka, technologia i inżynieria chemicz-
na, elektryka, mechatronika – wymienia 
Mirosław Tarczyński, dyrektor ds. tech-
nicznych Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Szczecinie. 

W EcoGeneratorze koncentruje się 
wiele nowoczesnych technologii; od 
przyjęcia odpadów, poprzez termiczne 
ich przekształcanie, odzysk energii, 
oczyszczanie spalin, ścieków, po uzdat-
nianie wody i waloryzację odpadów 
poprocesowych. To jedyna w Polsce 
spalarnia odpadów komunalnych, któ-
ra jest wyposażona w mokry system 
oczyszczania spalin i otwarty układ 
chłodzenia turbozespołu.

Oprócz wykształcenia ważnym kryte-
rium rekrutacyjnym jest doświadczenie. 

– Obowiązują nas specyficzne regula-
cje prawne, dotyczące bezpieczeństwa, 
prowadzenia instalacji, organizacji pracy, 
procedur wydawania poleceń – tłumaczy 
dyr. Tarczyński. – Cenne jest też doświad-
czenie pracy w ruchu ciągłym.

EcoGenerator oferuje możliwość odbycia 
stażu zawodowego o długości od 1 do 3 
miesięcy. Osoby zainteresowane mogą 
aplikować bezpośrednio do działu kadr: 
adzyganowicz@zuo.szczecin.pl

Bo jestem za ekologią

Rozmowa z Benjaminem Bajerą, ope-
ratorem bloku w EcoGeneratorze

Benjamin Bajera jest absolwentem Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie (Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, 
kierunek energetyka). Wcześniej TME, 
klasa o profilu elektrycznym. Na staż 
przyszedł w marcu 2019, od kwietnia 
2019 pracuje jako operator bloku (blok 
energetyczny to turbozespół współpra-
cujący z kotłem).

Jak Pan został pracownikiem Eco-
Generatora?

– Na ostatnim roku studiów opiekun gru-
py powiadomił nas, że są środki z Unii 
Europejskiej na staże zawodowe. Zain-
teresowani mogli sami wskazać firmę. 
Ja wybrałem EcoGenerator. Po stażu 
zdecydowałem się na pracę tutaj.

Miał Pan jakąś alternatywę?

– Wcześniej byłem na stażu w Elektro-
ciepłowni Pomorzany. Wybrałem jednak 

Benjamin Bajera, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, od kwietnia 2019 pracuje jako operator bloku.

EcoGenerator, bo jestem za ochroną 
środowiska i ekologią. Powinniśmy od-
chodzić od paliw kopalnych, zwłaszcza 
od węgla. Po pierwsze paliwa kopalne 
zatruwają środowisko, po drugie i tak 
w końcu się wyczerpią. Spalarnie od-
padów są znacznie bardziej przyjazne 
środowisku niż tradycyjne elektrocie-
płownie, a ponadto rozwiązują problem 
odpadów nieprzydatnych surowcowo. 
A tych jeszcze długo nie zabraknie.

Zanim został Pan zgodnie ze swoim 
wykształceniem operatorem bloku 
przez kilka miesięcy pracował Pan 
szczebel niżej jako obchodowy blo-
ku.  Dlaczego?

– Operator musi wiedzieć, jakie urzą-
dzenia monitoruje, gdzie one się znaj-
dują, jak wyglądają. Nie ma lepszego 
sposobu na zapoznanie się z blokiem 
energetycznym, jak wielokrotny ob-
chód całego bloku.

Co sprawdza obchodowy?

– Najkrócej: wzrokowo, słuchowo, czy 
wszystko działa, jak należy. A konkret-
nie, np. na pompowni wody, czy sita się 
nie zapychają, pompy nie przegrzewają. 

EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropoli-
talnego zamienia w energię 150 tys. 
ton odpadów komunalnych rocz-
nie zapewniając prąd i ciepło dla  
ok. 30 tys. mieszkań. 
Koszt inwestycji 711 mln zł. 

Najważniejsze źródła finansowania: 
279 mln zł – dotacja z Funduszu Spój-
ności Unii Europejskiej. 
327 mln  zł – obligacje Banku Pekao SA. 
42 mln zł – środki własne ZUO. 
Właścicielem i operatorem EcoGe-
neratora jest miejska spółka Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów.

Energia zamiast odpadów

W maszynowni: czy woda albo olej 
nie wycieka, czy sterowniki turbiny 
(PLC) wskazują prawidłowe dane. A na 
kotłach, oczywiście czy są szczelne, 
ale też np. czy dobrze pracują wenty-
latory powietrza pierwotnego i wtór-
nego. Taki obchód zajmuje półtorej 
do dwóch godzin. Obchodowy robi 
obchód na początku zmiany a po-
tem wykonuje polecenia kierownika 
zmiany. Np. coś trzeba przesterować, 
wymienić, przeczyścić albo dokręcić.

Teraz jest Pan operatorem bloku. Ja-
kie przedmioty ze studiów przydają 
się Panu najbardziej?

– Jestem po energetyce, więc właściwie 
cały program studiów ma tutaj zastoso-
wanie. Ale szczególnie „termodynamika”, 
„wentylacja i klimatyzacja”, „kotły”, „tur-
biny”, „pompy”. Miałem nawet przedmiot 
„gospodarka odpadów” i „technologie 
spalania odpadów”. 

Jest coś, czego nauczył Pana Eco-
Generator?

– Cały proces przygotowania wody ko-
tłowej. EcoGenerator ma bardzo nowo-
czesną instalację na zasadzie odwróconej 
osmozy. Albo np. jaki wpływ na spalanie 
mają różne parametry powietrza pierwot-
nego i wtórnego. Tego się nie da w pełni 
nauczyć teoretycznie.

Na czym polega praca operato-
ra bloku?

– Operator bloku nadzoruje pracę kotła 
i turbozespołu. Głównie polega to na 
śledzeniu monitorów w nastawni. Je-
śli jakieś parametry (ciśnienie w kotle, 
temperatura spalin, pary, skład spalin 
itd.) odbiegają od prawidłowych, trzeba 
podejmować szybkie decyzje. Są proce-
dury, ale zdarzają się problemy, których 
nie da się z góry przewidzieć. To nie jest 
praca dla kogoś, kto chciałby działać 
tylko według instrukcji. Niektóre sytu-
acje wymagają błyskawicznej reakcji. 
Trzeba działać intuicyjnie, nie ma czasu 
na zastanawianie się.

Jest Pan zadowolony z pracy w Eco-
Generatorze?

Owszem. EcoGenerator pozwala mi 
w pełni posługiwać się wiedzą ze stu-
diów i pracować w zgodzie z moimi za-
interesowaniami oraz przekonaniami, 
jeśli chodzi o ekologię.
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ZWiK przystępuje do ostatniego etapu 
budowy kanalizacji sanitarnej w dziel-
nicach Wielgowo i Sławociesze. In-
westycja powinna się zakończyć we 
wrześniu przyszłego roku.  

Budowę kanalizacji sanitarnej w Wielgo-
wie i Sławocieszu podzielono na kilka 
etapów. Ostatni z nich obejmuje ułożenie 
sieci w ulicach: Bryczkowskiego, Cypry-
sowej, Dzikiej Róży, Fiołkowej, Stokrotki, 
Storczykowej, Tulipanowej, Skrajnej, Za-
wrotnej, Magnoliowej, Złotego Deszczu, 
Borsuczej, Liliowej, Borowej, Wilgi. Prace 
będą też kontynuowane na ulicach: Wi-
ślanej, Drewnianej, Jarząbków.

Budowana sieć składać się będzie z  kana-
łów grawitacyjnych z rur kamionkowych 
o średnicy 200-300 mm i przyłączy do-
prowadzanych do granic posesji.  Łączna 
długość nowej sieci liczyć będzie ok. 11,2 
km i ułożona zostanie metodą tradycyjną 
otwartego wykopu oraz bezwykopowo.
W tym etapie inwestycji wybudowana też 
będzie sieć wodociągowa w kilku ulicach 
Wielgowa. Będą to ulice: Złotego Deszczu, 
Storczykowa, Dzikiej Róży, Stokrotki, Cy-
prysowa i Liliowa. 

ZWiK wybrał już w przetargu wykonawcę 
prac. Będzie nim firma AG System z Krako-
wa. Umowna wartość prac to 23,3 mln zł. 
Ich zakończenie przewidziano na wrzesień 
2021 r.

Prędzej, bo już w maju bieżącego roku, 
powinien być skończony rozpoczęty 
wcześniej etap prac. W tym przypadku 
kanalizacja sanitarna zbudowana została 
w ulicach: Drewnianej, Jarząbków, Tatara-
kowej, Wesołej, Wiślanej, Na Tropie, Łow-
czych, Zawrotnej, Sasanki, Uzdrowiskowej, 
Śpiewnej, Melisy, Balladyny, Chmielnej, 
Żaków, Ciepłej, Leśnego Echa, Zaułek 
Sikoreczki. Obecnie trwają prace na ulicy 
Bałtyckiej. Budowany jest odcinek kana-

Prace przy ul. Bałtyckiej

Rozpoczął się kolejny etap przebu-
dowy ulic w śródmieściu Szczecina. 
Jednym z elementów inwestycji jest 
przebudowa infrastruktury wodo-
ciągowej.

Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego wraz z Za-
kładem Wodociągów i Kanalizacji. 
Przebudowane zostaną ulice Ście-
giennego, Bohaterów Getta War-
szawskiego oraz Królowej Jadwigi 
na odcinku od ulicy Małkowskiego 
do ulicy Ściegiennego. 

Inwestycja jest kontynuacją prac, 
realizowanych w tej części miasta 

od kilku lat. Wykonawca, którym 
jest firma ELBUD ze Szczecina ma 
za zadanie m.in. przebudowę jezdni, 
chodników, sygnalizacji świetlnej 
oraz wykonanie elementów małej 
architektury i zieleni. 

Podczas prac nastąpi również prze-
budowa sieci wodociągowej o dłu-
gości ok. 500 metrów i przyłączy 
kanalizacji deszczowej.

Na zrealizowanie prac wykonawca 
ma 20 miesięcy od dnia przekazania 
placu budowy. Ich wartość to ok. 
14,3 mln zł. 

Ecoszczecin

Wielgowo i Sławociesze: 
rusza kolejny etap robót

Wymiana sieci 
wodociągowej

Z uwagi na zagrożenie pandemią koronawirusa, wszelkie sprawy związane z ob-
sługą Klienta prosimy realizować tylko w formie elektronicznej. 
Poniżej podajemy adresy i numery kontaktowe: 
l strona internetowa:          www.zwik.szczecin.pl
l kontakt mailowy: bok@zwik.szczecin.pl
l Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) dostępne z naszej strony 

internetowej. 

Aby zarejestrować się w serwisie e-BOK, należy wypełnić formularz dostępny tutaj:  
https://ebok.zwikszczecin.pl/public/rejestracja
         
Kontakt telefoniczny:
l  Zgłoszenie awarii – numer alarmowy:  994, 91 44 26 337
l  Centrala:  91 44 26 200

Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków:
l  osoby fizyczne –  91 42 56 720, 91 44 26 237, 91 4426 291 
l  osoby prawne –  91 44 26 262, 91 44 26 267

Sprzedaż, faktury:  91 44 26 303
Windykacja należności: 91 44 26 252
Reklamacje: 91 42 56 726
Sprawy techniczne:  91 42 56 725

Kontaktujemy  
się tylko zdalnie!

lizacji od ul. Drewnianej do ul. Bryczkow-
skiego. Roboty montażowe wykonywane 
są metodą tradycyjną jak i bezwykopową. 
W najbliższym czasie wznowione będzie 
odtwarzanie nawierzchni na ukończo-
nych już ulicach. Układanie asfaltu zostało 
wstrzymane na okres zimowy ze względu 
na temperatury nieodpowiednie dla tego 
rodzaju robót i przerwy technologiczne 
w wytwórniach asfaltu. 

Do całkowitego ukończenia inwestycji 
pozostał do wykonania odcinek kolektora 
w ul. Tczewskiej oraz przepompownia ście-
ków w tym rejonie. Ten etap prac realizuje 
firma Musing Bud ze Szczecina. Ich wartość 
to ponad 22,4 mln zł.

Oba etapy prac stanowią element pro-
gramu inwestycyjnego pn. „Czysta Odra 
w Szczecinie”, który jest współfinansowany 
z funduszy Unii Europejskiej.
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Budownictwo

Koleina kamienica przy ul. Rayskiego 
odzyskała dawny blask. Kompleksowo 
odnowiona została elewacja budyn-
ku o nr 25.  Prace w imieniu wspólnoty 
mieszkaniowej koordynowało TBS Pra-
wobrzeże.

Zakres prac obejmował  remont elewacji 
frontowej i wykonanie izolacji pionowej 
oraz poziomej. Po remoncie kamienica jest 
w kolorach: ecru i beżowym. 

Wykonawcą prac była spółka Pomerania 
Tech ze Szczecina. Koszt remontu to blisko 
340 tys zł.

W ostatnich latach ulica Rayskiego na 
odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Ja-
giellońskiej uległa przeobrażeniu.  Część 
kamienic została odnowiona, uporząd-
kowano organizację ruchu, w parterach 
nieruchomości znalazły miejsce nowe 
sklepy i kawiarnie. 

W tym roku remontu doczeka się ko-
lejna kamienica. Tym razem odnowio-
na zostanie elewacja budynku przy 
Rayskiego 19.

Szare podwórka 
wypięknieją  

Rayskiego nabiera kolorów  

Odnowiona 
klatka  
wizytówką 
budynku 

Po raz kolejny mieszkańcy otrzymają 
od miasta wsparcie finansowe przy 
remoncie terenów wokół swoich bu-
dynków. W tym roku wpłynęło 16 wnio-
sków do Programu Zielone Podwórka  
i 8 wniosków do Programu Zielone 
Przedogródki Szczecina. 

Oba programy realizuje Zarząd Budyn-
ków i Lokali Komunalnych. Nabór wnio-
sków trwał o stycznia do marca. W tym 
czasie do ZBiLKu wpłynęły 24 wnioski. 
O tym, która wspólnota mieszkaniowa 
otrzyma dofinansowanie zdecyduje ko-
misja. Do podziału w tym roku jest milion 
złotych, po pół miliona na każdy z progra-
mów. Nowe podwórka można podziwiać 

m.in.przy ul. Paproci i Ziemowita, al. Jana 
Pawła II oraz Krzywoustego. 

W ubiegłym roku zrealizowano łącznie 
dwanaście podwórek i przedogrodków. 

Łączna kwota dofinansowania projektów 
wyniosła ponad 1,7 mln zł. 

Zielone Podwórka Szczecina to pro-
gram, który pozwala na zmianę szarych 
miejskich podwórek w miejsca przyjazne 
mieszkańcom. Dzięki niemu powstają 
zielone tereny, place zabaw, miejsca  spo-
tkań i odpoczynku. Przez 12 lat trwania 
programu odebranych zostało już 129 
projektów. W ramach programu wspól-

noty otrzymały dofinansowanie w wy-
sokości ponad 13 mln zł.

Zielone Przedogródki. Program ru-
szył w 2015 r. Dzięki niemu wspólnoty 
mieszkaniowe mogą starać się o dofi-
nansowanie zagospodarowania terenu 
przed wejściem do budynku. 

Przedogródki możemy podziwiać np. 
wzdłuż al. Jana Pawła II na odcinku od 
pl. Grunwaldzkiego do pl. Armii Krajowej, 
przy Bolesława Śmiałego czy al. Piastów. 

W ciągu czterech lat programu zreali-
zowano 57 projektów, które gmina do-
finansowała kwotą ok 4 mln zł.

Jak cię widzą tak cię piszą – to po-
wiedzenie dobrze pasuje do znacze-
nia jakie w budynku odgrywa klatka 
schodowa. Zaraz po elewacji to ważny 
element m. in. estetyki nieruchomości. 
Szczecińskie TBS tylko w tym roku 
planuje wyremontować przynajmniej 
19 klatek schodowych. 

Dla mieszkańców danego budynku re-
mont klatki schodowej jest bardzo ważny. 
To z niej wchodzi się bezpośrednio do 
swojego mieszkania, to ona „wita” gości, 
którzy chcą odwiedzić lokatorów budyn-
ku. Odnowiona, czysta klatka schodowa 
znacznie poprawia komfort życia i samo-
poczucie mieszkańców.

O remont tych części budynku słusz-
nie więc zabiegają mieszkańcy. Na-
leży jednak pamiętać, że zanim do 
niego dojdzie, w pierwszym rzędzie 
trzeba wykonać inne, równie waż-
ne prace np. izolację przeciwwil-
gociową budynku, remont dachu, 
wymianę pionów kanalizacyjnych, 
instalacji elektrycznej czy moderni-
zację źródła ciepła. Na końcu wyko-
nuje się remont klatki schodowej 
i elewacji. 

Szczecińskie TBS od wielu lat dba 
o stan techniczny budynków któ-
rych jest właścicielem lub którymi 
zarządza. Pamięta także o remoncie 
klatek schodowych. 

Tylko w tym roku spółka planuje wy-
konać kompleksowe remonty mini-
mum 19 klatek, w zasobie własnym, 
gminnym i jako zarządca wspólnot 
mieszkaniowych. Prace mają być 
wykonane m.in. w oficynach przy 
Małkowskiego 14 i Piastów 75, w ka-
mienicy przy ul. Bogusława X 12, 
w budynkach przy ul. J. Ch. Paska 
37, Parkowej 56,58 oraz Malczew-
skiego 3. 

W ostatnich trzech latach STBS wy-
konało w sumie remonty w 74. kla-
tek schodowych, które kosztowały 
łącznie 2,8 mln zł.

Jedna z wyremontowanych klatek scho-
dowych przy ul. Bolesława Śmiałego.
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Miasto Szczecin oraz szczecińskie 
Organizacje Pożytku Publicznego 
już po raz siedemnasty prowadzą 
akcję, która zachęca do odpisania 
1% podatku dochodowego na rzecz 
wybranej organizacji.

Od ubiegłego roku podatnicy nie 
muszą już wypełniać wniosków ani 
deklaracji by rozliczyć PIT. Robi to  
Krajowa Administracja Skarbowa. 
Zeznanie dostępne jest od 15 lute-
go na Portalu Podatkowym: www.
podatki.gov.pl/pit/

Wskazanie w rocznym zeznaniu po-
datkowym organizacji, której chcemy 

przekazać jeden procent naszego po-
datku nic nie kosztuje. Dla organizacji 
pozarządowych, dla których liczy 
się każda złotówka jest to ogromna 
pomoc. 

Szczególnie zachęcamy do wspiera-
nia lokalnych organizacji działających 
w naszym mieście.

Listę szczecińskich organizacji 
pożytku publicznego uprawnio-
nych do otrzymywania 1% oraz 
szczegółowe informacje jak prze-
kazać 1% można znaleźć na stro-
nie: 

www.1procent.szczecin.eu

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie masz 
zdolności kredytowej, a chcesz wziąć 
kredyt na rozwój swojej firmy, skontak-
tuj się z Agencją Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej, która udziela korzyst-
nych, bezpłatnych poręczeń kredy-
towych. 

Agencja udziela zabezpieczeń do kredy-
tów bankowych i pożyczek o charakterze 
inwestycyjnym, bądź obrotowym nieod-
nawialnym dla mikro, małych i średnich 
firm działających na terenie Szczecina, 
gmin ościennych oraz całego wojewódz-
twa zachodniopolskiego. Takie wsparcie 

Targi – NOWY TERMIN 

Skorzystaj z bezpłatnych  
poręczeń kredytowych

W trosce o bezpieczeństwo zarów-
no wystawców jak i odwiedzają-
cych, tegoroczna edycja targów 
Bud-Gryf & Home została przenie-
siona. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 
23-25 października 2020 r. Nowym 
miejscem  targów będzie przestronna 
i funkcjonalna hala Event Marina wraz 
ze specjalnie dobudowaną drugą halą 
targową oraz dużym zewnętrznym 
terenem wystawienniczym. 

Odwiedzający mogą liczyć na prze-
stronny parking i ustawione na trasie 
drogowskazy, które ułatwią dojazd. 

Przygotowany program nie ulega 
zmianie. 

Gościem specjalnym targów będzie 
Wiesław Skiba – majsterkowicz, fa-
chowiec, „złota rączka” – w branży 
budowlanej od ponad dwudziestu lat. 

Zasłynął m.in. jako kierownik budo-
wy w programie telewizyjnym „Dom 
Marzeń”, czy autor poradników do-
tyczących majsterkowania w „Dzień 
dobry TVN”. 

Podczas targów odbędą się też m.in. 
warsztaty dla kobiet i giełda koope-
racyjna.

Rozmaitości

może stanowić alternatywę dla innych 
zabezpieczeń np. Hipotecznego, zastawu 
rejestrowego czy też poręczenia osób 
trzecich. 

Poręczenia kredytowe są udzielane w ra-
mach projektu realizowanego wspólnie 
z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju 
Regionalnego SA.

– 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 udziela poręczeń od przeszło 16 
lat. Korzystając z projektów unijnych, 
w tym w ramach SPO WKP, pięciu projek-
tów Jeremie, jak też ze środków własnych 
spółka udzieliła już ponad 780 poręczeń 
na kwotę przekraczającą 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. 

Jednymi z nich są na przykład przed-
siębiorstwa takie jak Autocomp, Sanger 
Metal, czy też Szkoły Delta. 

Każdego zainteresowanego zapraszamy 
do kontaktu z Agencją Rozwoju Metro-
polii Szczecińskiej Sp. z o.o. 

Pracownicy Agencji odpowiedzą na 
pytania związane z poręczeniami i bez 
dodatkowych opłat pomogą w wypeł-
nieniu wszystkich wniosków. 

Więcej na:
www.arms-szczecin.eu
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Miasto przygotowało PAKIET DLA 
LOKALNEJ GOSPODARKI – działania 
wspierające szczecińskich przedsię-
biorców, którzy w związku z aktualną 
sytuacją, borykają się z trudnościami fi-
nansowymi.

Podatki
Przedsiębiorcy którzy mają kłopot z płynno-
ścią finansową mogą wystąpić o odrocze-
nie płatności podatku od nieruchomości.
Termin zostanie wydłużony w każdym 
uzasadnionym przypadku.

Wnioski znajdziecie na stronie: eurzad.
szczecin.pl. można je przesłać do urzędu 
pocztą, mailem, przez platformę ePUAP lub 
wrzucić do urny ustawionej przy wejściu 
do magistratu. 

Opłata za czynsz
Każdy kto czuje się dotknięty przez kryzys 
może złożyć wniosek do Zarządu Budyn-
ków i Lokali Komunalnych o odroczenie 
płatności. Złożenie wniosku – nawet przy 
nieopłacanym czynszu – daje możliwość 

nienaliczania karnych odsetek (począwszy 
od 16 marca). 
Cała procedura w zakresie umorzenia, 
rozłożenia na raty itp. zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, które wymagają 
szeregu innych dokumentów, zostanie 
przeprowadzona po ustaniu sytuacji 
kryzysowej. 
Kluczowe jest to, aby złożyć wniosek, 
bo od momentu złożenia wniosku od-
setki nie będą naliczane.
Wnioski są dostępne na stronie www.
zbilk.szczecin.pl,  można je składać 
pocztą tradycyjną lub elektroniczną, 
przesyłając na adres ZBiLK lub przez 
platformę ePUAP.

Fundusz 
pożyczkowy 
10 mln zł zostanie przekazanych 
z budżetu Miasta (m.in.: z oszczęd-
ności i rezerwy finansowej na rega-
ty TSR 2021) na dokapitalizowanie 
funduszu pożyczkowego. Środki te 
będą mogły być przeznaczone np. 
na pożyczki dla przedsiębiorców 
i najmniejszych firm. 

– Chcemy, aby to był fundusz na 
podnoszenie lokalnej gospodarki po 
kryzysie. Chcemy wesprzeć rozwój 
przedsiębiorców, bo drobne biznesy 
są siłą gospodarki miasta – mówi Piotr 
Krzystek, prezydent Szczecina.

Szczeciński Lokalny 
Solidarny
W tym trudnym czasie wspierajmy firmy, 
pomóżmy im przetrwać aby dalej mogły 
rozwijać się w Szczecinie.

Pierwszym z działań miasta było przy-
gotowanie listy lokali, które funkcjo-
nują z opcją dowozu lub na wynos. 
Jest ona dostępna pod adresem:  
wiadomości.szczecin.eu/koronawirus.  
Na tej liście jest już kilkadziesiąt szcze-
cińskich lokali, a dopisać może się każdy 
właściciel zgłaszając się na adres: info@
zstw.szczecin.pl. 
Teraz w ramach akcji Szczeciński Lokalny 
Solidarny proponujemy wprowadzenie 
voucherów, które przedsiębiorcy mogliby 
sprzedawać z odroczoną możliwością reali-
zacji. Klient zakupując voucher na dowolną 

kwotę, będzie mógł go wykorzystać do 
końca roku na różne usługi lub produkty. 

Przedsiębiorcy mogą zgłosić się do pro-
gramu wysyłając maila ze swoimi dany-
mi kontaktowymi, nazwą firmy, adresem, 
logotypem (nie jest wymagany) na adres 
info@zstw.szczecin.pl. 

Pomocna  dłoń  
dla artystów
Szczególna sytuacja epidemiologiczna 
spowodowała, że odwołano wszystkie 
wydarzenia kulturalne w mieście. Nie dzia-
łają kina i teatry. W marcu miał się odbyć 
m.in. już po raz piąty festiwal Szczecin Jazz 
(przeniesiony na jesień). 

Dużą grupą osób, która mocno odczuje 
skutki pandemii są też lokalni artyści.  Dla-
tego zdecydowano, że z jeszcze większą 
intensywnością niż dotychczas, w przy-
szłości będą oni uczestniczyć w impre-
zach i  wydarzeniach organizowanych 
przez miasto.

Więcej:
www.wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus

Wsparcie dla lokalnego biznesu 
Rozmaitości

Zgłoś lokal: 
info@zstw.szczecin.pl

Podaj dane: 
nazwa lokalu, adres, godziny otwarcia, numer kontaktowy, profil na portalu społecznościowym, 

Formy płatności: online, karta, gotówka

WspierajMY się!
Wspierajmy lokalne biznesy.

 #SzczecinPomaga

Informacje o lokalach, które sprzedają dania  na wynos, w tym z dowozem. 
wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus 
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Urząd Miasta Szczecin 
informuje

Zostań w domu, 
pilne sprawy załatw przez Internet 

lub telefonicznie. 

Nie narażaj siebie i innych

Sytuacja nadzwyczajna

Koronawirus
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Więcej informacji na:
wiadomosci.szczecin.eu

Dodatkowe informacje na: 
www.gis.gov.pl

Sanepid:
91 434 0437 

NFZ: 
800 190 590

Infolinia UM: 
91 424 5000


