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„Rodzina 500 +” po miesiącu
Mijają pierwsze tygodnie realizacji rządowego pro-
gramu Rodzina 500 +. Szczecinianie złożyli już kilka-
naście tysięcy wniosków.

Więcej str. 2

Magistrat non stop
Ponad 90% ankietowanych mieszkańców Szczecina wyraziło zadowolenie  
z programu Urząd Non Stop, dlatego już w każdy poniedziałek.  
Biuro Obsługi Interesantów będzie pracowało do godziny 18.00.

Zmiany na cmentarzach 
Od początku tego roku na szczecińskich cmenta-
rzach trwa wymiana pojemników na odpady. W miej-
sce metalowych koszy ustawiono nowe plastikowe 
pojemniki.  Więcej str. 4

Kids Love Design 
6 maja rozpocznie się już piata edycja festiwalu desi-
gnu w Szczecinie i jednocześnie  pierwszego w Pol-
sce festiwalu designu dla dzieci.

Więcej str. 8
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Aktualności

Mijają pierwsze tygodnie realizacji 
rządowego programu Rodzina 500+. 
Szczecinianie złożyli już kilkanaście 
tysięcy wniosków.

Poza pierwszymi dniami trwania pro-
gramu wnioski we wszystkich punktach 
przyjmowane były bez kolejek. 

Największym zainteresowanie cieszyły 
się punkty przy ul. Kadłubka i ul. Ry-
dla (Prawobrzeże). Nieco mniej osób 
korzystało z punktów przy ul. Śląskiej, 
Kaszubskiej czy al. Wojska Polskiego. 

Bardzo wielu szczecinian zdecydowało 
się na złożenie wniosku przez internet  
Najwięcej osób korzysta z bankowości 
elektronicznej. Jest to najwygodniejszy 
sposób, ponieważ osoby korzystające 
z serwisów transakcyjnych nie muszą 
posiadać podpisu elektronicznego. Wy-

pełniają wniosek (podobnie jak przelew) 
i kierują bezpośrednio do SCŚ. W pierw-
szych dniach najwięcej wniosków tra-
fiało do Centrum tą drogą.

W kolejnych tygodniach proporcje 
się wyrównały i obecnie połowa osób 
zdecydowała się na złożenie wniosku 
osobiście, a połowa przez Internet.

Wszystkie wnioski poddawane są anali-
zie. Osoby, które składają je osobiście od 
razu dostają informacje o konieczności 
poprawek lub dostarczeniu dodatko-
wych zaświadczeń. Sporo błędów poja-
wia się we wnioskach elektronicznych. 
Te osoby są wzywane do poprawienia 
swoich deklaracji.

Najczęstsze błędy:
– brak podania pełnych danych dzieci 

(brak lub pomyłka w numerze PESEL, 

powtórzenie tych numerów u dwójki 
dzieci), 

– niewpisanie pełnego składu rodziny 
(jeśli ktoś ubiega się o świadczenie 
na drugie dziecko w składzie rodziny 
musi wpisać również pierwsze; nie-
wpisanie współmałżonka lub part-
nera, z którym wychowujemy dzieci 
do składu rodziny).   

– wątpliwości budzą też kwestie związa-
ne z uzyskaniem lub utratą dochodu 
(szerzej wyjaśniamy je w sekcji pytań 
i odpowiedzi).

Rodzice, którzy złożą wniosek  
od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku 
otrzymają pieniądze z wyrównaniem 
od 1 kwietnia 2016 r. 

Więcej informacji  
o programie na stronie: 
www.500plus.szczecin.pl.

po miesiącu

Całoroczny cykl wydarzeń 
artystyczno-edukacyjnych, 
dziesiątki tysięcy krokusów, 
kwiatowe wieże i sezonowe 
instalacje florystyczne. 

To tylko część działań realizowa-
nych w ramach projektu „Kolorowa 
Aleja”. Podczas ubiegłorocznego gło-
sowania nad projektami Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 
Szczecina postanowili, że chcą tchnąć 
w Aleję Kwiatową nowego ducha. 
Ponad 1000 osób zagłosowało na oby-
watelski projekt, który zakładał m.in. 
posadzenie na Alei nowych kwiatów 
i ustawienie ozdobnych gazonów i in-
stalacji florystycznych. 

Jeszcze w ubiegłym roku posadzono 
wzdłuż Alei Kwiatowej niespełna 100 
tysięcy cebulek krokusów, narcyzów, 
tulipanów i czosnków olbrzymich, które 
cieszą oczy szczecinian i turystów. 

 
Już niebawem, Aleja zyska kolejnych 30 
tysięcy krokusów i 15 dwumetrowych 
wież kwiatowych. 

Prace nad zapełnieniem Alei kwiatami 
to nie wszystko, bowiem jeszcze pod 
koniec marca br. rozpoczął się cykl 
wydarzeń,  który zainicjowała Eko 
Wielkanoc zorganizowana przez Dom 
Kultury Słowianin i Międzynarodowe Targi 
Szczecińskie. 

Jednym z trzech największych tego-
rocznych wydarzeń w przestrzeni Alei 

Kwiatowej był Miasto Ogród 
– Zielony Event (23-24 

kwietnia), który prze-
niósł się z targowych 
hal MTS do centrum 
miasta. Miasto Ogród 

tworzyły strefy w obrę-
bie trzech różnych pla-

ców miejskich: Green Market 
na pl. Lotników, Eco Market na pl. 

Żołnierza i Strefa Animacji i Edukacji 
na Alei Kwiatowej właśnie. 

W 2016 roku  w ramach „Kolorowej 
Alei” odbędzie się 17 wydarzeń, m.in. 
majówka, urodziny Szczecina, po-
witanie wakacji, weekend seniora, 
Święto Niepodległości i jarmark bo-
żonarodzeniowy.

Najbliższe: „Święto Konstytucji 3 maja” 
– 3.05.16 – godz. 12.00-17.00

Zapraszamy!

Szczecinianie złożyli już kilkanaście tysięcy wniosków.

Pełna kolorów

Najczęściej zadawane pytania

– Czy do wniosku muszę dołączać ja-
kieś dokumenty?

Do wniosku nie trzeba dołączać doku-
mentów takich jak: kopie dowodów 
osobistych, kopie aktów urodzenia 
dzieci, formularze PIT. 
Do wniosku wypełniamy załącznik, 
który jest jego integralną częścią tylko 
w przypadku ubiegania się o świad-
czenie na pierwsze dziecko i jeżeli 
mamy dochody: nieopodatkowane 
podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych (np. alimenty, stypendia, 
wynajem nieruchomości), prowadzimy 
gospodarstwo rolne, rozliczamy się 
z urzędem skarbowym na podstawie 
karty podatkowej lub ryczałtu oraz do-
kumenty potwierdzające uzyskanie lub 
utratę dochodu.

 – Jak obliczyć dochód?

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 
30 września 2017 roku przy ustalaniu 
prawa do świadczenia analizowany 
jest dochód z roku 2014. 
Prawo ustala się z uwzględnieniem 
utraty lub uzyskania dochodu. 
Na przykład jeśli jeden z rodziców 
w 2014 roku był zatrudniony, ale obec-
nie stracił pracę to nastąpiła utrata do-
chodu. 
Do potwierdzenia tego faktu należy 
dołączyć do wniosku np. świadectwo 
pracy. Jeśli mama w 2014 r. przebywała 
na urlopie wychowawczym, ale obec-
nie wróciła już do pracy, nastąpiło uzy-
skanie dochodu i należy potwierdzić 
je zaświadczeniem od pracodawcy 
o zatrudnieniu i wysokości zarobków. 
Wszystkie wątpliwości w kwestiach do-
chodu najlepiej wyjaśnić bezpośrednio 
przy składaniu dokumentów, ponieważ 
każdy przypadek jest indywidualny. 

Dochód sprawdzany jest tylko w przy-
padku ubiegania się o świadczenie  
na pierwsze lub jedyne dziecko.

– Nie mam konta w banku, jak będzie 
wypłacone świadczenie?

Osoby, które nie posiadają konta 
w banku będą mogły odebrać swoje 
świadczenie w kasie Banku PKO BP. 
W decyzji administracyjnej o przyzna-
niu świadczenia  zostanie zawarta infor-
macja o placówkach, w których będzie 
można odebrać gotówkę. Do banku 
należy udać się z dowodem osobistym.

– Czy dzieci, które ukończyły 18. rok 
życia są uwzględniane w programie?

Dzieci do 25 roku życia i nadal miesz-
kają z rodzicami są wliczane do składu 
rodziny w przypadku obliczania docho-
du. Natomiast nie jest na nie wypłacane 
świadczenie. 

Przykład: Rodzina z dwójką dzieci ubie-
ga się o świadczenie. Jedno dziecko 
ma 10 lat, drugie 19. Świadczenie 
będzie wypłacone na dziecko 10-let-
nie jeśli rodzina nie przekroczy progu 
dochodowego (800 zł na osobę w ro-
dzinie, lub 1200 zł jeśli w rodzinie wy-
chowuje się niepełnosprawne dziecko). 

Więcej na: www.500plus.szczecin.pl
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Przez kilka ostatnich dni Szczecin 
żył Skandynawią, a pozytywna  
energia udzieliła się każdemu,  
gościom oraz mieszkańcom.

Tegoroczna edycja upłynęła pod hasłem 
„przestrzeń wspólnej energii”, a głównym 
partnerem wydarzenia było Królestwo 
Norwegii. W ramach konferencji bizne-
sowej eksperci z kraju oraz Skandyna-
wii rozmawiali o najnowszych trendach 
w szeroko rozumianym sektorze energii 
odnawialnych, gospodarce przyjaznej 
środowisku (ekologii) oraz trendom 
towarzyszącym rozwojowi inteligent-
nych miast.

Szczecin od wielu lat ściśle współpracu-
je ze Skandynawią. Chcemy, aby nasze 
Miasto w jak największym stopniu sko-
rzystało z bogatych doświadczeń państw 

skandynawskich – mówił podczas otwar-
cia Dni Skandynawskich, Piotr Krzystek 
prezydent Szczecina.

Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, 
że istnieje wiele obszarów, na których 
należy budować wzajemne relacje, a tym 
samym stwarzać dogodne warunki do 
rozwoju regionu morza bałtyckiego, tak, 
aby był on postrzegany jako proinnowa-
cyjny i ekologiczny.

Dni Skandynawskie to nie tylko biznes, 
ale również wiele wydarzeń towarzy-
szących związanych z edukacją, kulturą 
oraz sportem. 

W ramach warsztatów plastycznych i fo-
tograficznych dzieci miały okazję poznać 
symbole związane ze skandynawską kul-
turą i sztuką. Sporym zainteresowaniem 

cieszyły się zajęcia z robotyki, podczas 
których budowano niesamowite maszy-
ny z klocków LEGO. 

Podejrzeć można było również jak bu-
duje się drakkare, czyli tradycyjną łódź 
wikingów. 
Było również muzycznie. W ramach festi-
walu Me.Ba usłyszeć można było takich 
artystów jak Jola Szczepaniak, Asia Gajda, 
Anders Bergcrantz, Gunnhild Huser. 

W ramach festiwalu odbyło się również 
spotkanie z legendą jazzowej perkusji 
– Erickiem Allenem. Uczestnicy warszta-
tów mieli okazję nie tylko porozmawiać 
o tajnikach jazzu, ale również zagrać 
wspólnie z muzykiem podczas krótkiej 
sesji jazzowej. 

więcej na: www.ds.szczecin.eu

Ponad 90% ankietowanych 
mieszkańców wyraziło zadowole-
nie z programu Urząd Non Stop. 
Dlatego już w każdy poniedziałek 
Biuro Obsługi Interesantów będzie 
pracowało do godziny 18.00.

Program pilotażowy wydłużonych 
godzin pracy trwał od listopada 
2015 roku. W tym czasie pracownicy 
Biura Obsługi Interesantów przyjęli 
w godzinach popołudniowych do-
datkowo ponad 3,7 tys. interesan-
tów.  Średnio w  każdy poniedziałek 
podczas dodatkowego czasu obsłu-
gi przyjmowanych jest  prawie 200 
interesantów. 

Między 16:00 a 18:00 mieszkańcy 
mogą załatwić sprawy  dotyczące 
dowodów osobistych, rejestracji po-
jazdów, praw jazdy, meldunków oraz  
informacji adresowych, działalności 
gospodarczej. 

W tym czasie obsługiwane są również 
stanowiska zajmujące się Szczeciń-
ską Kartą Seniora, Szczecińską Kartą 
Rodzinną czy Kartą Dużej Rodziny. 

Program wydłużonych godzin jest 
realizacją deklaracji władz miasta oraz 
II Porozumienia Programowego dla 
Szczecina – projekt Urząd Non Stop.

15 kwietnia rozpoczął się i potrwa  
do 15 września nabór wniosków  
na wynajęcie mieszkania  
od Gminy Miasta Szczecin.

UWAGA: 
Jeśli czekałeś w „starej” kolejce mieszka-
niowej, to złóż wniosek do 21 czerwca. 
Punkty za okres oczekiwania liczone są 
wtedy korzystniej, gdyż 22 czerwca 
rozpoczyna się piąty rok obowiązy-
wania uchwały. 

Formularze wniosków na:
- lokale socjalne, 
- lokale do remontu, 
- lokale z zasobu TBS. 
można  pobrać w siedzibie ZBiLK (ul. 
Mariacka 25), oraz ze strony interne-
towej www.zbilk.szczecin.pl. 

Formularze będą również dostępne 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta (pl. Armii Krajowej 1).

Szczegółowe informacje na temat zasad 
najmu mieszkań pod numerem 
telefonu ZBiLK BOI 
tel. 91-48-86-301
 91-48-86-333 

i na stronie internetowej 
www.zbilk.szczecin.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do składania wniosków!

Magistrat
non stop 

Nabór 
wniosków 

Skandynawia 
w Szczecinie

Ambasadorowie goszczący w Szczecinie w prezencie otrzymali  
tabliczki z nazwami ulic –  państw Skandynawskich.

Wyspa Grodzka 1 | 70-655 Szczecin
tel. 91 311 15 21 | 539 924 222

e-mail: port@zegluga.szn.pl
 

www.northeast-marina.eu

OTWARCIE SEZONU
ŻEGLARSKIEGO 2016
30 kwietnia 2016 (sobota), godz. 10-19

Nowy, miejski port jachtowy na Wyspie Grodzkiej.
W programie m.in. regaty Polish Match Tour „Szczecin Warm Up”, 

bezpłatne rejsy motorówkami i koncert na wodzie „NorthEast Concert 360°” 

 

Szczegóły na www.northeast-marina.eu

WODĄ
Jezioro Dąbie – 1,5 nm
Świnoujście – 33 nm

Zalew Szczeciński – 16 nm
Morze Bałtyckie – 33 nm

LĄDEM
Lotnisko Goleniów – 46 km

Berlin – 150 km
Warszawa – 560 km
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 Ecoszczecin

Szczecin bez śmieci

Nowe pojemniki

Od początku tego roku na szczecińs-
kich cmentarzach trwa wymiana 
pojemników na odpady.

W miejsce metalowych koszy ustawiono 
nowe plastikowe pojemniki. Najwięcej 
jest na  Cmentarzu Centralnym – ponad 
700 czarnych pojemników na odpady 
nieulegające biodegradacji (m.in. znicze, 
sztuczne kwiaty, doniczki) oraz 200 brą-
zowych pojemników przeznaczonych  
wyłącznie na odpady zielone.

Mimo tego, że nowe pojemniki w więk-
szości stawiane są w dotychczasowych 
miejscach, jest także trochę nowych lokali-

Trwa druga edycja akcji „Misja Dzieci 
– Szczecin bez śmieci”. 
Zainaugurowały ją „maluchy” 
ze Szkoły Podstawowej nr 5  
im. Henryka Sienkiewicza  
przy ulicy Królowej Jadwigi.

W ramach tej akcji najmłodsi wraz z opie-
kunami oraz urzędnikami, sprzątają 
pobliskie parki, podwórka osiedlowe, 
skwery czy place zabaw. 
Uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 5 
uporządkowali okolice swojej szkoły, 
a dokładniej podwórko znajdujące się 
przy ulicy Langiewicza oraz skwer przy 
ulicy Narutowicza. Przez kilka godzin 
zebrali ponad 120 kilogramów odpa-

dów, w tym: gazety, kartony, plastikowe 
butelki, puszki  po napojach, stare wykła-
dziny i ubrania, szklane słoiki i butelki, 
opony rowerowe. Odpady, w ramach 
umowy na sprzątanie dzikich wysypisk, 
zabrane zostały przez firmę Sita Jantra, 
a najmłodsi otrzymali drobne upominki. 
W sprzątaniu miasta uczestniczyli już 
także uczniowie ze  Szkół Podstawo-
wych nr 55, 56  i nr 14 oraz maluchy 
z Przedszkola Niepublicznego Literac-
kiego z ulicy Podhalańskiej.
Wciąż mogą zgłaszać się do udziału 
w projekcie kolejne placówki oświatowe.  
Nauczyciele czy wychowawcy swój 
akces mogą zgłosić u Sandry Richert, 
koordynatora akcji z Wydziału Gospo-

darki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
z Urzędu Miasta, pod numerem telefonu:  
91 424 58 83 lub mailowo – srichert@
um.szczecin.pl. Wówczas ustalony zo-
stanie termin, godziny czy miejsce do 
uporządkowania. 
Akcja „Misja Dzieci – Szczecin bez śmie-
ci” zorganizowana po raz pierwszy 
w 2015 r. cieszyła się ogromną popu-
larnością. Zaangażowały się 23 placówki 
oświatowe, a wzięło w niej udział 950 
dzieci z placówek wsparcia, przedszkoli, 
podstawówek oraz gimnazjum, które 
zebrały ponad 2000 kilogramów od-
padów.
Tegoroczny projekt realizowany będzie 
do października.

Początek „zielonego”  
i już rekord!

Tylko w pierwszym tygodniu odbio-
ru zielonych odpadów  właściciele 
domów przekazali aż 125 ton tego 
rodzaju odpadów. 

W porównaniu do roku ubiegłego 
wzrost wyniósł blisko 100 procent!
W pierwszym tygodniu  2015 roku 
odebrano  64 tony odpadów. 

Odbiór zielonego – tak jak w latach 
ubiegłych – odbywać się będzie do 
końca listopada, po weekendzie, 
w pierwszych dniach każdego ty-
godnia.

Pamiętajmy!
W dniu odbioru pojemniki powinny 
być udostępnione firmom wywo-
zowym. 

W zabudowie jednorodzinnej wa-
runkiem korzystania z usługi jest 
wyposażenie nieruchomości w po-
jemniki koloru brązowego o pojem-
ności 120 lub 240 l. i zgłoszenie woli 
korzystania z usługi do gminy (nie 
muszą tego robić osoby, które zro-
biły to w ubiegłych latach). 

Więcej szczegółów na temat spo-
sobów zgłaszania przez właścicieli 
nieruchomości jednorodzinnych 
chęci korzystania z tej usługi można 
znaleźć na stronie.

www.ecoszczecin.pl.

Dzieci  z SP nr 5 uprzątnęły okolice swojej szkoły przy ulicy Langiewicza oraz skwer przy ulicy Narutowicza.

zacji. Niestety w wielu miejscach cmentarza 
powstały dzikie wysypiska śmieci, z których 
w ostatnich tygodniach wywieziono aż126 
ton odpadów.  

Spowodowane było to zapewne także tym, 
że brązowe pojemniki na odpady zielone 
funkcjonują dopiero od kwietnia. 

Pozostałe cmentarze
Na cmentarzu przy ulicy Strzałowskiej 
ustawione są 2 pojemniki na odpady nie-
ulegające biodegradacji (czarne) o pojem-
ności 240l oraz 2 pojemniki o takiej samej 
pojemności na odpady zielone. 
Na Cmentarzu Zachodnim są 3 takie 
pojemniki. W Dąbiu 52 pojemniki o po-
jemności 1100l na odpady nieulegające 
biodegradacji oraz 5 pojemników 1100l 
na odpady zielone. 

Na cmentarzu w Płoni jest  14 pojemników 
1100l na odpady nieulegające biodegrada-
cji, w Wielgowie kolejnych 15 pojemników, 
a w Zdrojach 29. Dodatkowo w Zdrojach 
od 1 kwietnia jest 5 pojemników 1100l na 
odpady zielone. Docelowo na Prawobrzeżu 
będzie 40 pojemników o pojemności 1100l 
przeznaczonych na odpady zielone.

Najczęściej zgłaszanymi sprawami 
przez mieszkańców w ramach Alertu 
Szczecin są wszelkiego rodzaju  
dzikie wysypiska śmieci, dziury 
w chodnikach i jezdniach, dewas-
towana zieleń czy wszelkie sprawy 
związane z bezpieczeństwem, np. 
zniszczone pasy na przejściach 
dla pieszych.

W tym roku w ramach Alertu przyjęto już 
1218 spraw.
Na skutek takiego zgłoszenia zlikwido-
wano m.in. dzikie wysypisko przy zbiegu 
ulic Rostocka/Bliska, gdzie wyrzucano 
m.in. odpady(opony, fragmenty karoserii 
itp.) pochodzące z warsztatów samo-
chodowych. W sumie wywieziono stąd 
4,24 Mg odpadów. Podobne, ogrom-
ne wysypisko zlikwidowano także przy  
ul. Pszennej 9.
Naprawiono zniszczony chodnik na 
przejściu dla pieszych przy ul. 26 Kwiet-
nia naprzeciwko Centrum Handlowego 
Turzyn, naprawiono zniszczone wiaty 
przystankowe ( Wyzwolenia/Kołłątaja), 
odnowiono tablicę w Parku im.Szczer-

skiej czy usunięto awarię tablicy świetl-
nej na placu Rodła.
To tylko kilka przykładów praktycznej 
strony Alertu, ale trzeba także wspomnieć 
o tych zgłoszeniach, które wykraczają poza 
możliwości reakcji ze strony służb miasta. 
Dotyczy to spraw, które leża w gestii wspól-
not czy osób prywatnych. 
Przykład: garażowisko przy ul. Milczyń-
skiej. Jest to teren użytkowany przez ponad 
170 prywatnych właścicieli garaży i to oni 
są odpowiedzialni za porządek na tym 
terenie. Kolejny przykład: uszkodzone 
studzienki telekomunikacyjne. Naprawą 
musi zając się firma telekomunikacyjna, 
a nie służby miejskie. 
Takie zgłoszenia docierające za pośred-
nictwem systemu Alert do miasta muszą 
być przekazane do innych służb, odpo-
wiednich do realizacji danego zgłoszenia.
Pamiętajmy także o podawaniu dokładnej 
lokalizacji zgłoszenia. Błędnie lub mało pre-
cyzyjne określenie zgłoszenia powoduje 
wydłużenie czasu jego realizacji.

Wszystko o Alert Szczecin: 
www.ecoszczecin.pl/alert.

Alert w praktyce

Było Jest

Apelujemy, aby przed wrzuceniem 
odpadów do pojemnika zwracać uwagę 
na etykiety, które mówią jakie odpady 
wrzucać do pojemników. 
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 Ecoszczecin

Kiedy panowie widzą po drugiej 
stronie stołu kobietę, są wyluzowani, 
bo myślą „bułka z masłem”.  
Po 15 minutach zmieniają  
wyraz twarzy, po godzinie proszą  
o przerwę, a potem zaczynają się  
prawdziwe negocjacje.

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego powstaje 
w porcie szczecińskim na Ostrowie Gra-
bowskim. Będzie przetwarzać w energię 
cieplną i elektryczną 150 tys. ton odpadów 
rocznie. 
O udziale kobiet w budowie EcoGenerato-
ra, opowiada inż. Aleksandra Rak, dyrektor 
budowy z Mostostalu Warszawa S.A.

EcoGenerator: „Imponują mi takie 
kobiety, które radzą sobie z zawoda-
mi stricte męskimi. Są perfekcyjne 
i z prawdziwym oddaniem wykonują 
swój zawód”. Czy kobiety na budo-
wie muszą się starać bardziej od męż-
czyzn?*

Aleksandra Rak, dyrektor budowy:  
–Tak, musimy więcej pracować i wię-
cej udowadniać niż mężczyźni. Kadra 
Mostostalu na tej budowie liczy 40 
osób, w tym 11 kobiet. Czyli dość dużo, 
a to dlatego, że ja zajmowałam się re-
krutacją (śmiech). Cenię kobiety za 
kompetencję, skrupulatność, porządek 
w dokumentach i obowiązkowość. 
Kobiety zatrudnione w zespole Mo-
stostalu Warszawa S.A są inteligentne, 
zaangażowane, odpowiedzialne i bar-
dzo dzielne.  

„Ogólnie ciężka praca fizyczna i może 
dlatego utarło się, że kobieta nie na-
daje się, ponieważ jest uważana za 
delikatną osóbkę.”

– W budownictwie ktoś delikatny nie 
poradzi sobie, niezależnie czy jest 
mężczyzną, czy kobietą. Ja jestem 
zupełnie inną osobą w pracy i poza 
nią. Delikatność wieszam z kurtką 
na wieszaku po przyjściu do pracy. 
Tu trzeba być odpornym na stres. 
Budowa to jest codzienna walka z pro-
blemami. Niektórych paraliżuje po-
dejmowanie decyzji i konsekwencje 
z nich wynikające. Dodajmy do tego 
nienormowany czas pracy i fakt, że 
większość z nas pracuje w delegacji 
daleko od domu.

„Znam Kierbuda kobietę. Malutka, 
drobniutka, a budowlańcy posłusz-
nie wykonują, co każe. Jak jej kiedyś 
długopis wpadł do wykopu, to rzucili 
się wszyscy za tym długopisem. Ale 
widziałam też taką, co na budowę przy-
chodziła w szpilkach. Bazowała tylko 
na kitach, które wciskała jej ekipa, bo 
na rusztowanie sama nie weszła.”

– Większość osób, w tym panie przecho-
dzą badania psychotechniczne i wyso-
kościowe. Praca na budowie wiąże się 
z występowaniem czynników niebez-
piecznych, szkodliwych lub uciążliwych 
dla zdrowia, takich jak hałas, wibracje, 
zmienne warunki atmosferyczne, praca 
na wysokości, praca w głębokich wyko-
pach, czy niekorzystne czynniki psycho-
społeczne związane ze stałym dużym 

dopływem informacji oraz koniecznością 
podejmowania decyzji. 
Pod tym kątem w zależności od stano-
wiska wykonywane są badania – słu-
chu, wzroku, myślenia, szybkości reakcji. 
Częścią badań psychotechnicznych 
jest wizyta u neurologa. Lęk wysokości 
i otwartej przestrzeni miewają kobie-
ty i mężczyźni. Ja na szczęście lubię 
przebywać na wysokościach i nie mam 
z tym problemów.

„Jako praktykantka na placu budowy 
nie miałam za wielu fanów. Co, baba 
będzie mną rządzić? A co ta ….. wie 
o budowie?” 

–  Część mężczyzn ma problem z ak-
ceptacją kobiet w roli przełożonych czy 
nadzorujących prace. Na budowie jest 
kilkudziesięciu podwykonawców, z każ-
dym współpraca rozpoczyna się od ne-
gocjacji, poprzez nadzór nad dostawami 
aż po nadzór nad wykonawstwem. 

Bywa, że panowie przyjeżdżają na ne-
gocjacje i kiedy widzą po drugiej stronie 
stołu kobietę, stają się wyluzowani, bo 
myślą „bułka z masłem”. Po 15 minu-
tach zmieniają wyraz twarzy, po godzinie 
proszą o przerwę, a potem zaczynają się 
prawdziwe negocjacje.

Budowlaniec to zawód, w którym czło-
wiek cały czas się uczy, zdobywa nowe 
doświadczenia. Czego nauczyła Panią 
ta budowa?

–Największą trudnością tej inwestycji 
jest jej wielkość oraz koordynacja prac. 
Dziś na budowie jest ponad 500 osób 
i kilkadziesiąt firm. Jednocześnie trwają 
prace żelbetowe, konstrukcyjne, wykoń-
czeniowe, sieciowe, montaż instalacji, 
technologii, prace branży elektrycznej 
i automatyka. Wszystko to trzeba skoor-
dynować, aby każdy z podwykonawców 
wiedział, co, gdzie i kiedy ma robić. 

Interesuje się Pani budowami, które 
już za Panią. Wraca Pani na miejsce….?

– Każda z budów jest objęta kilkulet-
nią gwarancją, więc jeszcze na długo 
jesteśmy związani z daną inwestycją. 
Na budowach prowadzonych przeze 
mnie zgłoszeń jest niewiele. Utrzymuje 
z nimi kontakt nie z obowiązku, tylko 
z przyjemności. Ze wszystkich jestem 
dumna. 

*Cytaty w pytaniach pochodzą z artykułu 
i komentarzy do artykułu „Jestem babą na 
budowie i dobrze mi z tym” (niedlaidiotow.
blog.pl) oraz z forów budowalnych.

Za realizację projektu odpowiada 
miejska spółka Zakład Unieszko-
dliwiania Odpadów. Generalnym 
wykonawcą spalarni  jest Mosto-
stal Warszawa SA.  Koszt projektu:  
711 mln zł. 
Główne źródła finansowania:  
255 mln zł - dotacja z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej. 280,7 
mln – obligacje Banku Pekao SA. 
60 mln zł – środki własne ZUO.  
Przewidywany termin uruchomie-
nia zakładu: grudzień 2016 roku.

Imponują mi takie kobiety

Aleksandra Rak, dyrektor budo-
wy, Mostostal Warszawa S.A. Absol-
wentka Wydziału Energetycznego 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Mieszka w Czekanowie k. Gliwic. 
W każdy piątek po pracy pędzi 
autem do domu, w Szczecinie jest 
z powrotem w poniedziałek rano. 
Miesięcznie pokonuje około 6-7 tys. 
km. Lubi szybką jazdę samochodem, 
gra w squasha i badmintona. Znak 
zodiaku: lew. – Jestem niezależną 
kobietą i wiem, czego chcę. Moja 
rodzina mnie wspiera i akceptuje 
mój tryb życia.

Kobieca część zespołu Mostostalu Warszawa S.A na budowie EcoGeneratora. Od lewej: Specjalista ds. Umów Marta 
Dawidziak, Inżynier ds. Przygotowania Produkcji - Aleksandra Habelman, Inżynier ds. Dokumentacji Budowy - Anna Czogała, In-
spektor ds. Dokumentacji Budowy - Martyna Suchecka, Dyrektor Budowy - Aleksandra Rak, Kierownik Robót Sanitarnych - Katarzyna 
Franczak, Kierownik Projektu - Mariola Janda, Specjalista ds. Umów - Agata Jóźwiak, Asystentka - Natalia Siminiecka. Nieobecne 
na zdjęciu: Inżynier ds. Dokumentacji Budowy - Monika Chrost i Specjalista ds. Finansowo-Ekonomicznych - Edyta Przyłoga. 
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Cztery pierwsze rodziny otrzymały 
klucze do mieszkań  
w zmodernizowanym budynku  
frontowym przy ul. Chodkiewicza 9 
oraz nowo wybudowanym budynku 
we wnętrzu kwartału  
przy ul. Chodkiewicza 8.  
Na podpisanie umów najmu czekają 
już kolejne osoby. Łącznie swoje  
mieszkania przy ul. Chodkiewicza 8 
i 9 znajdzie 58 rodzin. 

Współgospodarzami otwarcia inwestycji 
byli: Szczecińskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego oraz Gmina Miasto 
Szczecin. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się także m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 
generalnego wykonawcy (firma Calbud), 
projektanta (pracownia Atrium), Urzędu 
Miasta Szczecin, radni, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych TBS-ów oraz – oczy-
wiście – przyszli mieszkańcy.

– Zakończenie realizacji tej inwestycji jest 
kolejnym krokiem w kierunku rewitalizacji 
i poprawy wyglądu śródmieścia Szczecina. 
Gratuluję całemu zarządowi Szczecińskie-
go TBS realizacji inwestycji, firmie Calbud 
wysokiej jakości wykonania robót. Przy-
szłym najemcom życzę, by dobrze się tutaj 
mieszkało. To już kolejna duża inwestycja, 
w 20-letniej historii STBS. Mam nadzieję, 
że jest to kolejny krok ku poprawie wyglą-
du Szczecina - powiedział Piotr Krzystek, 
prezydent Szczecina.
Przekazanie mieszkań jest równoznacz-
nie z zakończeniem inwestycji pod 
nazwą „Przebudowa i modernizacja 
budynku frontowego przy ul. Chodkie-
wicza 9 i budowa nowego budynku we 
wnętrzu kwartału przy ul. Chodkiewicza 
8, 8a, 8b i 8c.”

Ogródki przed kamienicami,  
oraz miejsca rekreacji  
i wypoczynku, place zabaw  
w oficynach to efekt tegorocznej 
edycji programu „Zielone Podwórka”. 
Zostanie w niej zrealizowanych  
osiem projektów tzw. przedogródków 
i osiem zielonych podwórek.

Program organizowany jest po raz dzie-
wiąty. Jego celem jest poprawa warun-
ków i estetyki otoczenia budynków. 
W obecnej edycji programu wpłynęły 
22 wnioski wspólnot mieszkaniowych 
zainteresowanych powstaniem „Zielo-
nych Podwórek”. 

Na realizację projektu gmina prze-
znaczyła 1 mln zł. Samorząd wesprze 
realizację każdego projektu dofinan-
sowaniem w 75 proc. (infrastruktura, 
zieleń) i 95 proc. (wyposażenie pla-
ców zabaw).

W tym roku Zielone Podwórka powsta-
ną przy wspólnotach: Bazarowa 2-8; 
Dembowskiego 1-7; Gdyńska 5-19; 
Herbowa 21, 22, 23; Janickiego 20; 
Włościańska 7-17; Włościańska 55-
65, Wyszyńskiego 24, 26, 28; Szyma-
nowskiego 6-9.

Dzięki gminnemu dofinansowaniu 
zmienią się również przedogródki przy 
szczecińskich kamienicach. W 2016r. 
wspólnoty mieszkaniowe zaintereso-
wane realizacją przedogródków złożyły 
18 wniosków. Kwota gminnej dotacji 
całości zadania wynosi 1 mln zł. Każdy 
z przedogródków zostanie sfinansowa-
ny przez gminę w 75 proc. 

W tym roku Zielone Przedogródki po-
wstaną przy wspólnotach: Od Jana 
Pawła II 18 do Jana Pawła II 22; Wielko-
polska 32; od Jana Pawła II 32 do Jana 
Pawła 34; Jana Pawła II 36; Bolesława 
Śmiałego: 47, 34, 35, 36, 8, 9, 39, 40, 41; 
Żółkiewskiego 4 i 5; Monte Cassino 7, 
Janickiego 19.

Budownictwo

Podwórka  
i Przedogródki

Prezydent Piotr Krzystek wstęgę do nowych mieszkań przecinał wraz z ich najemcami

Najemcy odebrali klucze

– Cieszymy się, że możemy oddać do 
użytku kolejne lokale mieszkańcom 
Szczecina. Jest to kolejne nasze działa-
nie skierowane do mieszkańców oraz 
inwestycja, z której możemy być dumni. 
Myślę, że oddawane mieszkania będą 
dobrze służyć najemcom.
To nie koniec. Jesienią będziemy od-
dawać do użytku kolejne mieszkania 
przy ul. Pelikana - stwierdziła Grażyna 
Szotkowska, prezes Szczecińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego.

37 mieszkań jest przeznaczonych dla par-
tycypantów tj. osób, które wniosły wkład 
finansowy w wysokości 30 % kosztów 
przedsięwzięcia i w zamian za to zostali 
ich najemcami.

Natomiast 12 mieszkań zarezerwowa-
no dla absolwentów w ramach Pro-
gramu „Dom dla  Absolwenta”. Jest to 
projekt Gminy Miasto Szczecin reali-
zowany przy udziale Szczecińskiego 
TBS.  Zakłada on wynajęcie na prefe-
rencyjnych warunkach wykończonych 

„pod klucz” mieszkań absolwentom 
uczelni wyższych.
Dodatkowo 9 mieszkań będzie do dys-
pozycji dla Gminy Miasta Szczecin, która 
przeznaczy lokale mieszkańcom oczeku-
jącym na mieszkania komunalne w Zarzą-
dzie Budynków i Lokali Komunalnych. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 11 mln 
931 tys. zł. W budynkach znajdują się 
mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. 
Standard ich wykończenia pozwala na na-
tychmiastowe wprowadzenie najemców.

www.stbs.pl

ul. Janickiego 17 po  remoncie
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rozmaitości

XV Spotkanie Szczecińskich  
Organizacji Pozarządowych 
„POD PLATANAMI”, 
5 czerwca  
(niedziela, godz. 11:00-18:00)

Już wkrótce teren szczecińskich Ja-
snych Błoni zamieni się w prawdzi-
wie aktywne miasto – Pozarządowo! 
W jego granicach zamieszkają pełne 
pasji i energii do działania szczeciń-
skie organizacje pozarządowe, które 
na co dzień zmieniają rzeczywistość 
wokół nas.  

Sympatycy III sektora, będą mogli wziąć 
udział w licznych warsztatach twór-
czych, sprawdzić swoje umiejętności 
w zadaniach sportowych oraz tych, 
dotyczących bezpieczeństwa i pierw-
szej pomocy. 
Nie zabraknie konkursów, pokazów, 
muzyki i dobrego humoru! 

W programie  wiele atrakcji dla dzieci 
i dorosłych:
•	 pokazy ewolucji rowerowych,
•	 szkolenia skimboardowe (ślizg na 

desce po płytkiej wodzie),
•	 warsztaty i pokazy street artu, beat-

boxingu, weakboardu,
•	 spotkania ze znanymi gwiazdami 

sportu (m.in. zajęcia sztuk walki 
z Marcinem Parchetą)

•	 „kącik malucha”, a w nim gry i kon-
kursy dla najmłodszych,

•	 strefa sportowa: zajęcia fitness, strze-
lanie z łuku, siatkówka, koszykówka, 
badminton,

Z okazji jubileuszu organizatorzy spo-
tkania przygotowali konkurs plastyczny 
„KTO? NGO! Pozarządowy Szczecin”. 

Forma prac jest dowolna, liczy się kre-
atywność twórców i efekt końcowy. 

Mottem przewodnim każdej z nich po-
winien być element społecznego, oby-
watelskiego angażowania Szczecinian, 
miejsc pozarządowych lub inicjatyw 
społecznych na rzecz III sektora. 

Dla zwycięzców przewidziano cen-
ne nagrody!

Organizacje zainteresowane udziałem 
w Spotkaniu „POD PLATANAMI”, pro-
simy o przesyłanie zgłoszeń do Biura 
Organizacyjnego Imprezy w terminie 
do 15 maja 2016 r.

Więcej informacji o wydarzeniu na stro-
nach:
www.platany.szczecin.pl
www.platany.org
www.facebook.com/platanyszczecin/

Podróżnik roku 2015 w plebiscycie 
National Geographic, 69 letni  
Aleksander Doba rozpoczyna trzecią 
transatlantycką wyprawę z Nowego 
Jorku do Lizbony. 

Wyrusza 29 maja spod Statuy Wolności, 
najpiękniejszym i najdroższym – jak sam 
mówi -  kajakiem świata, o nazwie „Olo”. 

Doskonale wyposażony we wszelkie 
nowinki techniczne zapewniające 
bezpieczeństwo jest do dyspozycji A. 
Doby dzięki pomocy instytucji samo-

rządowych, w tym Gminy Police i Mia-
sta Szczecin, wielu innych sponsorów 
oraz osób prywatnych, które wpłacały 
pieniądze na platformie polakpotrafi.pl.

– Od początku planowałem, by moja 
transatlantycka wyprawa składała się 
z trzech etapów. Pierwszy z Afryki do 
Ameryki Południowej, drugi z Ameryki 
Południowej do Ameryki Północnej. 
I wreszcie trzeci, z Ameryki Północnej do 
Europy – przedstawia Olek ideę swojej 
wielkiej przygody. 

Życzymy powodzenia.

Wielkie żaglowce do Szczecina 
wrócą za rok przy okazji finału
TTSR 2017, ale już za kilka  
tygodni  w naszym mieście 
rozpoczną się Dni Morza.

Tradycyjnie w drugi weekend czerw-
ca (10, 11 i 12.06) symboliczny po-
czątek lata w Szczecinie ogłaszają 
Dni Morza. 

To jedna z największych imprez ple-
nerowych w Polsce, której towarzyszy 
zlot żaglowców oraz oldtimerów. 

Te dni to także wiele wydarzeń arty-
stycznych. Na terenie Wałów Chro-
brego i Łasztowni staną sceny, na 
których wystąpią polscy i zagraniczni 
artyści. 

Nie zabraknie także działań artystycz-
nych dla dzieci. W Strefie Dziecięcej 
na pl. Mickiewicza obędą się warsz-
taty twórcze, animacje teatralne oraz 
działania edukacyjne oraz występy.

Jubileuszowe  
spotkanie

Znów na Atlantyku

Dni Morza tuż - tuż!

Dni Morza rozpoczną się 10 czerwca. Niezwykłą atmosferą na Wałach  
Chrobrego będziemy się cieszyć do niedzieli – 12 czerwca.

Najemcy odebrali klucze
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wydarzenia

Europejska Noc Muzeów (14 maja) to 
wyjątkowy wieczór i noc, podczas której 
szczecińskie galerie i muzea otwarte są 
dla zwiedzających do późnych godzin 
nocnych. To jedyna okazja w roku, aby 
w ciągu kilku godzin, zupełnie bezpłat-
nie zwiedzić wszystkie prezentowane 
w mieście wystawy. 

www.noc-muzeow.pl

Studenci opanują Szczecin. Juwe-
nalia (19-20-21 maja) – tradycyjne 
święto studentów. Po symbolicznym 
przekazaniu studentom kluczy do bram 
miasta, rozpoczyna się szereg imprez 
ulicznych, widowisk, zawodów spor-
towych i koncertów. Wystąpią m.in. 
Lady Pank, O.S.T.R, Dawid Podsiadło. 

www.juwenalia.szczecin.pl

W maju Wały Chrobrego będą tętnić 
życiem. 7- 8 maja odbedzie się tutaj 
Piknik Nad Odrą połączony z jubile-
uszowa, 25. edycją targów Market Tour. 
Oferta turystyczna oraz program wyda-
rzeń co roku przyciąga blisko 50 000 
osób z całej Polski i zagranicy.

www.pikniknadodra.pl

14 i 15 maja, na Wały Chrobrego za-
praszamy miłośników roślin. Oprócz 
tradycyjnego Kiermaszu ogrodniczego, 
gdzie można zaopatrzyć się we wszel-
kiego rodzaju sadzonki, odbywa się 
także wspaniała wystawa florystów 
z całej Polski.  

www.kiermaszogrodniczy.info,
florystyka.kiermaszogrodniczy.info

5. edycję tegorocznego festiwalu 
Kids Love Design poprzedzi  
gra miejska, której celem będzie 
odkrywanie zmysłów. Interaktywna 
zabawa odbędzie się w czwartek  
5 maja. 

Kids Love Design to pierwszy festiwal 
designu w Szczecinie i jednocześnie 
pierwszy tego rodzaju festiwal dla dzieci 
w Polsce. Tegoroczna edycja inspiruje do 
ponownego obudzenia i zintegrowania 
5 zmysłów człowieka. Dzieci będą mogły 
tego doświadczyć poprzez uczestnictwo 
we wspólnej zabawie i nauce. 

Festiwal oficjalne wystartuje 6 maja 
i trwać będzie trzy tygodnie.
Poprzedzająca go gra miejska prowadzić 
będzie przez 5 punktów dedykowanych 
różnym zmysłom. W każdym z nich na 
uczestników czekać będą artyści-perfor-
merzy, którzy wcielą się w role naukowców 
i pomogą dzieciom wczuć się w każdy ze 
zmysłów. Ich znakiem rozpoznawczym 

będą białe kitle. W poruszaniu się po mie-
ście pomoże specjalna mapa z lokaliza-
cjami, która posłuży także zdobywaniu 
pamiątkowych nalepek z każdego punktu. 
Ci uczestnicy, którzy zbiorą wszystkie z nich, 
otrzymają w finale zabawy na Jasnych Bło-
niach upominki. Pierwsze cztery punkty 
funkcjonować będą w godz. 14.00-18.00. 
Można je odkrywać w dowolnej kolejności. 
Finał na Jasnych Błoniach rozpocznie się 
o godz. 18.00.

Zabawa adresowana jest do dzieci w wie-
ku szkolnym, ale z powodzeniem mogą 
się w niej odnaleźć przedszkolaki czy też 
gimnazjaliści – mówi Anna Lemańczyk 
- Dyrektor Szczecińskiej Agencji Arty-
stycznej, która włączyła się w program 
tegorocznego festiwalu. To świetny pre-
tekst, by połączyć przyjemne z pożytecz-
nym – wspólnie spędzić czas wędrując 
po Szczecinie, a przy tym móc nauczyć 
się czegoś nowego.

Więcej: www.saa.pl  
www.dsgnfestival.com

Maj – zapraszamy!

5 miejsc_5 zmysłów – gra miejska

Filharmonia zaprasza (15 maja, 
godz.19.00) na „Harfy Papuszy” kom-
pozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza 
do wierszy Bronisławy Wajs-Papuszy 
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii w Szczecinie, Chóru Aka-
demii Morskiej w Szczecinie, Pomerania 
Singers , Elżbiety Towarnickiej – sopran, 
Magdaleny Idzik, mezzosopran, Toma-
sza Raka – baryton.
W salach kocertowych Filharmonii 
wystąpią także m.in.: Janusz Radek 
(10.05., godz. 19.00) Michał Bajor 
(24.05. godz. 19.00) czy w ramach fe-

stiwalu Szczecin Music Fest – HABIB 
KOITE (*31.05., godz.19.00)
Areną nie tylko sportowych wydarzeń 
staje się także Azoty Arena.
Szczecińskie Targi 50+ (7. Maj 2016 
10:00-18:00) to pierwsza w Szczecinie 
tak duża impreza targowa tego typu. 
W jednym miejscu będzie można znaleźć 
wszelkiego rodzaju oferty kierowane do 
osób w wieku 50+, seniorów, emerytów 
i rencistów. Na targach prezentować będą 
się instytucje, firmy oraz organizacje poza-
rządowe posiadające ofertę skierowaną 
do seniorów.  www.targi50plus.pl

7 edycja Mecz – Gwiazdy dla Hospi-
cjum (21.05., godz.17.00). 

Na parkiecie zobaczymy wielokrotne 
reprezentantki i reprezentantów Polski 
w siatkówce, a także medalistów mi-
strzostw świata w skokach narciarskich. 
W gronie potwierdzonych gości znaleźli 
się m.in. Małgorzata Glinka-Mogentale, 
Anna Werblińska czy Maciej Kot.
Dochód z imprezy zostanie przekazany 
podopiecznym Zachodniopomorskiego 
Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych. 

www.meczgwiazd.szczecin.pl

7 edycja Mecz – Gwiazdy dla Hospicjum (21.05., godz.17.00).

Podwodne sprzątanie jeziora

Dla wszystkich uczestników: Gorąca grochówka

Warsztaty i pokazy dla dzieci

START
30.04.2016 r.
godz. 11:00

Konkurs z nagrodami

Wspólne sprzątanie okolicznych terenów

Przyłączcie się do nas!


