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Aktualności

Wszystkich tych, którzy właśnie przy-
mierzają się do kupienia gruntu, chcą 
zbudować dom, albo potrzebują nowej 
przestrzeni do poszerzenia firmy, zachę-
camy do sprawdzenia oferty nierucho-
mości gminnych. 

Miasto uruchomiło serwis internetowy, 
w którym w łatwy i przejrzysty sposób 
można sprawdzić aktualne nieruchomości 
miejskie przeznaczone na sprzedaż. 

Gmina Miasto Szczecin ma na sprze-
daż setki atrakcyjnych nieruchomości 
położonych w różnych częściach mia-
sta. Można je nabyć z pierwszej ręki, 

Baseny, zjeżdżalnie, strefa saun, pla-
ża, ale także centrum edukacyjne o  
klimacie, oceanach, hydroinżynierii 
– to Fabryka Wody, czyli połączenie 
w jednym miejscu: rekreacji, rozryw-
ki  i edukacji.

Sprawy formalne dobiegają już końca,  
w połowie  roku ogłoszony zostanie prze-
targ na wykonawcę prac budowlanych, 
które będą mogły się rozpocząć na prze-
łomie lat 2018 i 2019. 

Rekreacja i rozrywka 
Fabryka Wody wyposażona będzie 
m.in. w duży basen rekreacyjny, ba-

sen sportowy, brodziki dla dzieci, 
wodny plac zabaw oraz zjeżdżal-
nie, a także wiele innych atrakcji. 
Przewidziana została również strefa 
relaksacyjna oraz strefa wypoczyn-
kowa z basenem typu „infinity pool” 
z przelewem w postaci wodospadu. 
Obiekt posiadać będzie ponadto stre-
fę wellness oraz strefę rozrywkową. 
Planowane saunarium będzie jednym 
z największych w Polsce. 

Na zewnątrz Fabryki Wody przy base-
nach  powstanie  plaża, zimą lodowi-
sko. Oczywiście nie zapomniano także 
o licznych punktach gastronomicznych.

Edukacja 
Oprócz walorów rekreacyjnych w Fa-
bryce Wody będzie można się również 
czegoś nauczyć. Będą tu organizowa-
ne zajęcia z fizyki, chemii i biologii. 
Idąc np. ścieżką zwiedzania będzie 
można dowiedzieć się ciekawych 
rzeczy na temat kosmosu, klimatu, 
oceanów, człowieka, cywilizacji wody 
i hydroinżynierii. W zwiedzaniu po-
może m.in. wirtualny przewodnik. Po-
wstaną również laboratoria, w których 
będzie  można zorganizować lekcje te-
matyczne.

www.fabrykawody.eu

Od marca funkcjonuje kolejne, szó-
ste, mieszkanie chronione dla osób 
starszych. Całodobową opieką 
objętych jest 14. seniorów. 

Mieszkanie powstało z połącze-
nia trzech lokali – łącznie jego po-
wierzchnia wynosi niemal 250 m2. 
Seniorzy mają do dyspozycji 6 pokoi 
(1-, 2- i 3-osobowych), trzy łazienki, 
wspólny salon, kuchnię i jadalnię. 
Mieszkanie jest w całości pozbawio-
ne barier architektonicznych oraz 
przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

W lokalu mieszka 14 seniorów,  
którzy pozostają pod całodobową 
opieką. 

–  Wychodzimy naprzeciw potrze-
bom seniorów – powiedział podczas 
otwarcia Piotr Krzystek, Prezydent 
Miasta. – Mieszkania chronione to 
bardzo przyjazna forma opieki nad 
osobami, które nie są w stanie samo-
dzielnie funkcjonować we własnych 
środowiskach. 

Koszt kapitalnego remontu mieszka-
nia wyniósł ok. 400 tys. zł, wyposaże-
nie – ok. 100 tys zł. Prace remontowe 
zostały sfinansowane ze środków 
Szczecińskiego TBS, Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Szcze-
cin oraz z dotacji unijnej w ramach 
projektu „Kreator bezpieczeństwa” 
realizowanego przez MOPR, którego 
celem jest rozszerzenie dostępności 
usług społecznych dla mieszkańców 
Szczecina - w szczególności usług 
środowiskowych, opiekuńczych oraz 
usług wsparcia rodziny i pieczy za-
stępczej dla osób zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym. 

W ramach środków z programu 
zakupiono też całe wyposażenie 
mieszkania, zostaną one również 
przeznaczone na utrzymanie miesz-
kania oraz pokrycie kosztów usług 
opieki i wsparcia dla seniorów. Dzięki 
temu do końca czerwca 2023 roku 
seniorzy nie będą ponosić opłat 
z tego tytułu. Jedyny koszt jaki będą 
pokrywać to opłata za środki czysto-
ści oraz wyżywienie.

Jest to już szóste mieszkanie chronio-
ne dla seniorów w naszym mieście. 
W pięciu jest  28 miejsc, teraz ta licz-
ba wzrośnie do 42. Miasto wspólnie 
z STBS,TBS Prawobrzeże oraz ZBiLK 
stale poszukuje lokali, które można 
przystosować na potrzeby kolejnych
mieszkań chronionych.

www.mopr.szczecin.pl

a więc bez dodatkowych kosztów 
i pośredników, oszczędzając czas 
i pieniądze.  
 
W ofercie są przygotowane nieruchomo-
ści o różnorodnym przeznaczeniu: pod 
zabudowę jednorodzinną, wielorodzin-
ną, usługową, a także nieruchomości 
zabudowane. 

Wszystkie oferty można przejrzeć 
korzystając z prostej wyszukiwarki 
znajdującej się na stronie. By ułatwić 
kupującym rozeznanie się procedu-
rach zakupu, przygotowany został też 
poradnik, który w przejrzysty sposób 

opisuje jakie kroki należy podjąć, aby 
dokonać zakupu. 

Nieruchomości gminne są dostępne 
dla każdego zainteresowanego. Po 
wybraniu interesującej nas oferty na-
leży skontaktować się drogą mailową 
lub telefonicznie z pracownikiem Wy-
działu Zasobu i Obrotu Nieruchomo-
ściami. Przy każdej z ofert podany jest 
odpowiedni numer telefonu. Warto 
zadzwonić także w razie jakichkolwiek 
dodatkowych pytań. 
 

Sprawdź nieruchomości gminne na: 
www.miastooferuje.szczecin.eu

Coraz bliżej Fabryki 
Wody

Chronione 
dla seniorów 

Kupuj, Inwestuj, Mieszkaj
w Szczecinie

Kupuj, Inwestuj, Mieszkaj
w Szczecinie

W jednym miejscu: rekreacja, rozrywka i nauka.
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Aktualności

Ponad 170 mln zł dofinansowania na 
przebudowę szczecińskich torowisk 
tramwajowych i ponad 500 mln na SKM.

W Szczecinie dodatcja pozwoli na moderni-
zacje i przebudowę torowisk między innymi :    
l al.Niepodległości - pl. Żołnierza - al. Wyzwo-
lenia - pl. Rodła - Rondo Giedroycia - pętla 
Niebuszewo l al. Powstańców Wielkopol-
skich do pętli Pomorzany l ul. Mickiewicza od 
mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. 
Brzozowskiego (z przejazdem) l pl. Szarych 
Szeregów l węzeł Wyszyńskiego l Zajezdnia 
Golęcin l ul. Nabrzeże Wieleckie na wysoko-
ści ul.: Podwale – ul. Kolumba – Chmielew-
skiego – Smolańska – Budziszyńska.
Dzięki tym  inwestycjom możliwe będzie 
skrócenie czasu podróży; zmniejszenie 
kosztów eksploatacji pojazdów; dojdzie 
do poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego; zmniejszy się również negatywne 
oddziaływanie transportu na środowisko 
(akustyczne i atmosferyczne).
Z kolei budowa Szczecińskiej Kolei Me-
tropolitalnej otrzymała ponad 500 mln 
zł dofinansowania z Unii Europejskiej na 
modernizację i przebudowę sieci kolejowej 
i budowę zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych.
Sieć kolejowa SKM  łączy największe mia-
sta obszaru metropolitalnego - Stargard, 
Goleniów, Gryfino i Police ze Szczecinem. 
W sumie SKM będzie liczyć 118 kilome-
trów torów, w tym połączenie Szczecin 
Główny – Police 23,5 km. Pasażerowie 
kolei metropolitalnej otrzymają do dys-
pozycji 40 przystanków węzłowych 
– 31 to istniejące stacje, które zostaną 
w znacznym stopniu zmodernizowa-
ne i rozbudowane. Na potrzeby SKM 
powstanie także 9 całkowicie nowych 
przystanków. Wszystkie perony mają być 
dostosowane do potrzeb osób o ograni-
czonej sprawności ruchowej.

W ramach inwestycji powstanie również 
ok. 2580 nowych miejsc parkingowych,  
w tym w Szczecinie ok. 1800. Zmodernizo-
wanych lub wybudowanych zostanie 37 
obiektów inżynieryjnych - mostów, wiaduk-
tów kolejowych i kładek oraz 12  przejść pod 
torami kolejowymi.

www.wiadomosci.szczecin.eu
www.som.szczecin.pl

„Kiedy ktoś mówi, że pochodzi ze 
Szczecina, uczył się w Szczecinie 
lub tu pracował, czuję się, jakbym 
spotkała rodaka. Jakbym spotkała 
kogoś, kto pochodzi z mojego miej-
sca na świecie” – mówi w nowym 
odcinku „Myśli Niepodległych” 
aktorka Danuta Stenka.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich aktorek teatralnych, filmowych 
i telewizyjnych podczas rozmowy w szcze-
cińskiej filharmonii opowiadała o swoich 
związkach ze Stolicą Pomorza Zachod-
niego.

– To był dla mnie niezwykle ważny okres. 
Tutaj rzeczywiście zaczęłam stawać na 
własnych nogach. Podejmowałam pierw-
sze zawodowe decyzje. Miałam poczu-

cie, że wpadłam w ten zawód jak śliwka 
w kompot. 

Stenka, zgodnie z założeniami cyklu „Myśli 
Niepodległe”, podzieliła się z widzami 
także refleksjami o tym, czym dla niej 
jest niepodległość.

– W niepodległości mieści się kompromis, 
zgoda na pewne ustalenia. To sytuacja, 
w której nie wszystko będzie odbywało 
się tak, jak mnie się podoba, ale się na 
to godzę. Kiedy myślę „niepodległość”, 
to mam wrażenie, że patrzę z lotu ptaka 
i jednocześnie przez mikroskop. To stan 
ducha, do którego mają prawa wszyscy 
ludzie i każdy człowiek z osobna.

„Myśli niepodległe” to jeden z ele-
mentów akcji „Codziennie Polskę 

tworzyMy”, która ma na celu cało-
roczne, obywatelskie świętowanie 
setnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości nie tylko w Szczecinie, ale 
i w całym kraju. „Myślami” nazywamy 
cykl filmów-wywiadów nagrywanych 
w szczecińskiej filharmonii i publi-
kowanych zawsze 11. dnia każdego 
kolejnego miesiąca. Ich bohaterami 
są osoby znane i związane ze stolicą 
Pomorza Zachodniego. Osoby, które 
chcą podzielić się refleksjami o nie-
podległości i opowiedzieć swoje 
historie ze Szczecinem w tle

Film, więcej o Danucie Stence  oraz wszyst-
ko o akcji „Codziennie Polskę tworzyMy” 
na stronie internetowej: 

www.mojaniepodleglosc.pl

„Deszcz” pieniędzy  
na  komunikację

„Myśli niepodległe” – Tutaj stawiałam pierwsze kroki...
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Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Likwidacja garażowiska 
przy ul. Wiśniowy Sad

Dzikie wysypisko przy ul. Arkońskiej 

ul. Batalionów Chłopskich – uszko-
dzona pokrywa studzienki 

 Ecoszczecin

Rekordowe wyniki 

„Zielone” reaktywacja 

Podczas tylko trzech dni funkcjonowania 
Galerię Szpargałek odwiedziło już niemal 
tysiąc osób, które łącznie wspomogły 
organizacje charytatywne kwotą prawie 
9 tys. zł. 

W związku z tak dużym zainteresowaniem 
i faktem, że przygotowanie kolejnych pro-
duktów dla klientów wymaga czasu, zdecy-
dowano, iż  „Szpargałek” będzie otwarty 
w co drugą środę (nie jak dotychczas 
w każdą środę). 

Na półkach na klientów czekać będzie 
świeża dostawa zabawek, sprzętu 
sportowego, książek, mebli, bibelotów, 
sprzętów domowych i wiele innych. 
Katalog dostępnych produktów wraz 
ze zdjęciami  można  znaleźć na stronie 
www.ekoporty.szczecin.pl., w zakładce 
„Galeria Szpargałek”. 

Tam też dostępna jest lista kilkunastu szcze-
cińskich organizacji pożytku publicznego, 
które wspieramy robiąc zakupy w Szpar-
gałku. 

Przypominamy, że w galerii nie płacimy  go-
tówką. Aby zabrać do domu wybraną rzecz 
należy na miejscu pokazać dowód wpłaty 
na sumę, odpowiadającą liczbie punktów 
przypisanych do danego przedmiotu. Ho-
norowane są również dokonane wcześniej 
przekazy pocztowe. Jeśli nasza wpłata jest 
wyższa niż wartość wybranego przedmio-
tu, otrzymamy bon na odpowiednią liczbę 
punktów, do wykorzystania podczas kolej-
nych wizyt.

Przykład dla innych
Galeria Szpargałek zachwyciła nie tylko 
mieszkańców Szczecina. Interesują się 
nią także przedstawiciele innych miast. 

W Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej, z pra-
cownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej z Goleniowa, spotkałą się po-
mysłodawczyni Galerii Szpargałek Jolanta 
Tarnowska-Jurkiewicz oraz zastępca dy-
rektora ZUK Władysław Sikorski. Wcześniej 
z prośbą o pomoc w zorganizowaniu takie-
go samego miejsca zgłosili się urzędnicy 
z Częstochowy, a ostatnio także z Krosna 
Odrzańskiego. 

Informujemy raz jeszcze, że Galeria Szpar-
gałek,  już na stałe będzie działała co drugą 
środę. Taki czas pozwala na ponowne 
zapełnienie półek „nowymi” przedmiotami.

W kwietniu zapraszamy zatem do Galerii 
Szpargałek 11 i 25, w godzinach 11.00-
18.00.

www.ekoporty.szczecin.pl

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

Wystarczy mieć wgraną aplikację 
oraz dostęp do Internetu. Można rów-
nież wykorzystać do tego komputer 
stacjonarny. 

Później już wszystko jest bardzo pro-
ste. Wchodzimy do aplikacji lub na 
stronę, wypełniamy podstawowe 
informacje, opisujemy problem i wy-
syłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl

Wprawdzie większość mieszkańców 
Szczecina jest już przyzwyczajona do 
tego, że od kwietnia rozpoczyna się re-
gularny, cotygodniowy, odbiór zielonych 
odpadów, ale dla nowych właścicieli nie-
ruchomości krótki przypomnienie. 

W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpa-
dów zielonych odbywa się raz w tygodniu, 
od kwietnia do listopada, w pierwszych 
dniach po weekendzie.

Terminy odbiorów dla poszczególnych sek-
torów podane są na stronie ecoszczecin.pl 
w zakładce „Harmonogramy”. Pojemniki 
- podobnie jak te na odpady zmieszane – 
w dniu odbioru muszą być udostępnione 
firmie wywozowej. Zatem jeśli pojemnik na 
zielone odpady mamy ustawiony w ogro-
dzie, w miejscu niedostępnym dla osób 
z zewnątrz, pamiętajmy , aby w dniu odbioru 
wystawić go w odpowiednie, dostępne dla 
firmy wywozowej miejsce. 

Warunkiem odbioru odpadów z zabudowy 
jednorodzinnej jest posiadanie pojemnika, 
w kolorze brązowym, o pojemności 120 lub 
240 l, przeznaczonego do gromadzenia tego 
typu odpadów. Wyposażenie leży w gestii 
właściciela. Gmina nie pokrywa kosztów 
zakupu pojemnika.

Z kolei w zabudowie wielorodzinnej wła-
ściciele nieruchomości zamawiają kontener, 
który firma wywozowa wstawia w określo-
nym miejscu na 24 godziny.

UWAGA! Wszyscy, którzy deklarowali już 
chęć korzystania z tej usługi nie muszą 
robić tego ponownie! Korzystanie z niej 
nie wpływa także na zmianę wysokości 
opłaty miesięcznej za wywóz odpadów.

Wszystko pozostaje zatem bez zmian, a wła-
ściciele nieruchomości, którzy chcieliby 
w tym roku dołączyć do grona korzystają-
cych z odbioru odpadów zielonych , muszą 
zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Istnieją 
cztery podstawowe ścieżki zgłoszenia:
l za pośrednictwem strony ecoszczecin.

pl – poprzez wypełnienie formularza 
znajdującego się na tej stronie ,

l telefonicznie pod numerem 91 435 11 99,
l za pośrednictwem poczty – przesyłając 

na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopi-
skiem:  „WGKiOŚ ZIELONE” oświadcze-
nie zawierające dane nieruchomości, jej 
właściciela oraz potwierdzenie, że nieru-
chomość jest wyposażona w pojemnik 
do gromadzenia odpadów zielonych. 

l osobiście w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta.

Pamiętajmy, że do brązowych pojemników 
i kontenerów wrzucamy trawę, drobne gałę-
zie, liście oraz spady, bez opakowania!!!!!!!!!!. 
Selektywnie gromadzone odpady zielone 
mają trafiać do kompostowania, nie mogą 
być zapakowane w worki! 

Przypominamy także, że przez cały rok od-
pady zielone przyjmują wszystkie szczeciń-
skie Ekoporty.

Galeria Szpargałek  cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
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 Ecoszczecin

Klimat dla zdrowia
500 nowych nasadzeń na terenie 
Szczecina i dofinansowanie wymiany 
pieców na bardziej ekologiczne źró-
dła ciepła to tylko niektóre działania 
Miasta w ramach programu „Klimat 
dla Zdrowia”.

Program zawiera wiele działań, które real-
nie poprawiają warunki życia i pozytywnie 
wpływają na zdrowie mieszkańców. Two-
rzą one spójną i kompleksową strategię, 
która obejmuje trzy główne obszary: po-
wietrze (MEWA), przyrodę (PLATAN)
wodę (LILIA).

PLATAN  
W ramach tego programu prowadzone 
będą regularne nasadzenia,  tylko w tym 
roku przybędzie 500 drzew i krzewów. 
Pojawią się one w miejscach wskazanych 
miedzy innymi przez mieszkańców (więcej 
na str. 10). 

Będą to efektowne wizualnie gatunki, 
takie jak: paulownia cesarska, złotokap 
pospolity, judaszowiec kanadyjski, 
wiśnia kanzan, budleja, pigwowiec 
japoński forsycja europejska. Wszyst-
kie mają zakwitnąć jeszcze tego lata. 
Drzewa w momencie nasadzenia będą 
mierzyły do siedmiu metrów wysokości, 
a krzewy, w zależności od gatunku – do 
półtora metra. 

A co ważne te 500 drzew i krzewów są 
to dodatkowe nasadzenia, oprócz nich 
cały czas prowadzone są tzw. nasadze-
nia kompensacyjne, czyli uzupełniające 
wyciętą zieleń z powodu  realizowanych 
inwestycji i podkreślmy, że te nasadzenia 
zawsze znacznie przewyższają liczbę usu-
wanych drzew .

MEWA
To z kolei program do walki ze smogiem. 
Jest on skierowany bezpośrednio do szcze-
cinian, którzy zdecydują się na wymianę 
tradycyjnych pieców na bardziej eko-
logiczne źródła ciepła. 

Do wyboru jest:
–  podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-

niczej, 
– ogrzewanie gazowe, 
–  ogrzewanie elektryczne 
– odnawialne źródło energii. 

O dofinansowanie w wysokości 55 proc. 
wartości inwestycji będą mogli  ubie-
gać się zarówno indywidualni właściciele 
mieszkań i domów w zabudowie jednoro-
dzinnej, jak i całe wspólnoty mieszkaniowe. 

Miejski program dofinansowania wymiany 
pieców będzie kontynuacją rządowej 
Kawki, która dobiega końca. Tylko w tym 
roku Miasto na ten cel chce przeznaczyć 
600 tys. zł. Uchwałę w tej sprawie musi 
przyjąć jeszcze Rada Miasta. Jej projekt 
zostanie przedstawiony na jednej z naj-
bliższych sesji. 

LILIA
To z kolei program miejskich  inwe-
stycji na rzecz czystej wody, tej którą 
pijemy i tej, która nas otacza.  Dzięki 

inwestycjom, zrealizowanym zwłaszcza 
w ostatnich latach, Szczecin dołączył do 
czołówki miast przyjaznych zarówno 
swoim mieszkańcom, jak i środowisku. 
Parametry wody dostarczanej szczeci-
nianom nie tylko mieszczą się w rygo-
rystycznych normach określonych dla 
wody pitnej, ale niejednokrotnie je prze-
wyższają. Dzięki rozbudowie Zakładu 
Produkcji Wody „Miedwie” i budowie 
drugiej nitki magistrali, Szczecin uzyskał 
stałe, bezawaryjne źródło czystej i zdro-
wej, podwójnie filtrowanej wody, Drugim 
filarem systemu jest jedna z najnowo-
cześniejszych w Europie oczyszczalnia 
„Pomorzany”, a każdy dzień jej funk-
cjonowania sprawia, że woda w Odrze, 
Jeziorze Dąbie i Zalewie Szczecińskim 
staje się coraz czystsza. 

W ramach programu LILIA  edukujemy 
i aktywizujemy dzieci i młodzież w te-
matach ekologii i zdrowego stylu życia. 

Partnerem Miasta w realizacji programu 
„Klimat dla Zdrowia” jest EcoGenerator.

– W porównaniu do innych miast, 
w Szczecinie mamy bardzo dobry klimat, 
wyróżniamy się pod względem czystości 
powietrza czy otaczającej nas przyrody 
– mówi Prezydent Miasta Piotr Krzystek. 
– Wiemy jednak, że cały czas musimy o to 
dbać, szczególnie że kwestie te są przed-
miotem troski mieszkańców. Wspólnie 
możemy dbać o nasz klimat.

więcej na str.10
www.szczecin.eu/ZieloneMiasto

Forsycja

Budleja

Jabłoń Rajska

Jarząb Szwedzki

Paulownia Tomentosa

Wiśnia

Judaszowiec kanadyjski

Pigwowiec

Złotokap Pospolity
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Dzieciaki zachwycone

Czy EcoGenerator pali odpady se-
gregowane, ile odpadów mieści się 
bunkrze, ile waży szpon, czy będę 
mógł pracować w EcoGeneratorze, 
jak będę dorosły?

Takie m.in. pytania nurtują gości Eco-
Generatora. Od 21 marca szczeciński 
zakład termicznego przetwarzania od-
padów udostępnia swoją ścieżkę edu-
kacyjną dla grup zorganizowanych. 
Najwięcej zapisało się klas. Pierw-
szego dnia odwiedzili nas ucznio-
wie 5 klasy Szkoły Podstawowej nr 
1 w Szczecinie oraz trzecioklasiści 
z SP 65 w Zdrojach.

Zwiedzanie składa się z dwóch części. 
W pierwszej, w sali konferencyjnej, wy-
jaśniamy dzieciom, dlaczego dobrze 
zorganizowana gospodarką odpadami 
jest ważna dla ochrony środowiska, 
jaką rolę odgrywa w nim selektywna 
zbiórka odpadów, a jaką EcoGenerator.

W drugiej części zwiedzający oglądają 
zakład z zewnątrz i od wewnątrz. Do-
okoła spalarni jest plenerowa ścież-
ka edukacyjna, dzięki której można 
zobaczyć całą instalację z różnych 
perspektyw. 

Ścieżka edukacyjna wewnątrz bu-
dynku procesowego wiedzie przez 
halę kotłów, halę systemu oczyszcza-
nia spalin, maszynownię, nastawnię. 
Przy nastawni znajduje się witryna, 
przez którą widać ogromny bunkier 
odpadów i pracującą w jego wnętrzu 
suwnicę łupinową (nazywaną przez 
pracowników EcoGeneratora szpo-
nem).

Największe wrażenie na zwiedzają-
cych rob widok masy zgromadzonych 
w bunkrze odpadów i rozmiary chwy-
taka łupinowego, którym suwnicowy 
przerzuca je do lejów zasypowych, 
skąd spadają na ruszty.

Na koniec zwiedzania goście dostają 
prezent w postaci odblaskowego ple-
caka, a w nim książeczkę edukacyjną 
„Zostań ecobohaterem”, długopis, 
ołówek i zawieszkę odblaskową z logo 
EcoGeneratora. Do tego mały folder 
informacyjny na temat szczecińskiej 
spalarni. Książeczka „Zostań ecoboha-
terem” zawiera kolorowanki, zagadki, 
rebusy, krzyżówkę. 

Wszystkie zadania w przystępny spo-
sób edukują dzieci w zakresie gospo-
darki odpadami.

l Odpowiedzi na pytania z pierw-
szego akapitu: EcoGenerator prze-
kształca w energię tylko odpady 
zmieszane i posortownicze (a więc 
nie te ze zbiórki selektywnej). Bun-
kier ma pojemność ok. 3 tys. ton. 
Szpon waży 4,6 tony. Na ostatnie 
pytanie odpowiedź brzmi – oczy-
wiście, takJ.

Rozmowa z Jolantą Sapiechą, wycho-
wawczynią klasy 5a ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Szczecinie, która jako 
pierwsza ze swoją klasą odwiedzi-
ła EcoGeneratora.

EcoGenerator: Skąd pomysł na wy-
cieczkę do EcoGeneratora?

Jolanta Sapiecha, wychowawczyni 
klasy 5a SP 1: Lubię z klasą wycho-
dzić na zewnątrz. Jesienią byliśmy 
w ekoporcie przy ul. Arkońskiej 
i planujemy go odwiedzić jeszcze 
raz wiosną. Dzieci bardzo śmiecą, 
dlatego zależy mi, aby zrozumiały 
dlaczego to jest złe, dlaczego selek-
tywna zbiórka odpadów jest dobra 
i co należy robić z odpadami, które 
nie nadają się do recyklingu.

Wrażenia?

– Dzieci najbardziej zapamiętały 
bunkier odpadów, chwytak do ich 
przerzucania i hałas turbiny w ma-
szynowni. Byli zaskoczeni, że jest 
aż tyle odpadów i że można je bez-
piecznie spalić, bo spalarnia ma sys-
tem oczyszczania spalin, którego nie 
mają domowe piece. Wspominali też 
Kociambrę (kotkę, która od czasu do 
czasu pojawia się na terenie EcoGe-
neratora – ECG). 

Czy poleciłaby Pani innym nauczy-
cielom  wycieczkę do naszego za-
kładu?

Moje dzieciaki były zachwycone, a ko-
leżanki ze szkoły pytały, gdzie ty byłaś, 
gdzie jest ten EcoGenerator? Wywie-
siłam w pokoju nauczycielskim ogło-
szenie, w którym napisałam, że bardzo 
polecam wycieczkę do EcoGeneratora 
i podałam wszystkie wasze namiary.

Dziękujemy za rozmowę.

Od 5 grudnia do 21 marca EcoGe-
nerator wytworzył 12,7 tys. MWh 
energii elektrycznej i 57 tys. GJ 
energii cieplnej. 

W tym czasie zakład przyjął 28 tys. 
ton odpadów. Dla porównania: 
w roku 2017 szczecińskie tramwa-
je zużyły 27,7 tys. MWh. 50-metro-
we mieszkanie potrzebuje przez 
rok na ogrzanie ok. 40 GJ.

Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki; godz. 9 i 11. Wizyta trwa ok. 1,5 godziny.
Transport we własnym zakresie. 

Nasz zakład znajduje się w Szczecinie, na Ostrowie Grabowskim, przy ul. Lo-
gistycznej 22. Do EcoGeneratora dojeżdża autobus linii 76 (odjazdy z Bramy 
Portowej: 8.36 i 10.23). Czas przejazdu ok. 10 minut.

Uwaga: linia 76 ma dwie pętle końcowe:  przy Nabrzeżu Ewa i przy ul. Logistycznej. 
Należy wybrać kurs kończący się na pętli przy ul. Logistycznej.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem email: wizyty@ecogenerator.eu

Polecam 
wszystkim 
nauczycielom

Czysta energia 
z odpadów

Wizyty w EcoGeneratorze

 
Piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie jako pierwsi odwiedzili EcoGenerator.
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Nowa dyspozytornia
Pogotowie wodnokanalizacyjne zmie-
niło siedzibę. Po kilkudziesięciu latach 
funkcjonowania w budynku przy ul. 1 
Maja, jednostka przeniosła się do nowej 
dyspozytorni przy ul. Golisza.

ZWiK zakończył budowę centralnej dys-
pozytorni, która obsługiwać będzie sieć 
wodociągową i kanalizacyjną na terenie 
całego miasta. To zadanie inwestycyjne 
prowadzone było w ramach programu 
„Czysta Odra w Szczecinie” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej. 
W ramach prac zaadaptowano i prze-
budowano część budynku warsztato-
wo-biurowego przy ul. Golisza, tuż obok 
głównego biurowca gdzie mieści się 
również siedziba spółki. Dzięki realizacji 
zadania pracownicy dyspozytorni mogą 
zdalnie nadzorować procesy i parametry 
technologiczne takich obiektów jak stacje 
uzdatniania wody, pompownie wody, 
czy też oczyszczalnie i przepompownie 
ścieków. Zyskają też możliwość zdalnego 
sterowania i zarządzania tymi obiektami 
a także siecią wodociągową i kanalizacyj-
ną. Dyspozytornia wyposażona została 
również w sprzęt komputerowy i opro-
gramowanie umożliwiające zarządzanie 
służbami technicznymi, pojazdami i spe-
cjalistycznym sprzętem. Pracę dyspozy-
torów ułatwia ekran synoptyczny, czyli 
potężna ściana graficzna składająca się 
z połączonych ze sobą monitorów. Na nim 
wyświetlane są najważniejsze w danym 
momencie informacje np. schematy sieci, 
aktualny stan prac pomp, poziom napeł-
nienia zbiorników z wodą.  

W trakcie inwestycji przygotowano stano-
wiska dla dyspozytorów i pomieszczenia 
dla pracowników pogotowia wodnoka-
nalizacyjnego. Do nowej dyspozytorni 

ZWiK zakończył niezwykle istotną 
inwestycję dla mieszkańców prawo-
brzeża. Gruntowny remont przeszła 
pompownia wody w Kijewie. Dzięki 
niemu zagwarantowana została nie-
zawodność dostaw wody dla miesz-
kańców tej części Szczecina. 

Niepozorny budynek pompowni znaj-
duje się tuż przy skrzyżowaniu ulic Zwie-

rzynieckiej i Niedźwiedziej. Niewielu 
mieszkańców zdaje sobie sprawę, że 
stąd w wodę zaopatrywane jest  całe 
prawobrzeże. Prawidłowe i bezawaryjne 
funkcjonowanie pompowni jest więc 
bardzo ważne.

W 2017 r. obiekt przeszedł gruntowną 
modernizację. W pierwszym etapie re-
mont objął budynek pompowni. Prac nie 

ZWiK jeszcze wyżej

ZWiK zajął drugie miejsce  w  ogólno-
polskim rankingu najlepszych przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 
W ubiegłorocznej edycji konkursu byliśmy 
o pozycję niżej.

Konkurs organizuje i publikuje jego wyniki 
dodatek Strefa Gospodarki Dziennika 
Gazeta Prawna. Spółka  bierze udział 
w rankingu od kilku lat. Systematycznie 
poprawia swoją lokatę. W najnowszej 
edycji ZWiK zajął drugie miejsce. Oce-
niając poszczególne przedsiębiorstwa, 
organizatorzy biorą pod uwagę szereg 
czynników. Jest to m.in. stan finansów 
przedsiębiorstwa i poziom wykorzystania 
przez spółkę zewnętrznych funduszy po-
mocowych. Ponadto, pod uwagę brane 
są nakłady na szkolenia i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych pracowników, 
poziom zatrudnienia, awaryjność sieci, 
działania z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

Wyniki rankingu opublikowane zostały  
8 marca br. Przed naszą spółką znalazło się 
przedsiębiorstwo wodociągowe z Jastrzębia 
Zdroju. Trzecie miejsce w rankingu przypadło 
firmie Aquanet z Poznania.

Niezawodna pompownia Kijewo Ranking firm 
wodociągowych

 Pracę dyspozytorów ułatwia ekran synoptyczny – ściana graficzna składająca 
się z połączonych ze sobą monitorów.

przeprowadzono w najistotniejszej części 
pompowni – galerii rurociągów. Kilka tygo-
dni temu i tu zakończyły się jednak roboty 
modernizacyjne. Wymieniono wszystkie 
rurociągi, przepustnice oraz automatykę 
sterującą prawidłową pracą pompowni. 
Najważniejszą częścią prac była jednak 
budowa dodatkowego rurociągu, który 
włączono do magistrali o średnicy 600 mm. 
Umożliwiło to podwójne wyjście i zasilenie 
systemy wodociągowego prawobrzeża 
Szczecina. Przed remontem przeprowadze-
nie jakichkolwiek remontów lub konserwa-
cji w galerii rurociągów było niemożliwe. 
Teraz oba zasilania są od siebie niezależne, 
więc w przypadku awarii i konieczności 
przeprowadzenia naprawy, praca pom-
powni w Kijewie może się odbywać bez 
żadnych zakłóceń.

– Najtrudniejszy był sam początek prze-
budowy galerii rurociągów. Musieliśmy 
dokonać wyłączenia pompowni i zasilić ją 
wodą tłoczoną ze Zdrojów – mówi Maciej 
Szlagier, zastępca dyrektora technicz-
nego ds. eksploatacyjnych ZWiK. – Ta 
praca musiała być wykonana w ciągu 
jednej nocy, aby mieszkańcy nie zostali 
pozbawieni wody. 

Przebudowa pompowni w Kijewie została 
zaprojektowana przez pion techniczny 
ZWiK i w całości przeprowadzona przez 
pracowników Spółki.

przeprowadzili się na początku marca. 
Tak więc po kilkudziesięciu latach po-
gotowie opuściło swą dotychczasową 
siedzibę przy ul. 1 Maja. Przypomnijmy, 
że pod alarmowym numerem telefonu 
994 zgłaszać można awarie systemu sie-
ci wodnokanalizacyjnej. Od dyżurnego 
dyspozytora Pogotowia można także 
uzyskać informacje na temat sposobu 
i planowanego terminu usunięcia awarii, 
zastępczych punktach poboru wody, 
możliwości korzystania z beczkowozu 
z wodą pitną na czas usuwania awarii. 

 
Stąd w wodę zaopatrywane jest całe prawobrzeże.



8 SZCZECINwsz   marzec/kwiecień   2018 www.wiadomosci.szczecin.eu

DYPLOM

dla

Szczecińska Energetyka 

Cieplna Sp. z o.o.

za zajęcie 

I miejsca

w 

Ogólnopolskim Rankingu 

Przedsiębiorstw
 Energetyki Cieplnej za rok 2018

Łukasz Osypiński

Dyrektor Programu

Grzegorz K
ozicki

Redaktor Naczelny

DYPLOM

dla

Szczecińska Energetyka 

Cieplna Sp. z o.o.

za zajęcie 

I miejsca

w 

Ogólnopolskim Rankingu 

Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2018

Łukasz Osypiński

Dyrektor Programu

Grzegorz Kozicki

Redaktor Naczelny

DYPLOM

dla

Szczecińska Energetyka 

Cieplna Sp. z o.o.

za zajęcie 

I miejsca

w 

Ogólnopolskim Rankingu 

Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2018

Łukasz Osypiński

Dyrektor Programu

Grzegorz Kozicki

Redaktor Naczelny

DYPLOM

dla

Szczecińska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o.

za zajęcie 

I miejsca

w 

Ogólnopolskim Rankingu 
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2018

Łukasz Osypiński
Dyrektor Programu

Grzegorz Kozicki
Redaktor Naczelny

DYPLOM
dla

Szczecińska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o.

za zajęcie 
I miejsca

w Ogólnopolskim Rankingu 

Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2018

Łukasz OsypińskiDyrektor Programu

Grzegorz KozickiRedaktor Naczelny

Ecoszczecin

Przyzwyczajenia mają wpływ na ilość zu-
żywanego ciepła. Wiele osób utrzymuje 
w pomieszczeniu zbyt wysoką tempera-
turę lub przez nieuwagę zużywa go zbyt 
dużo. Rosną przez to rachunki za ciepło, 
ale ma to także wpływ na nasze zdrowie 
i samopoczucie.

Oto kilka porad jak racjo-
nalnie korzystać z ciepła, 
aby cieszyć się jego 
komfortem bez obaw 
o finanse i zdrowie. 

Na początek kilka słów 
o grzejniku
Grzejnik jest jednym z naj-
ważniejszych elementów syste-
mu ogrzewania w budynku, dlatego ważne 
jest jego prawidłowe funkcjonowanie. Służy 
do bezpośredniego przekazania ciepła 
do pomieszczenia. Warto o tym pamiętać, 
szczególnie przygotowując się do 
zimy, ale nie tylko. 

Czyść grzejnik regularnie
Po uruchomieniu dostaw 
ciepła po długiej przerwie, 
w pomieszczeniu można od-
czuć nieprzyjemny zapach. To 
swąd przypalanego kurzu, który 
pod wpływem ciepłego powietrza, 
roznosi się po mieszkaniu. Działa draż-
niąco na drogi oddechowe, szczególnie 

alergików. Dzieje się tak, gdy 
grzejnik nie zostanie prawi-
dłowo wyczyszczony z za-
legającego kurzu. Jednak 
nie wystarczy przetrzeć 
grzejnika mokrą szmatką 
z detergentem. Konieczne 
jest również wyczyszczenie 

urządzenia wewnątrz. Trzeba 
zdjąć osłonę górną grzejnika (tzw. 

„gril”), oraz osłony boczne i mięk-
ką gąbką lub szczotką na sucho 
usunąć kurz. Czyścić 
należy wyłączony 

i chłodny grzej-
nik, delikatnymi 

środkami, aby nie 
naruszyć jego po-
włoki lakierniczej.

Odpowietrz grzej-
nik, gdy grzeje nie-

równomiernie
Jeżeli po lecie 

nie odpowietrzymy grzejni-
ka, może okazać się, że in-
stalacja nie będzie działała 
poprawnie, np. urządzenie 
będzie nagrzewało się nie-

równomiernie. Większość 
grzejników wyposażonych jest 

w pokrętło, które ułatwia odpowie-
trzenie oraz zbiornik na ew. wyciek wody 
podczas procesu odpowietrzania.

Czasami niezbędna jest kon-
serwacja
Czyszcząc grzejnik przejrzyj 
go, czy nie uległ zarysowaniu 
czy uszkodzeniu. Uszkodze-

nie powierzchni lakierniczej 
urządzenia może doprowadzić 

do jego korozji, a w konsekwencji 
do wycieku wody z grzejnika. Jeżeli już 
doszło do zarysowania lub uszkodzenia 
powłoki grzejnika, należy je zabezpieczyć 
lakiem. 

Instalacja wewnętrzna też wymaga 
sprawdzenia
W przypadku budynków wieloro-
dzinnych za sprawdzenie popraw-
ności funkcjonowania wewnętrznej 
instalacji grzewczej odpowiada ad-

ministrator budynku. Odpowiednie 
służby techniczne okresowo dbają 

o całościowy przegląd, zapewniając 
odpowiednią jakość i ilość wody w in-
stalacji. Taką usłu-
gę właściciel 
lub zarządca 
b u d y n k u 
może rów-
nież zlecić 
d o s t a w c y 
ciepła syste-
mowego.

Najlepsza firma 
ciepłownicza w Polsce 
jest ze Szczecina!

Porady SEC-u: korzystaj z ciepła mądrze Bądź eko, 
skorzystaj 
z e-faktury

W Ogólnopolskim Rankingu Najlep-
szych Przedsiębiorstw Energetyki Ciepl-
nej Szczecińska Energetyka  Cieplna 
zajęła I miejsce zostawiając za sobą m.in. 
takie firmy jak GPEC, KPEC Bydgoszcz, 
MPEC Koszalin.

Kapituła składająca się z ekonomi-
stów, prawników i dziennikarzy oce-
niała ponad 50 firm. 

Szczegółowej analizie poddano wynik 
finansowy, nakłady inwestycyjne, 
wielkość mocy zamówionej i sprzedaż 
w GJ oraz wykorzystanie przez SEC 
środków unijnych w latach 2012 – 
2017. 

Oceniono stan infrastruktury ciepłow-
niczej w Szczecinie, długość sieci, 
liczbę węzłów, statystykę awarii. 

W zakresie inwestycji w pracownika 
natomiast nakłady na szkolenia i roz-
wój zawodowy, organizację i plan 
szkoleń, ich zakres, tematykę, dobór, 
regularność. 

Ważnym punktem było także zaan-
gażowanie społeczne SEC-u: akcje 
charytatywne, sponsoring, aktywność 

w społeczności lo-
kalnej. 

Ranking ma na celu 
prezentację czołówki 
branży ciepłowniczej, 
wyróżnienie najlep-
szych w branży przed-
siębiorstw, ale przede 
wszystkim pokazanie 
opinii publicznej pod-
stawowych informacji 
związanych z branżą 
ciepłowniczą w naszym 
kraju, ponieważ niewiele 
osób spoza branży wie, 
jak wielki wysiłek przed-
siębiorstwa ciepłownicze 
wkładają w swą codzienną 
pracę, utrzymanie wysokiej 
sprawności technicznej 
urządzeń i instalacji nie tylko 
w czasie okresu grzewczego, 
lecz przez cały rok.

Szczecińska Energetyka  Ciepl-
na jest dostawcą i producentem 
ciepła systemowego w Szcze-
cinie i gminach sąsiadujących. 
W styczniu br. otrzymała certyfikat 
Firma Przyjazna Klientowi. 

Zamień swoją papierową fakturę 
na elektroniczną i zyskaj szybki 
i łatwy dostęp do swoich rozliczeń 
z SEC-em. 

Faktura w formie elektronicznej za-
wiera te same dane, co faktura pa-
pierowa. Jest dostępna od razu po 
wystawieniu, a informacja o tym  wy-
syłana jest na podany przy aktywacji 
adres e-mail. 

E-faktura ma dokładnie taką samą 
moc prawną jak dokument papiero-
wy, jej uruchomienie nic nie kosztuje 
i dostępna jest dla wszystkich klien-
tów SEC. 

Wejdź na stronę www.sec.com.pl, 
wypełnij formularz i aktywuj e-fakturę, 
a od następnego okresu rozliczenio-
wego będziesz już mógł korzystać z tej 
wygodnej formy rozliczeń. 

Więcej na:
www.sec.com.pl

DBAJ O CZĘŚCI WSPÓLNE
Zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach 
wspólnych, takich jak klatki schodowe, piwnice, 
suszarnie, strychy. Znajdujące się w nich zimne 
powietrze przenika do mieszkania powodując 
wychłodzenie.

WILGOTNE POWIETRZE
NAGRZEWA SIĘ DŁUŻEJ
Otwieraj okna na krótko, ale szeroko - spowoduj 
przeciąg. Wietrz przede wszystkim po gotowaniu 
posiłków, prysznicu lub kąpieli. Odsłoń otwory 
wentylacyjne. Wilgotne powietrze ogrzewa się 
dłużej.

UWOLNIJ SWÓJ KALORYFER
Odsłoń kaloryfer, zdejmij obudowę, 
zamontuj matę odbijającą ciepło, 
skróć firanki i zasłony, odsuń meble. 
Pozwól, aby ciepło z kaloryfera 
wypełniło całe pomieszczenie.

°C

16
15

NIE WYCHŁADZAJ POMIESZCZEŃ 
Uważaj, by nie obniżać temperatury o więcej niż 
3°C od wyjściowej, nawet w rzadko używanych 
pomieszczeniach, bo spowodujesz znaczne 
wychłodzenie ścian, sprzętów i wyposażenia, 
które magazynują ciepło. Na ponowne nagrzanie 
pokoju zużyjesz więcej energii cieplnej.

KORZYSTAJ ZE SŁOŃCA 
Wykorzystaj naturalne źródło ciepła, jakim 
jest słońce. Nie zasłaniaj okien w ciągu dnia 
zwłaszcza w nasłonecznionym miejscu. 

Korzystaj z ciepła bez obaw
o �nanse i zdrowie.

sec.com.pl
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Budownictwo

Oferta Szczecińskiego Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego przedstawiona 
na Targach Nieruchomości, Budowlanych 
i Wyposażenia Wnętrz – HOME ARENA 
2018 spotkała się z zainteresowaniem od-
wiedzających.

Pomimo niezwykle w tym roku mroźniej 
końcówki zimy nie zabrakło osób zaintere-
sowanych ofertą Szczecińskiego TBS. W tej 
edycji targów głównym punktem oferty były 
mieszkania na powstającym osiedlu „Wrzoso-
we wzgórze”, którego budowa rozpoczęła się 
w ubiegłym roku, a mieszkania będą gotowe 
do zasiedlenia w maju 2019 r. 

Osiedle położone jest przy ul. Szosa Polska 
u zbiegu z ul. Dojazdową na Wzgórzach 
Warszewskich i z wielu okien rozciąga się 
wspaniały widok na malownicze rozlewiska 
Odry i rozciągające się za nimi jezioro Dąbie. 

Nowa inwestycja to 274 mieszkania, w któ-
rych dominują najchętniej wybierane miesz-
kania dwupokojowe. Cztery lokale na parterze 
przystosowano do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Tradycyjnie już Szczecińskie TBS 
oferuje standard wyposażenia „pod klucz” po-
zwalający zamieszkać od razu po otrzymaniu 
kluczy, bez konieczności przeprowadzania 
prac adaptacyjnych czy remontowych. 

Każda inwestycja jest oddawana wraz 
ze starannie zagospodarowaną wspólną 
przestrzenią wokół budynków, placami 
zabaw dla dzieci, zielenią i małą archi-
tekturą uprzyjemniającą czas spędzany 
na osiedlach i ułatwiającą budowanie 
przyjaznych relacji międzysąsiedzkich. Na 

„Wrzosowe wzgórze” 
na horyzoncie 

Lawenda, fiołki...  i Kawka Ulepszaj mieszkanie 
z pomocą miasta

Osiem budynków przy ul. Jaracza 
w Zdrojach w tym roku przejdzie grun-
towną modernizację. Zyskają m.in. 
bardziej ekologiczne ogrzewanie oraz 
nową elewację w kolorze lawendy 
i fiołków. 

TBS Prawobrzeże rozpoczyna ko-
lejną inwestycję w ramach progra-
mu Kawka.

Modernizacja obejmuje osiem budyn-
ków, w tym 25 mieszkań przy ul. Jaracza 
1B, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17 w Szczecinie.  
W lokalach zostaną wykonane nowe 
instalacje centralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody użytkowej. 

Zakres prac to m.in: likwidacja 38. starych 
pieców,  montaż kotłów gazowych, nowe 
przewody spalinowe i wentylacyjne itp. 

Poza tym budynki przejdą także komplek-
sową termomodernizację czyli naprawę 
i docieplenie ścian zewnętrznych wraz 
ze zmianą kolorystyki elewacji, izolację 
ścian piwnicy i fundamentów, remont 
schodów prowadzących do budynku 
wraz z oświetleniem wejścia, docieplenie 
poddasza, wstawienie nowych okien 
i drzwi w całym budynku itd. 

Koszt robót budowlanych to ponad 2,6 
mln zł. Z czego połowa tej kwoty jest do-
finansowana z programu Kawka.

Najemcy mieszkań komunalnych mogą 
korzystać z dofinansowania przy moder-
nizacji swojego lokalu. Zmieniając spo-
sób ogrzewania na bardziej ekologiczne, 
wykonując łazienkę lub kuchnię mogą 
liczyć na wsparcie finansowe.

Na takie działania pozwala Program Ma-
łych Ulepszeń. Ideą Programu jest dofi-
nansowywanie przez gminę ulepszeń 
dokonywanych przez najemców lokali 
komunalnych polegających na:

– wykonaniu wc, łazienki, łazienki z wc  
lub kuchni wraz z rozprowadzeniem 
odpowiednich instalacji i montażem 
urządzeń – w przypadku, gdy dotych-
czas w mieszkaniu nie było takiego 
pomieszczenia. Inwestycje mogą być 
realizowane w obrębie danego lokalu;

– zastąpieniu źródeł ogrzewania na pa-
liwo stałe systemem   ogrzewaniem 
gazowym, elektrycznym lub z miejskiej 
sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z regulaminem dofinansowanie 
z Programu waha się w granicach 50% 
kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 
7.500 zł brutto. 

Dla ulepszeń grupowych ta kwota jest 
wyższa i wynosi 9.000 zł brutto. W skład 

kosztów wykonania ulepszeń mogą wcho-
dzić dodatkowo koszty wykonania do-
kumentacji technicznej oraz dokonania 
odbiorów technicznych – jednak w kwo-
cie nie większej niż 3.500 zł brutto.

Dofinansowanie obejmuje także legaliza-
cję samowolnie wykonanych wc/łazienek 
lub kuchni, poprzez zwrot kosztów wy-
konania dokumentacji technicznej nie-
zbędnej do zalegalizowania wykonanego 
ulepszenia, jednak w kwocie nie wyższej 
niż 3.500 zł brutto.

Co ważne najemca, który wykona ulep-
szenie nie będzie miał z tego tytułu wyż-
szego czynszu.

Wnioski należy składać w siedzibach za-
rządców : ZBiLK, Szczecińskie TBS, TBS 
„Prawobrzeże”.

Program Małych Ulepszeń funkcjonu-
je w Szczecinie od ponad 20 lat. W tym 
czasie wykonano ponad 1000 remontów, 
które dofinansowane zostały kwotą ponad 
4 mln zł. 

Większość ulepszeń związana jest ze 
zmianą systemu ogrzewania mieszka-
nia z ogrzewania piecami węglowymi na 
ogrzewanie gazowe.

osiedlu planowany jest również żłobek 
dla najmłodszych mieszkańców.

Podczas targów pojawiały się również 
zapytania o dostępność mieszkań na 
już istniejących osiedlach i zasadach za-

warcia umowy partycypacyjnej w takich 
lokalizacjach. 

Pracownicy Szczecińskiego TBS oprócz 
prezentacji walorów mieszkań przybliżali 
także gościom zasady systemu partycy-

pacji w kosztach budowy lokali, a także 
na bieżąco oceniali czy zainteresowany 
mieszkaniem spełnia warunki do zawar-
cia umowy.

www.tbs.szczecin.pl
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RadyOsiedla

Kolejne dzielnicowe parki 
do upiększenia
Szczecińskie zieleńce w ostatnich la-
tach zmieniają swe oblicze, także dzięki 
inicjatywie oraz wkładzie finansowym 
Rad Osiedla. W tym roku zaplanowano 
kolejne upiększenia i modernizacje 
parków.     

Skwer im. Telesfora Badetki  przy alei 
Wojska Polskiego będzie jak nowy, oświe-
tlony, z mnóstwem atrakcji. W pierwszej 
kolejności uporządkowana zostanie zieleń. 
Powstaną alejki parkowe o nawierzchni 
bitumicznej, mineralnej oraz zbudowane 
z kostki betonowej. 
Główne alejki asfaltowe - pieszo-rowero-
we – będą miały szerokość 2,5 metra. Przy 
nich ustawione zostaną atrakcje dla dzieci, 
zarówno młodszych, jak i starszych. Każda 
grupa wiekowa będzie miała dedykowane 
dla siebie urządzenia. Między placami za-
baw powstanie strefa gier asfaltowych dla 
dzieci, gdzie będzie można grać w klasy, 
czy w twistera. 

Osoby starsze i młodsze będą miały okazję 
poćwiczyć w siłowni pod chmurką złożonej 
z 5 nowych urządzeń. Seniorzy odpoczną 
także w stworzonej dla nich w centrum 
skweru enklawie. 

Cały teren parku zostanie  oświetlony, lampy 
będą m.in. przy stole do tenisa oraz stołach 
do gry w szachy. Skwer wzbogacony zo-
stanie o 20 nowych ławek oraz 15 koszy 
na odpady.

Zasiany będzie też trawnik i nowe nasa-
dzenia –10 drzew liściastych, 242 krzewy 
iglaste oraz 833 krzewy liściaste.

Z kolei po drugiej stronie Odry w Podju-
chach, w rejonie ulic: Karpiej, Placu Wol-
ności, Niklowej, Granitowej, Marmurowej 
powstanie Park Wolności.

Usunięto tu już drzewa i krzewy uszko-
dzone, w złym stanie, również samosiej-
ki. Zachowany został drzewostan cenny 
przyrodniczo i nie kolidujący z inwestycją. 
W ramach kompensacji zieleni na terenie 
projektowanego parku zaplanowano na-
sadzenia zastępcze o cennych walorach 
pod względem dendrologicznym oraz 
bogatej bioróżnorodności.

Zakres prac budowlanych obejmować 
będzie teraz m.in. rozbiórkę istniejących 
obiektów gospodarczych, budowę fontan-
ny w centralnej części placu, placu zabaw 
dla dzieci młodszych, także chodnika-bieżni 
o długości 200 m, ogrodzonego wybiegu 

Ponad 200 lokalizacji dla nowych drzew 
i krzewów wskazali szczecinianie za 
pośrednictwem swoich Rad Osiedli. 
Obecnie trwa weryfikacja tych miejsc 
już wkrótce ruszą pierwsze nasadzenia. 

Skwery, trawniki, place zabaw, parki - takie 
miejsca najczęściej typowali szczecinianie 
dla nowych, ozdobnych drzew i krzewów. 
500 roślin zostanie zasadzonych w ramach 
realizowanego przez Miasto programu 
PLATAN. 

– Projekt od samego początku zakładał 
ścisłą współpracę ze wszystkimi Radami 
Osiedli, działającymi na terenie naszego 
miasta – wyjaśnia Paweł Adamczyk, dy-
rektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska UM. – Są one głosem 
mieszkańców i stanowią podstawę dla 
określenia lokalizacji.

W odpowiedzi urzędnicy otrzymali blisko 
200 lokalizacji.  

– To skala która przekroczyła nasze naj-
śmielsze oczekiwania – dodaje Paweł 
Adamczyk. – Ze wskazań powstała lista, 
która jest w tej chwili weryfikowana w tere-
nie . Oceniane jest otoczenie, sąsiedztwo, 
nasłonecznienie i inne aspekty, mające 
wpływ na dobór roślin w taki sposób, aby 
były one pięknie wyeksponowane. 

Nowe drzewa i krzewy pojawią się na 
terenie każdej z Rad Osiedli.  Łącznie to 
aż sto miejsc, w których rośliny zasadzone 
zostaną pojedynczo lub w skupiskach. 
Wśród nich znajdzie się na pewno plac 
Grunwaldzki oraz parki: Władysława 
Andersa i Romana Łyczywka. 

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta 
Szczecina program będzie kontynuowa-
ny w następnych latach, dzięki czemu 
wszystkie wskazane miejsca, jeśli tylko 
spełniają odpowiednie warunki, mają 
szansę się zazielenić.  

Niezależnie od realizacji programu PLA-
TAN, cały czas prowadzone są nasadzenia 
kompensacyjne w ramach realizowanych 
inwestycji, które zawsze znacznie przewyż-
szają liczbę usuwanych drzew.

www.szczecin.eu/ZieloneMiasto

Zielone Miasto: 
Tutaj 
zasadzimy 
drzewa 

dla psów wraz z zamontowaniem urządzeń 
do ćwiczeń i treningu dla psów typu agility.  
Park będzie oświetlony.

Powstanie linowy plac zabaw dla dzieci 
i młodzieży – urządzenie zabawowe typu 
„statek” FREEDOM SZCZECIN. 

W przyszłości zaplanowano tu także lokali-
zację artystycznego elementu plastycznego 
upamiętniającego postać i twórczość Mo-
niki Szwai, czyli „Szwajowego Ogrodu 
Literackiego”. 

Ogłoszony został także  przetarg na budo-
wę sensorycznego ogrodu zabaw ze 
strefą sportu i rekreacji na terenie Parku 
Brodowskiego. 

Nowoczesny plac zabaw wraz z terenem 
rekreacyjnym zajmować będzie 1,8 ha 
pomiędzy ulicami Axentowicza, Liściastą 
i Mewy. Powstanie tam sensoryczny ogród 
z elementami małej architektury, place za-
baw dla dzieci młodszych i starszych, strefa 
do uprawiania „street workout-u” z bezpiecz-
ną, piaskową nawierzchnią, wyposażona 
w odpowiednie urządzenia oraz boisko 
wielofunkcyjne.  

W ogrodzie sensorycznym znajdzie się mię-
dzy innymi gra w klasy oraz równoważnia. 
Planowane jest także utworzenie ścieżki 
sensorycznej o długości 16 m, która ce-
chować się ma urozmaiconą nawierzchnią, 
wykonaną z różnicowanych materiałów. 

Całość uzupełniać będzie kompozycja ro-
ślin o różnorodnej fakturze, barwie i zapachu. 
Najmłodsi użytkownicy będą mieli również 
do dyspozycji zjeżdżalnie, panel edukacyj-
ny, trampolinę, huśtawkę wieloosobową 
i krzyżową, karuzelę, itp. Element ozdobny 
stanowić będzie zegar słoneczny i pergole. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną 
również ścieżki i chodniki oraz droga do-
jazdowa do całego kompleksu.

Oprócz remontowanych skwerów i parków  
wzbogacane będą już istniejące. Dosta-
wione zostaną urządzenia na placu zabaw 
znajdującym się na Placu Dziecka czy w par-
ku im. Stanisława Żeromskiego. W ramach 
zagospodarowania Parku Karpińskiego przy 
ulicy Niemierzyńskiej planowany jest też 
montaż urządzeń siłowni. Zupełnie nowy 
plac zabaw powstanie m.in. przy ulicy Nad 
Odrą 89.

www.wiadomosci.szczecin.eu

 

 

Już wkrótce tak będzie wyglądał skwer  im. Telesfora Badetki

Park Wolności w Podjuchach
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Nagrody  Żeglarskie 
– edycja druga 

Rozmaitości

W Starej Rzeźni wręczono Międzynaro-
dowe Nagrody Żeglarskie Szczecina.  
Nagrodę główną im. kpt. Ludomira 
Mączki – za wierność idei swobodnego 
żeglowania, otrzymał Henryk Widera.

Nagrody zostały wręczone w dziewięciu 
kategoriach. Prezydent Miasta w porozu-
mieniu z kapitułą nagród wybrał laureatów 
spośród 25 nominowanych.

– Nagrody Żeglarskie Szczecina i gala to 
wydarzenie, które wpisuje się w morskość 
naszego miasta. Sam fakt integracji środo-
wiska, możliwość bycia ze sobą i dzielenia 
się z innymi miłymi chwilami jest doskona-
łym powodem, żeby świętować. – mówił 
podczas  gali Zastępca Prezydenta Daniel 
Wacinkiewicz. – Myślę, że powinniśmy dla 
budowania kultury morskiej kłaść nacisk 
właśnie na tego typu przedsięwzięcia. One 
pokazują, jak istotnym elementem naszego 
miasta są ludzie tworzący kulturę morską.

Laureaci Międzynarodowych Nagród 
Żeglarskich Szczecina 2017:
1. Nagroda im. kpt. Ludomira Mączki 

– Henryk Widera
 Za wierność idei swobodnego że-

glowania i żeglowanie za horyzont, 
ku słońcu.

2.  Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka 
–  Kapitan Włodzimierz Byliński

 Za rejs ze Szczecina do Grecji po speł-
nienie swoich marzeń.

3. Żeglarz Roku – Adam Lisiecki
 Żeglarzowi, który żegluje przez ponad 

pół wieku, zdobywając laury regato-
wych zwycięstw.

4. Regatowiec Roku – Nagroda im. kpt. 
Kazimierza Kuby Jaworskiego

 – Agnieszka Skrzypulec i Irmina  
Mrózek-Gliszczyńska

 Zdobywczynie złotego medalu Mi-
strzostw Świata w Salonikach w kla-
sie 470.

5. Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda 
im. kpt. Kazimierza Haski

 – Wiesław Seidler
  Za pasję w popularyzacji żeglarstwa 

w Szczecinie i regionie zachodniopo-
morskim.

6. Nagroda kota Umbriagi  - Przedszkole 
Publiczne nr 65

 Za krzewienie żeglarstwa i spraw morza 
wśród najmłodszych szczecinian oraz 
wskazywanie im drogi ku morzu.

7. Nagroda Kulturalna Żeglarskiego 
Szczecina – Piotr Owczarski

 Za trud włożony w przygotowanie i wy-
danie Leksykonu żeglarstwa i sportów 
wodnych Pomorza Zachodniego i ura-
towanie od niepamięci dorobku regio-
nalnych żeglarzy, wioślarzy i kajakarzy.

8. Wydarzenie Żeglarskie - Miasto 
Szczecin

 Za organizację finału regat The Tall 
Ships Races 2017, największej imprezy 
żeglarskiej na Pomorzu Zachodnim 
i w Polsce.

9. Żeglarska Nagroda Specjalna - Iza-
bela Jarząbek
Za bezinteresowną pomoc udzieloną 
rozbitkowi wyrzuconemu przez morze 
na brzeg i za serce okazane temu że-
glarzowi.

Laureaci nagród otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz okolicznościowe statuetki. 
Prócz tego laureat nagrody im. kpt. Lu-
domira Mączki otrzymał czek na 10.000 
zł, „atrybuty” Ludomira Mączki (butelkę 
chilijskiego czerwonego wina, czosnek 
i yerba mate), a jego nazwisko znajdzie 
się w szczecińskiej Alei Żeglarzy na nad-
odrzańskich bulwarach.

– Jestem wdzięczny za wyróżnienie, ale 
przede wszystkim chciałem podziękować 
kapitule nagród za zaproszenie i uhonoro-
wanie mojego opiekuna podczas trudnych 
i dramatycznych dni, gdy mój jacht zatonął, 
pani Izabeli Jarząbek. – mówił podczas 
gali Henryk Widera, laureat nagrody im. 
kpt. Ludomira Mączki. – Pomimo wieku, 
wielu lat, które mam, tego starego wilka 
wciąż ciągnie do morza…

www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

Szczecin wyróżniony został nagrodą za 
doskonałe przygotowanie i organizację 
III finału The Tall Ships Races 2017.

Konkurs organizowany jest przez Centrum 
Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, we współ-
działaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim 
i innymi partnerami. 

Nagroda „Przyjazny Brzeg” przyznawana   
jest za promocję atrakcji wodniackich 
i turystycznych Polski oraz wyróżnienie 
miejscowości najbardziej aktywnych na 
tym polu.

W ubiegłym roku  Szczecin po raz 
trzeci był żeglarską stolicą Europy 
Największe żaglowce świata kończą-
ce wyczerpujący wyścig po Bałtyku 
zawinęły do stolicy Pomorza Zachod-
niego, by wspólnie z mieszkańcami 
i turystami świętować wielki finał re-
gat The Tall Ships Races 2017. 

Impreza organizowana była przez Szcze-
cin już dwa razy – w latach 2007 i 2013. 

Dwukrotnie zlot żaglowców okazał się 
sukcesem organizacyjnym, który przyniósł 
mieszkańcom i turystom wiele radości, 
a Szczecinowi uznanie w oczach innych 
portów. 

Kolejne dzielnicowe parki 
do upiększenia

Przyjazny 
Brzeg  za zlot
 żaglowców

 Laureaci  Międzynarodowych Nagród Żeglarskich.
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Legenda szczecińskiego big-beatu, 
Wojciech Rapa, obchodzi w tym roku 
– 55-lecie twórczości muzycznej oraz 
przypadające w kwietniu 70-te uro-
dziny. 

Z tej okazji na Małej Scenie Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej w piątek 20 kwietnia 
br. o godz. 18:00 odbędzie się między-
pokoleniowy, muzyczny jubileusz .

Wystąpią przyjaciele Wojciecha Rapy, 
reprezentujący wiele pokoleń szczeciń-
skiej sceny muzycznej: Chango, Swing 
Lovers, Acoustic Guitar Project, Wojtek 
Rapa Quartet, Małgorzata Jarmoc, Marek 
Kazana, Janusz „Kanapa” Jędrzejewski, 
Maciej Golański, Mateusz Gieryga, Jaro-
sław Rapa, Krzysztof „Drwal” Rozesłański, 
Maciek Podsiadło i Bolesław Sobolewski. 

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Szcze-
cińskiej Agencji Artystycznej.

Wojciech Rapa to „człowiek instytucja”. 
Wokalista, gitarzysta, basista, kompozytor, 
członek ZAIKS-u, redaktor muzyczny. Grał 
w popularnych zespołach lat 60- i 70-tych, 
m.in. z „Wawelami”. 
Współpracował z pionierami polskiego 

„mocnego uderzenia”: Katarzyną Sob-
czyk, Heleną Majdaniec, Karin Stanek, 
Jackiem Lechem, Henrykiem Fabianem 
oraz członkami zespołów „Czerwono-
-Czarni”, „NO TO CO” i „Czerwone Gitary”. 
Od 1995 kieruje własnymi formacjami 
muzycznymi: „StillWarm” i „Wojtek Rapa 
Quartet”. 

Rapa od wielu lat aktywnie działa na rzecz 
utrwalenia wiedzy o wkładzie Szczecina 
w narodziny i rozwój polskiej muzyki 
popularnej. Spośród wielu inicjatyw 
warto wymienić jego szczecińską trylo-
gię big-beatu, wydaną przez Szczeciń-
ską Agencję Artystyczną. Jej pierwsza 
część – „Mocne uderzenie po szczeciń-
sku” – otrzymała w 2014 r. I nagrodę 
w ogólnopolskim konkursie na najlepsze 
rock’n’rollowe publikacje jazzowe.

www.saa.pl

Szczecin Jazz bez wątpienia jest wyda-
rzeniem tworzącym historię muzyczną 
naszego miasta. 

Ostatnim koncertem w ramach Szcze-
cin Jazz będzie gala z okazji przy-
znania Tytułu Mecenasa Kultury 
Szczecina za 2017 rok oraz Nagroda 
Artystyczna Miasta Szczecin za istot-
ne osiągnięcie artystyczne oraz za 
całokształt działalności artystycznej 
kandydata. Gwiazdą koncertu, który 
odbędzie się 9 kwietnia w Filhar-
monii,  będzie kanadyjski wokalista 
pop-jazzowy Gino Vanelli, a uroczystą 
galę poprowadzi popularny redaktor 
muzyczny Marek Niedźwiecki.

Ale już dziś można podsumować trzecią 
edycję festiwalu Szczecin Jazz. 

14 koncertów, w 3. miastach, w 6. różnych 
przestrzeniach. A muzycy? Najlepsi z naj-
lepszych: Bobby Watson, Wallace Roney, 
Keyon Harrold, Dorota Miśkiewicz, Jazz 

Band Młynarski – Masecki, Agnieszka 
Wilczyńska i wielu innych. 
–To był bardzo dobry czas, kiedy 
w Szczecinie gościliśmy światowe 
gwiazdy muzyki jazzowej – mówi Anna 
Lemańczyk dyrektor Szczecińskiej Agen-
cji Artystycznej, organizator festiwalu 
– Szczecin Jazz świetnie się rozwija, jest 
więcej artystów, więcej działań. Jest to 
jeden z większych i ważniejszych festiwali 
w naszym mieście.
– Jesteśmy dobrze postrzegani w Polsce 
ale też na światowej i europejskiej niwie 
jazzu – dodaje  Sylwester Ostrowski 
Dyrektor artystyczny festiwalu Szcze-
cin Jazz – Rozwijamy się świadomie 
i dzięki temu to festiwal co roku staje 
się coraz lepszy.

Liczby Szczecin Jazz 2018: 
l 3 miasta Berlin, Warszawa i Szczecin;
l Ponad 100 muzyków z różnych krajów: 

USA, Szwajcaria, Francja, Włochy, Wielka 
Brytania, Nigeria, Japonia, Szwecja, Dania, 
Polska; 

l 40 godzin muzyki na żywo;
l 4 kobiety grające razem jazz na scenie;
l Ponad 1.000.000 zagranych dźwięków;
l Koncertów SJ wysłuchało ok 5000 fa-

nów jazzu;
l Największą widownia –1000 osób filhar-

monia;
l Najmniejsza – 20 osób (domówka);
l 3 gwiazdy kina śpiewające jazz na jednej 

scenie  – Danuta Stenka, Anna Dereszow-
ska i Katarzyna Warnke;

l Najmłodszy uczestnik miał 3 lata najstarszy 
81 lat;

l Najbardziej zaswingowali Wallace Roney, 
Bobby Watson i Vincent Herring;

l Najbardziej nóżka skakała przy Jazz Band  
Młynarski i Masecki;

l Sale „roznieśli” Keyon Harrold i Pharo-
ahe Monch;

l Największa niespodzianka wspólny wy-
stęp Deborah Brown i Danuta Stenka;

l Szczecin reprezentowała Jona Ardyn 
i zespół The Beat Freaks; 

www.szczecinjazz.eu

Festiwal tworzy historię Jubileusz
Rapy


