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Szczecin  wypłaca  
świadczenia
Wypłaty z rządowego programu rodzina 500+ trafiły 
do niemal 7,8 tysiąca rodzin ze Szczecina.  Wypłacono 
już ok. 5,2 mln zł. Kolejne świadczenia realizowane są 
sukcesywnie.    Więcej str. 2

Dni Morza_Sail Szczecin 2016 
Już za kilkanaście dni – żaglowce, jachty, oldtimery, koncerty, wesołe miasteczka i jarmarki.  
Słowem – lato w Szczecinie inaugurujemy Dniami Morza.  
więcej na str.3

Układ krwionośny  
EcoGeneratora
Sto kilometrów kabli i 1200 odbiorników prądu – tak w 
liczbach wygląda zakres robót elektrycznych na budo-
wie EcoGeneratora. 
  Więcej str. 5

Pod Platanami – Pozarządowo 
5 czerwca (niedziela) odbędzie się jubileuszowe, XV 
spotkanie Organizacji Pozarządowych na Jasnych 
Błoniach. Będzie można wziąć udział w licznych spo-
tkaniach i warsztatach twórczych.  Więcej str. 7
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Aktualności

Rozpoczął się konkurs  
na opracowanie koncepcji  
architektonicznej budowy 
szczecińskiego  
Aquparku – Fabryki Wody.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie 
i zaprezentowanie koncepcji architek-
tonicznej budowy Parku Wodnego 
pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” 
w Szczecinie wraz z zagospodarowa-
niem terenu.

Konkurs jest realizacyjny, otwarty, 
dwuetapowy. W II etapie uczestnicy 
dokonają rozwinięcia koncepcji pro-
jektowej przedstawionej w I etapie.
Uczestnikami mogą być osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości praw-
nej, a także ww. podmioty 
występujące wspólnie.

W wyniku konkursu wybra-
ny zostanie zwycięzca, który 
będzie zaproszony do negocjacji 
w celu udzielenia zamówienia w po-
stępowaniu prowadzonym w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykona-
nie dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją inwestycji 
budowy Parku Wodnego.

Inwestycja obejmuje:
•	 budowę	obiektu	o	minimalnej,	łącz-

nej powierzchni zabudowy 13 000 
m2, tj. „głównego obiektu kubaturo-
wego Parku Wodnego”,

•	 realizację	zagospodarowania	terenu	
o minimalnej powierzchni 3,5 ha, 
związanego bezpośrednio z obiek-
tem Parku Wodnego.

Inwestycja będzie dwuetapowa.
W pierwszym etapie zrealizowana zo-
stanie:
•	 część	basenowa	Parku	Wodnego	

(zewnętrzna i wewnętrzna) – o po-
wierzchni zabudowy min. 8 000 m2

•	 część	kulturalno-rozrywkowa	–	o	po-
wierzchni zabudowy min. 2 000 m2

Drugi etap inwestycji obejmie część 
kulturalno - rozrywkową o powierzchni 
zabudowy min. 3 000 m2. Stanowić ona 
będzie rozbudowę części kulturalno 
rozrywkowej realizowanej w pierw-
szym etapie.

Maksymalny planowany łączny koszt 
wykonania prac – związanych budową, 
wyposażeniem oraz przekazaniem do 
użytkowania obiektu Parku Wodnego 
nie może przekroczyć 100 000 000,00 

PLN netto. Powyższa kwota dot. I eta-
pu inwestycji.
Koszt opracowania dokumentacji dla 
I etapu inwestycji nie może przekroczyć 
5 300 000,00 PLN netto.

Terminy:
14.06.2016 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie 
do udziału w konkursie,

06.09.2016 r.
Ostateczny termin składania prac  
w I etapie konkursu,

15.11.2016 r. 
Ostateczny termin składania prac  

w II etapie konkursu,

25.11.2016 r.
Ogłoszenie wyników, otwarcie 
wystawy pokonkursowej oraz 
dyskusja pokonkursowa.

Nagrody:
I NAGRODA – 70 000,00 zł brutto

oraz
zaproszenie do udziału i negocjacji 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki na wykonanie 
dokumentacji projektowo – koszto-
rysowej. 

II NAGRODA – 40 000,00 zł brutto
trzy wyróżnienia po 30 000,00 zł brutto
 
Informacje oraz regulamin konkursu są 
dostępne na stronie:

www:bip.um.szczecin.pl

Inwestycja Roku – Fotowoltaika

Nowa Gontynka 
– konkurs

Wypłaty z rządowego  
programu rodzina 500 + trafiły 
do ponad 7,8 tysiąca rodzin  
ze Szczecina.   
Wypłacono już ok. 5,2 mln zł,  
kolejne realizowane  
są sukcesywnie.

Szczecinianie złożyli już ok. 18 
tysięcy wniosków o przyznanie 
świadczenia 500+. Przez cały 
czas pracownicy Szczecińskiego 
Centrum Świadczeń weryfikują 
ich poprawność, wprowadzają 
do systemu i wystawiają decyzje 
administracyjne potrzebne do 
przyznania świadczenia. 

Od początku maja, do niemal 40 
zwiększono liczba osób weryfiku-
jących wnioski i wystawiających 
decyzje administracyjne, tak aby 
jak najszybciej przygotować po-
trzebne dokumenty i przystąpić 
do wypłacania świadczeń. 
Wypłaty rozpoczęto w połowie 
maja. W pierwszej transzy środki 
otrzymało niemal 1100 rodzin, 
do których w sumie trafiło nie-
mal 800 tys. zł. Najwyższą kwotę 
otrzymała rodzina z siedmiorgiem 
dzieci uprawionych – 3500 zł. 
Według szacunków Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej w Szczecinie do pobrania 
świadczenia będzie uprawnio-
nych nieco ponad 26 tysięcy 
dzieci. 

Do końca roku otrzymają one 
w sumie niemal 120 mln zło-
tych wsparcia.

Pamiętajmy o wnioskach
W ostatnim czasie znacznie spa-
dła liczba osób składających 
wnioski.  Przypominamy, że rodzi-
ny,  które złożą wnioski do 1 lipca 
2016 r. otrzymają świadczenie 
z wyrównaniem od wprowadze-
nia programu, czyli 1 kwietnia.  
W ostatnich dniach czerwca za-
pewne będzie więcej chętnych 
do złożenia wniosku. 
Warto zatem wybrać dogod-
ny termin na wizytę w punkcie 
wcześniej lub też złożyć wniosek 
przez Internet.

W n i o s k i  m o ż n a  s k ł a d a ć 
w siedmiu punktach na terenie 
miasta – lista wraz z mapą lo-
kalizacji znajduje się na stronie 
www.500plus.szczecin.pl, przez 
Internet m. in. za pośrednictwem 
serwisów transakcyjnych banko-
wości elektronicznej lub przesłać 
pocztą na adres Szczecińskiego 
Centrum Świadczeń (ul. Ka-
dłubka 12, 71-521 Szczecin). 

Wszystko o programie: 
www.500plus.szczecin.pl

infolinia: 91 44 27 124

Szczecin 
wypłaca 

Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwyciężył  w prestiżowym konkursie „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN”. 
Nagroda przypadła spółce za budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” 
W konkursie nominowanych było18 projektów. Wybór najlepszego odbył się w drodze głosowania, w którym uczestniczyć 
mogli członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie regionalnych. stowarzyszeń branży wodociągowej. 
Więcej: www.zwik.szczecin.pl
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Zapraszamy na wielkie żeglarskie 
święto, które każdego roku przyciąga  
do miasta tysiące turystów  
i żeglarzy z całego świata. 

Do Szczecina przypłynie ponad 30 
jednostek z Polski, Niemiec, Szwecji, 
Hiszpanii i Finlandii. Mówi się, że tego-
roczną królową zostanie hiszpańska Nao 
Victoria – replika żaglowca z XVI wieku, 
który brał udział w wyprawie Magellana 
dookoła świata i jako jedyny powrócił 
z tej wyprawy. 
Oczywiście, jak zawsze podczas Dni Morza 
Szczecin odwiedzą m.in.:  Dar Młodzieży, 
Fryderyk Chopin czy Kapitan Borchardt 
a także 20 oldtimerów.

Żaglowce oraz pozostałe jednostki 
będzie można zwiedzać od piątku 10 
czerwca (godz.15.00 – 18.00). W sobo-
tę i niedzielę (11-12 czerwca) w godz. 
10.00 – 18.00. Wstęp bezpłatny.

Rejsy 
Mieszkańcy i turyści będą mieli także nie-
powtarzalną możliwość odbycia dwugo-
dzinnego rejsu po Odrze na pokładach 
jednostek goszczących w Szczecinie. 
Część sobotnich rejsów będzie wzbo-
gacona o czytanie książek Moniki Szwai. 

Bilety do kupienia na Bulwarze Pia-
stowskim, przy moście pontonowym. 
Dni Morza – Sail Szczecin 2016 to rów-
nież mnóstwo koncertów oraz wydarzeń 

towarzyszących. W tym roku ustawione 
będą trzy sceny: 

Chillout 
Na terenie Portu Jachtowego na Wy-
spie Grodzkiej w piątek i sobotę, (10 
oraz 11 czerwca), funkcjonowała 
będzie od godziny 17.00 do 20. 00 
w niedzielę zaś od 12.00 do 19.00.  
Wystąpią m.in. artystyści grających 
takie gatunki jak: house, electro swing, 
chillout, reggae. 

Szantowo-folkowa 
Tradycyjnie na Łasztowni. W piątek, 10 
czerwca, zdominowana będzie przez 
szczecińskie kapele – Stary Szmugler, 
Chango, Bubliczki. W sobotę, (11 
czerwca) zagrają m.in.Sklep z Ptasimi 
Piórami, Formacja, Bossa na Boca, a w 
niedzielę (12 czerwca) m.in.  Qftry, 
The Nierobbers, Cafe Rico, Ryczące 
Dwudziestki. 

Główna 
Na ulicy Jana z Kolna, tuż przy Wa-
łach Chrobrego, odbędzie się „VOX 
Tour – Dni Morza – Szczecin na żywo 
2016”. W piątek (10 czerwca)wystą-
pi zespół Golden Life. Zagraniczną 
gwiazdą tegorocznych Dni Morza – Sail 
Szczecin 2016, która wystąpi tego sa-
mego wieczoru jest niemiecki zespół  
– Alphaville. Ich największy przebój 
Forever Young uznawany jest za hymn 
pokolenia lat 80. 

Sobota (11 czerwca) jest kolejnym 
dniem z „VOX Tour - Dni Morza - 
Szczecin na żywo 2016”. O godzinie 
20.00 na scenie zobaczymy m.in. Annę 
Cyzon, Agatę Dziarmagowską. A takze 
zespoły: Banda i Wanda, Róże Europy, 
Rezerwat oraz Big Day. 

W niedzielę (12 czerwca) o godz.18.00 
na scenie głównej odbędzie się koncert: 
„Klasyka spotyka Detroit Techno”. Wy-
stąpią: Kelvin Sholar, Sylwester Ostrowski, 
NFM Leopoldinum - Orkiestra Kameralna 
oraz Dorrey Lin Lyles . 

Dla dzieci 
Strefa dziecięca tradycyjnie usytuowana 
będzie na placu Adama Mickiewicza. 
Dzieci będą miały okazję wziąć udział 
w interaktywnych zabawach i spekta-
klach. Dla nich oraz ich rodziców prze-
widziano także konkursy z nagrodami 
i mnóstwo innych atrakcji.

Jarmark  
pod Żaglami 
Jak zawsze na terenie imprezy znajdą 
się liczne stoiska z rękodziełem, kuchnią 
i produktami regionalnymi, a także sto-
iskami typowo gastronomicznymi oraz 
handlowymi.  W tym roku na Dniach Mo-
rza pojawią się stoiska gastronomiczne 
na kółkach, czyli tzw. food trucki, gdzie 
będzie można spróbować smaków z róż-
nych stron świata. 

Aleja Artystów 
Od lat gromadzi twórców chcących 
zaprezentować swoje prace i talenty. 
Wielu z nich będzie również tworzyć 
swoje dzieła w czasie trwania Dni 
Morza. 

Wesołe  
Miasteczka
W tym roku powstaną dwa wesołe mia-
steczka z Czech i Niemiec. Zlokalizowane 
zostaną po obu stronach Odry: jedno 
w okolicy Trasy Zamkowej, drugie na 
Łasztowni.  

Tym, którzy  
nie powrócili ...
Złożenie wieńców przy pomniku: „Tym, 
którzy nie powrócili z morza” odbędzie 
się w sobotę, 11 czerwca, o godzinie 
12.00. O godzinie 22.00 jak co roku, 
szczecińska Opera na Zamku zaprasza na 
koncert, który odbędzie się na Cmentarzu 
Centralnym. 

Wiecej na: www.dnimorza.szczecin.eu 
oraz facebookowym profilu Tall Ships 
Szczecin

Szczegółowe informacje, w tym program, 
opisy poszczególnych atrakcji opubliku-
jemy w specjalnym dodatku „SZCZECIN 
NA LATO” (3 czerwca).

Aktualności
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Misja dzieci – Szczecin bez śmieci

Po pierwszym
kwartale
W pierwszych trzech miesiącach 
2016 roku z nieruchomości  
zamieszkałych, szkół i cmentarzy 
w Szczecinie odebranych zostało  
26,1 tys. ton 
odpadów komunalnych.  
To jest o 10 % więcej niż   
w I kwartale  roku ubiegłego. 

W tej masie 3,9 tys. ton to odpady 
odebrane selektywnie, co stanowi 
15% wszystkich odebranych odpadów. 
Dla porównania w analogicznym okre-
sie 2015 r. odpadów odebranych se-
lektywnie było 3 tys. ton czyli prawie 
12,8% ogólnej masy. 

W wartościach bezwzględnych ozna-
cza to wzrost odpadów segregowa-
nych o 876 ton, z czego odpadów 
opakowaniowych więcej o blisko 375 
ton, odpadów wielkogabarytowych 

więcej o 536 ton, a zielonych, w tym 
choinek o 205 ton.

W kwietniu, pierwszym miesiącu od-
bioru zielonych odpadów padł kolejny 
rekord – i w sumie w I kwartale (łącz-
nie z Ekoportami) odebrano 700 ton! 
To o 50% więcej niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku.  

Jednak o ile właściciele nieruchomości 
jednorodzinnych wiedzą już wszystko na 
temat „zielonego”, tak na osiedlach czy 
cmentarzach ciągle są jeszcze problemy 
z właściwą segregacją odpadów zielonych. 
Często zdarza się, że do brązowych pojem-
ników wrzucane są wypalone znicze czy 
sztuczne kwiaty.

Ekoporty 
odwiedziło blisko 9000 mieszkańców 
oddając  616 ton odpadów. W tym sa-

mym okresie  2015 roku Ekoporty przyjęły 
podobną ilość odpadów, 608 ton. 

Najwięcej do Ekoportów oddajemy 
odpadów budowlanych – 161 ton,  
wielkogabarytowych – 129 ton i  ku 
zaskoczeniu – zielonych – 150 ton (!).  
Co oznacza, że zima była słaba albo 
wiosna przyszła szybko, bo tylko w mar-
cu mieszkańcy dostarczyli do Ekopor-
tów 100 ton odpadów zielonych.

W Ekoportach  zebrano również 
i przekazano organizacjom chary-
tatywnym blisko 150 ton produktów 
niebędących odpadami i nadającymi 
się do dalszego wykorzystania.

Dodajmy jeszcze, że w ramach progra-
mu „Moje miasto bez elektrośmieci”  
odebrano ponad  33 tony  sprzętu, naj-
więcej lodówek i telewizorów, po 9 ton.

Odpady komunalne odebrane w okresie styczeń – marzec 2016 r. i porównanie  
do analogicznego okresu w 2015 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)

Wśród wielu odpadów znalazły się także m.in. stare opony od rowerów i samochodów, choinki czy meble.

 
SZCZECIN

Odpady  
zmieszane  

(Mg)

Odpady  
opakowa- 

niowe

Odpady  
wielkoga-
barytowe

Odpady  
zielone

Odpady  
opakowaniowe  

miniEkoport

Odpady  
zmieszane  

miniEkoport

Odpady  
ogółem

W tym  
odebrane  

selektywnie

Udział  
selekty- 

wny

I KWARTAŁ 2016 8108,7 903,7 376,8 109,0 - - 9 498,3 1 389,6 14,63%

II KWARTAŁ 2015 7302,84 706,07 185,7 0,3 64,3 2,1 8 261,4 956,4 11,58%

dynamika 1,11 1,28 2,03 363,43 - - 1,15 1,45 1,26
            

 Ecoszczecin

Dzikie wysypiska to  najczęściej 
zgłaszany problem  
przez mieszkańców. 

U zbiegu ulicy Szczawiowej i Bydgoskiej 
regularnie wyrzucane są różnego rodza-
ju śmieci. Wywieziono już stąd 8 ton 
odpadów!  Teren ten został też objęty 
monitoringiem Straży Miejskiej,  może to 
spowoduje, że ta działka przestanie być 
wielkim śmietniskiem.   

Plagą wielu miast są  tzw. pseudo graffi-
ti, bo prawdziwe graffiti nie ma z tym nic 
wspólnego.  Ten proceder nie omija tak-
że Szczecina. Takie „dzieła sztuki” widać 
m.in. przy Obwodnicy Śródmiejskiej,  na 
murze przy ul. Arkońskiej, powstają też 
na wiatach przystanków autobusowych 
i tramwajowych.

 

Przypominamy, że aplikacja, dzięki 
której można przesyłać zgłoszenie 
jest bezpłatna i  przeznaczona dla  
użytkowników urządzeń z systemem 
Android oraz iOS. Do systemu można 
się zarejestrować lub dodać zgłosze-
nie anonimowo.

Aplikację można pobrać ze strony
www.ecoszczecin.pl/alert

Alert 
w praktyce

Było

Jest

17 grup ze szczecińskich przedszkoli 
oraz szkół podstawowych wzięło 
udział w akcji „Misja dzieci – Szczecin 
bez śmieci”.
Akcję prowadzi Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta od marca 2016.

Najwięcej odpadów do tej pory, bo ok. 
500 kilogramów  zebrali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 47. 
Uprzątnęli oni teren wokół placówki 
i szkolnego boiska oraz w pobliżu Hali 
Sportowej na ul. Twardowskiego.  

W akcję zaangażowali się również  
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

nr 71 na ul. Bośniackiej, którzy sprzą-
tając teren wokół szkoły zebrali 240 
kg odpadów! 

Akcja „Misja Dzieci – Szczecin bez 
śmieci” zorganizowana była po 
raz pierwszy w 2015 r. Tegoroczny 
projekt realizowany będzie do paź-
dziernika.
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 Ecoszczecin

Sto kilometrów kabli i 1200  
odbiorników prądu – tak w liczbach 
wygląda zakres robót elektrycznych 
na budowie EcoGeneratora. 
O pracy, w której pomylić się można 
tylko dwa razy, opowiada Krzysztof 
Klejdysz z Mostostalu Warszawa

EcoGenerator: Słyszałem, że wśród 
elektryków popularne jest powie-
dzonko: „Nigdy nie wierz kolorom”. 

Elektrycy znani są z poczucia humo-
ru i autoironii. Napięcia rozładowują 
żartami. Oto trzy próbki o odpowied-
nim natężeniu.
l Teoria jest wtedy, gdy wszystko 

wiemy, a nic nie działa.
	 Praktyka jest wtedy, gdy wszystko 

działa, a nikt nie wie dlaczego. 
l Każdy kabel przycięty na miarę 

okaże się za krótki.  
l Elektryk myli się dwa razy, po raz 

pierwszy podczas wyboru zawodu. 

Źródło: blog Konrada 
www.kondzio.info

Elektryczne ABC 
EcoGeneratora

Elektryczne sentencje 	

Turbina parowa napędza  generator 
o mocy 18,213 MVA, który będzie 
wytwarzała energię elektryczną 
o napięciu 6 kV i prąd roboczy o na-
tężeniu 1650 amperów.

Turbina wiruje 7 tys. obrotów na 
minutę, generator po przekładni 3 
tys. obrotów na minutę, co umożli-
wi produkcję energii elektrycznej 
z częstotliwością 50 Hz.
Moc w kogeneracji (jednoczesnej 
produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej): 11 MWe i 32 MWt.

Energia z EcoGeneratora przesy-
łana będzie mostami szynowymi, 
poprzez wyłącznik generatorowy, 
transformator blokowy aż do roz-
dzielni średniego napięcia 15 kV, 
a stąd linią kablową do sieci Enei. 
Tą samą drogą EcoGenerator bę-
dzie zasilany w energię elektryczną. 
Potrzeby własne zakładu szacowa-
ne są na ok. 3 MWe.

Na wypadek awarii zasilania z przy-
łącza Enei EcoGenerator ma zasila-
nie rezerwowe; z PKP Energetyka 
(linia kablowa) oraz w przypadku 
konieczności bezpiecznego od-
stawienia instalacji z własnego 
agregatu prądotwórczego o mocy 
1900 kVA.
1200 odbiorników w EcoGenera-
torze będzie zasilanych energią 
elektryczną o napięciu 230/400V.

Układ  krwionośny 
EcoGeneratora

pionowe i poziome) funkcje ochronne 
pełni cała konstrukcja stalowa hali, któ-
ra także jest uziemiona. Krótko mówiąc 
EcoGenerator jest zabezpieczony przed 
burzą na wiele sposób.

Kierownik Robót Elektrycznych to 
ogromna odpowiedzialność…

– Porażenia prądem, pożary – to są kon-
sekwencje awarii lub błędów. Przyczy-
ny zdarzeń są róże: błąd ludzki, błędy 
łączeniowe lub  wadliwe urządzenie. 
Za całość odpowiada Kierownik Ro-
bót Elektrycznych.

Kiedy poczuje Pan ulgę i szczęście, że 
kolejny duży projekt ma Pan za sobą?

– Będę szczęśliwy w momencie, gdy 
do wszystkich urządzeń zostanie po-
dane napięcie, a generator zostanie 
zsynchronizowany z siecią.

Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Klejdysz  – Kierownik Robót Elektrycznych Mostostal Warszawa 
Urodził się w Bełchatowie, niedaleko największej na świecie elektrowni konwencjonalnej opalanej węglem brunatnym 
o mocy 5420 MW.  Ale mieszka w Poznaniu, gdzie studiował i w 2009 roku ukończył Politechnikę Poznańską.  Ważniejsze 
budowy przed EcoGeneratorem:  GPZ Plewiska, Bridgestone Poznań, Galeria Słoneczna w Radomiu, KGHM Polkowice 
KGHM Huta Miedzi Głogów, Exide Technologies Poznań, PAK Elektrownia Konin.  Czas wolny spędza z żoną i niedawno 
narodzoną córeczką. Hobby: pływanie, żeglowanie, wiosłowanie.

EcoGenerator, Zakład Termiczne-
go Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego powstaje w porcie szcze-
cińskim na Ostrowie Grabowskim. 
Będzie przetwarzać w energię 150 
tys. ton odpadów rocznie. 
Za realizację projektu odpowiada 
miejska spółka Zakład Unieszko-
dliwiania Odpadów. Generalnym 
wykonawcą spalarni  jest Mostostal 
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. 
Termin uruchomienia zakładu: gru-
dzień 2016 roku.

Krzysztof Klejdysz, Kierownik Robót 
Elektrycznych, Mostostal Warszawa SA.: 
Zgadza się, bo nie każdy elektryk jest 
fachowcem, a o pomyłkę bardzo łatwo. 
Często w instalacjach przewód brązowy 
oznaczany jako L (czyli teoretycznie 
fazowy) użyty jest jako N (niebieski-
-neutralny). Dlatego sprawdzając in-
stalacje należy bezwzględnie wyłączyć 
zasilanie (bezpiecznik, wyłącznik nad-
prądowy) i każdorazowo sprawdzać, 
sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać. 

Do czego można porównać system 
elektryczny zakładu przemysłowe-
go?

– Jest jak układ krwionośny. Krew pły-
nąc przez żyły, naczynia krwionośne 
ożywia serce, tkanki, mięśnie, orga-
ny.  Organizm EcoGeneratora składa 
się z silników, pomp, wentylatorów, 
gniazdek, włączników, klap, zaworów, 
dmuchaw, dozowników i wielu innych 
urządzeń. W sumie z 1200 odbiorników, 
które bez zasilania energią elektryczną 
byłyby martwe. Zamiast żył mamy 100 
kilometrów kabli o przekroju od 1,5mm2 
do 300 mm2.

I to wszystko na Pana głowie?

– Nie jestem sam. Pomagają mi Patryk 
Szalla i Wojciech Sosnowski z Mosto-
stalu Warszawa. System elektryczny 
EcoGeneratora zaprojektowała firma 
Elsta w Wieliczki, a wykonuje Elektro-

montaż Gdańsk. Nasza trójka z Mosto-
stalu nadzoruje i odbiera wszystkie 
prace. Ale fakt, jest tego dużo.

Czy system elektryczny EcoGenera-
tora zawiera w sobie jakieś nietypo-
we rozwiązania?

- Mamy  rzadko stosowany transfor-
mator blokowy suchy żywiczny. Tylko 
trzy firmy w Europie produkują takie 
transformatory. Zwykle stosuje się 
transformatory olejowe. Żywiczne 
zapewniają wyższe standardy jeśli 
chodzi o ochronę środowiska i bez-
pieczeństwo p.poż.

Odpowiada Pan też za instalację 
odgromową. Czy takie obiekty są 
obciążone większym ryzykiem wy-
ładowań elektrycznych niż zwykłe 
domy mieszkalne?

– Tak, ze względu na wysokość i wielkość. 
Piorun wybiera najkrótszą i najprostszą 
drogę (w znaczeniu najlepiej zjonizo-
waną). Dlatego zaleca się, aby w otwar-
tej przestrzeni w czasie burzy kucnąć, 
a nie stawać pod drzewem. Najwyższym 
punktem EcoGeneratora jest komin. Ma 
45 metrów. Sam w sobie jest elementem 
instalacji odgromowej, jako że jest kon-
strukcją stalową i oczywiście uziemioną. 
Tak więc energia z ewentualnego ude-
rzenia spłynie po kominie do ziemi. Poza 
normalną instalacją odgromową (zwody 

EcoGenerator–nasza 
planeta, nasza przyszłość
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Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
zaprasza w sobotę 4 czerwca 2016 r. 
w godz. od 10.00 do 16.00, na dzień 
otwarty na osiedlu Sienno. 

Będzie okazja do obejrzenia mieszkań. 
Oddanie osiedla do użytku przewidziane 
jest na przełomie października i listo-
pada 2016 r. 

Powierzchnia poszczególnych lokali wy-
nosi: 32,33–33,13 m2 (jednopokojowe); 
42,35–55,84 m2 (dwupokojowe); 58,65–
65 m2(trzypokojowe). 
Każde mieszkanie ma wyposażoną 
łazienkę i kuchnię. Do każdego loka-
lu mieszkalnego zaprojektowano ko-
mórkę lokatorską (piwnicę), a komfort 
zwiększają takie udogodnienia jak 
suszarnie i wózkownie dostępne dla 
wszystkich lokatorów. 

Osiedle Sienno, zlokalizowane u zbie-
gu ulic Łącznej, Pelikana i Flaminga,  
położone jest malowniczo na Wzgó-
rzach Warszewskich.

Najnowsza inwestycja Szczecińskiego TBS 
to 267 mieszkań . 13 mieszkań zaprojek-
towano dla osób niepełnosprawnych. 

Dużo miejsca przeznaczono na tereny zie-
lone, place zabaw dla dzieci, boiska, czyli 
wspólną przestrzeń ułatwiającą zintegro-
wanie się lokalnej osiedlowej społeczności. 
Dla wygody zmotoryzowanych zaprojek-
towano parkingi. 

Mieszkania dostępne są w systemie party-
cypacji w kosztach budowy. Oznacza to, że 
przyszły najemca pokrywa jedynie 30 proc. 
kosztów budowy mieszkania w postaci 
wkładu własnego. 
Bardzo ważne jest to, że wkład własny 
objęty jest gwarancją zwrotu i w sytuacji, 
kiedy lokator zechce zakończyć najem 
mieszkania, otrzyma zwaloryzowaną kwotę 
wkładu własnego. 

Szacunkowa wysokość udziału w kosztach 
budowy mieszkania na Osiedlu Sienno 
wynosi jedynie 1200 zł za metr kw. po-
wierzchni użytkowej.

Więcej na: www.stbs.szczecin.pl

Budownictwo

Dzień otwarty

Mieszkanie od Gminy 
Trwa nabór wniosków o wynajęcie 
mieszkania od Gminy Miasta Szczecin. 

Te osoby, które czekały w  „starej” kolejce 
mieszkaniowej zachęcamy do składania 
wniosków w terminie do 21 czerwca. 

Punkty za okres oczekiwania liczone 
są wtedy korzystniej, gdyż 22 czerwca 
rozpoczyna się piąty rok obowiązywania 
uchwały. 

Formularze wniosków o wynajęcie:
– lokalu socjalnego,
– lokalu do remontu, 
– lokalu z zasobu TBS. 
Wnioski można  pobrać w siedzibie ZBiLK 
(ul.Mariacka 25).

Formularze są  również dostępne w Biu-
rze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 
(pl. Armii Krajowej 1). 

Wnioski można składać do 15 września 
2016 r.
Szczegółowe informacje na temat zasad 
najmu mieszkań z zasobu Gminy Miasta 
Szczecin i TBS pod numerem telefonu 
ZBiLK BOI 91-48-86-301, 91-48-86-333 
i na stronie internetowej www.zbilk.
szczecin.pl

Trwa nabór wniosków na wynajęcie mieszkania od Gminy Miasta Szczecin. 

Zapraszamy w sobotę 4 czerwca 2016 r. na osiedle Sienno.
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Rozmaitości

Jego inauguracja po raz pierwszy 
odbyła się w Porcie Jachtowym  
na Wyspie Grodzkiej 

Na szczecinian czekały na terenie mariny 
motorówki i katamaran Żeglugi Szczeciń-
skiej, którymi mieszkańcy zwiedzali okolicę 
i oglądali miasto z perspektywy Odry.

– Mam nadzieję, że nasza marina w swoim 
pierwszym pełnym sezonie, przyciągnie do 
nas turystów z Polski i zagranicy. Mamy im 
wiele do zaoferowania – mówił prezydent 

Piotr Krzystek. – To miejsce w tym roku za-
cznie żyć. To tutaj budujemy nowe serce 
Szczecina. Życzę żeglarzom pogodne-
go sezonu!
Jedną z atrakcji tego sezonu dla miesz-
kańców oraz turystów może być wyprawa 
motorówką po Odrze lub jeziorze Dąbie. 
Taką możliwość daje Żegluga Szczecińska, 
która kolejny już raz otwiera sezonową 
wypożyczalnię łodzi motorowych. 

Do zobaczenia, prócz panoramy Szczecina 
od strony rzeki, jest wiele innych, intere-

sujących miejsc – zakątki wodne wzdłuż 
rzeki Święta i przy kanale Wydrnik, tzw. 
szczecińska Wenecja, jezioro Dąbie oraz 
liczne kanały i wyspy.

Każda z motorówek mieści maksymalnie 
5 osób. Do ich prowadzenia, z uwagi na 
niewielki silnik, nie jest wymagany patent 
motorowodny. 

Zainteresowanym polecamy wcze-
śniejsze rezerwacje telefoniczne: 
bosman – 734 401 410. Cena wypo-

życzenia łodzi, niezależnie od liczby 
osób (max 5) wynosi 60 zł za pierwszą 
godzinę i 50 za każdą kolejną.

Żegluga Szczecińska oferuje także rejsy 
katamaranem „Telimena”, który mieści 
łącznie 12 osób. 
Rezerwacji rejsu można dokonać  przez 
formularz na stronie internetowej Żeglugi 
Szczecińskiej 

www.zegluga.szn.pl 
lub telefonicznie: 

728 942 732

W Alei Żeglarzy stanęła nowa rzeźba - 
kapitan Kazimierz Haska. 

Był nestorem polskiego żeglarstwa 
w Szczecinie, jachtowym kapitanem że-
glugi wielkiej, kapitanem motorowodnym 
żeglugi wielkiej, instruktorem żeglarstwa, 
sędzią żeglarskim, artystą rzeźbiarzem, 
plastykiem, konserwatorem zabytków, 
pionierem żeglarstwa, muzealnictwa i pla-
styki w Szczecinie. 

Więcej: www.szczecin.eu 

Haska na  
Bulwarze

Sezon rozpoczęty

Jedną z atrakcji sezonu będzie rejs motorówką.

XV Jubileuszowe Szczecińskie  
Spotkanie Organizacji  
Pozarządowych POD PLATANAMI 
5 czerwca  
(niedziela, godz. 11.00-18.00).

Już wkrótce teren szczecińskich 
Jasnych Błoni przemieni się  
w prawdziwie aktywne miasto – 
Pozarządowo! 

W jego granicach zamiesz-
kają pełne pasji i energii 
do działania szczeciń-
skie organizacje poza-
rządowe, które na co 
dzień zmieniają rze-
czywistość wokół nas. 
Nie zabraknie konkur-
sów, pokazów, muzyki 
i dobrego humoru! 

Sympatycy III sektora, 
będą mogli wziąć udział 
w licznych warsztatach 
twórczych, sprawdzić swo-
je umiejętności w zadaniach 
sportowych oraz tych, dotyczących 
bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. 

W programie wiele atrakcji dla dzieci 
i dorosłych, mi.in:
•	 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.	

Już od piętnastu lat, każdego roku  
organizacje pozarządowe spoty-
kają się w samym sercu miasta, by 
udowodnić, że Szczecin to nie tylko 
płynnie działający organizm, połą-

czony siecią ulic, placów, miejsc 
pracy i instytucji. 

Miasto to przede wszystkim ludzie 
- realizujący swoje pasje i marzenia, 
zmieniający bliższe i dalsze otoczenie, 
angażujący się w działania społeczno-
-artystyczne. 

Z okazji 15-ej jubileuszowej 
edycji spotkania, serdecznie 

zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Szczeci-

na do udziału w akcji 
happeningowej. 

Wydarzenie o charak-
terze artystycznym 
odbędzie się przy 
scenie tuż obok po-
mnika papieża Jana 

Pawła II o godz. 15:15.

Wydarzenie upamiętnią 
zdjęcia i filmy wykonane 

z powietrza przy użyciu dro-
na. 

Przyjdź i weź udział we wspól-
nej zabawie!.

Do zobaczenia w POZARZĄDOWIE!

Więcej informacji o wydarzeniu 
na stronach:

www. platany.szczecin.pl
www.platany.org
www. facebook .com/platany szczecin

Jubileuszowy  
Wielki  Piknik Pasji
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Wydarzenia

Ten miesiąc rozpoczynamy  
świętem naszych najmłodszych
– Dniem Dziecka

Tradycją stało się, że 1 czerwca dzieci 
spotykają się na wielkim, uroczystym 
koncercie w Teatrze Letnim. Momentem 
szczególnym jest ceremonia wręczenia 
„BRZDĄCA” Laureatem może zostać 
pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który 
zrobił dla dzieci coś wyjątkowego. 

www.slowianin.org

Dzień Dziecka na sportowo proponu-
je Azoty Arena z Akademią Basketu 
King Wilki Morskie. Zajęcia będą miały 
charakter zabaw oraz profesjonalnych 
ćwiczeń koszykarskich. Oprócz zajęć 
sportowych wszystkie dzieci będą miały 
okazję spotkać zawodników Ekstrakla-
sowych drużyn koszykarskich, zajrzeć 
do ich szatni czy też do gabinetu fizjo-
terapeuty.

W Teatrze Letnim (25 czerwca, 
o godz. 20.30) odbędzie się Wielki 
Turniej Tenorów, którego historia 
sięga roku 1994. Co roku uczestniczy 
w niej kilkunastu tenorów w całego 
świata. Śpiewacy rywalizują o wzglę-
dy publiczności, która nagradza wyko-
nawców symboliczną różą. Triumfuje 
ten, którego publiczność obdarzy 
największą liczbą kwiatów.

www.opera.szczecin.pl

4 czerwca rusza 9. edycja projektu Ró-
żany Ogród Sztuki. 
W każdy weekend zapraszamy na Koncer-
ty muzyki kameralnej , wieczorne koncerty 
jazzowe i muzyki klasycznej. Dzieciom 
Różanka proponuje m.in. cykl rodzinnych 
warsztatów twórczych. 

Nowoscią w tym roku jest Różankowa 
potańcówka – w ostatnią sobotę każ-
dego miesiąca. 

Więcej już za tydzień, w specjalnym do-
datku SZCZECIN NA LATO.

inSPIRACJE (24-26 czerwca Dom 
Kultury 13 MUZ) to jeden z najważ-
niejszych festiwali sztuki wizualnej 
w Polsce, który pokazuje zjawiska 
związane ze sztuką, modą, designem 
lub muzyką. Temat 11 edycji Festiwa-
lu OKSYDAN (Zanurzenie 1) wiąże się 
z marką Szczecina Floating Garden 
oraz odniesieniami do różnych sta-
nów skupienia wody.

www.inspiracje.art.pl

Filharmonia kończy sezon (17 czerwca, 
godz. 19.00) m.in. koncertem Sergei’a 
Nakariakova, który gdy miał trzynaście 
lat, ogłoszono go „Paganinim trąbki”, 
W wieku piętnastu lat nagrał swój pierw-
szy album z utworami Ravela, Głazunowa, 
Gershwina i Bernsteina. 

Wcześniej (9 czerwca, godz.19.00) 
na zakończenie cyklu SoundLab wy-
stąpi legendarny zespół Tangerine 
Dream, a dzień później, (10 czerwca, 
godz.19.00) z okazji Dni Węgierskich 
odbędzie się koncert Roby’ego Laka-
tosa, który wywodzi się z legendarnej 
dynastii węgierskich skrzypków. 

www.filharmonia.szczecin.pl

Plener Literacki  „Odkryj książkę na 
nowo” (24-26 czerwca)
Wydarzenie wpisuje  się w szczeciński 
kalendarz promocji literatury i czytel-
nictwa. Planowana jest prezentacja 
oficyn wydawniczych, które zaoferu-
ją swoje najnowsze książki czytelni-
kom. Uczestnicy Pleneru będą mogli 
wybierać między literaturą piękną, 
obyczajową, podróżniczą, historycz-
ną, licznymi publikacjami związanymi 
z naszym miastem oraz literaturą dla 
dzieci i młodzieży. 

www.saa.pl

W czerwcu dzieje się

Azoty Arena zaprasza (3 czerwca, 
godz.20.00) na koncert zespołu Ich Tro-
je, z okazji ich jubileuszu 20 lat na scenie.

W Arenie odbędą się także ciekawe im-
prezy targowe. 
19 czerwca Targi Rozrywki i Atrakcji 
z ofertą usług związanych z szeroko 
pojętą branżą rozrywkową. Zaproszono 
m.in. konferansjerów i prezenterów, DJ-
-ów i zespoły muzyczne, iluzjonistów, 
magików i żonglerów, firmy organi-
zujące imprezy biznesowe oraz mar-
ketingowe.

Miłośników biegania zapraszamy (26 
czerwca) na drugą edycję PZU Mara-
ton Szczeciński.
Impreza skierowana jest do wszystkich 
osób powyżej 18 roku życia, które zachę-
camy do udziału w biegu, na dystansie 
42 km 195 m, a wszystkich pozostałych 
do biegu rodzinnego „FUN RUN” – 4,2 
km oraz „KIDS FUN RUN” – 195 m. Trasa 
atestowana przez PZLA biegnie ulicami 
Szczecina (jedna pętla), obejmuje oba 
brzegi miasta. Start i meta usytuowane 
są przy Azoty Arenie Szczecin.

www.pzumaratonszczecinski.pl


