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Aktualności

Biznesmeni, naukowcy i przedstawiciele 
samorządu dyskutowali podczas Biz-
nesowego Eventu Morskiego na temat 
kondycji branży morskiej i logistycznej 
w naszym mieście i regionie. 

Spotkanie otworzył prezydent Piotr Krzy-
stek. –Sektor morski to biznes naturalny dla 
Szczecina. Zawsze sporo się w tej branży 
u nas działo. Zeszłoroczny, udany Event 
nas zachęcił, żeby kontynuować rozmowy. 
– mówił Piotr Krzystek. – Jestem dumny, 
że branża ta jest oparta w naszym mieście 
głównie o prywatnych przedsiębiorców, 
którzy tak prężnie działają i między sobą 
współpracują. 

Wydarzenie odbyło się po raz drugi. W tym 
roku uczestnicy  zastanawiali się co widać 
przez morskie okno Szczecina oraz jaki 
widok byłby dla nas najlepszy. 

Jak zwykle było sporo dyskusji o no-
wych trendach, technologiach uspraw-
niających rozwój branży i nowych 
rozwiązaniach. 

Nie zabrakło rozważań na temat współpra-
cy międzynarodowej, zwłaszcza z Niem-

Dwa urodzinowe torty, po 73 kg każdy, 
koncerty, warsztaty dla dzieci, wystawy 
oraz wyjątkowa potańcówka – to atrakcje 
przygotowane z okazji urodzin miasta, 
podczas których będziemy świętować 
również Dzień Pionierów Miasta Szcze-
cina.

Spotykamy się w sobotę 7 lipca o godzinie 
12.00 w Ogrodzie Różanym, gdzie do 
wieczora zaplanowano wiele atrakcji.

Punktualnie w południe zapraszamy na 
urodzinowy poczęstunek, czyli tort, a wła-
sciwie 2 torty, więc każdy będzie mógł 
spróbowac tych słodkości. 

Na różankowej scenie wystąpi – zespół 
smyczkowy  – Kontrast Kwartet, który 
tworzą Irena Cebrij-Żywicka, Joanna Sa-
dłowska, Patrycja Florek, Katarzyna Kupny. 
Każda z tych pań przez lata nabierała do-
świadczenia muzycznego poprzez naukę 
w Akademii i udział w licznych warsztatach 
muzycznych. Na urodzinach Szczecina 
zespół zaprezentuje repertuar „lżejszy”, czyli 
muzykę filmową, musicalową, taneczną. 

Piosenki 20-lecia miedzywojennego, m.in. 
Na pierwszy znak, Sexapeal, Tango Mi-
longa, wykona Bigband „Jackpot and 
Floating Orchestra”  – projekt muzyczny 
zainicjowany przez Duet Jackpot - finali-
stów X jubileuszowej edycji Must Be The 
Music. Orkiestrę tworzą muzycy szcze-
cińscy, od wielu lat będący wizytówką 
miasta, reprezentując Szczecin na krajowej 
i zagranicznej scenie. 

Oklaskiwać będziemy też Jonę Ardyn 
- wokalistkę, autorkę tekstów, muzyki, in-
strumentalistkę. Z urodzenia łodzianka, 
z wyboru szczecinianka. Studiowała w Los 
Angeles, Oklahoma City, Kansas City, Łodzi 
oraz Szczecinie. W Polsce współpracowała 
m.in. z Januszem Józefowiczem, Januszem 
Stokłosą  z zespołem Blue Café, Raggattack, 
Varius Manx. 

Wiele atrakcji czeka również na najmłod-
szych. Od godziny 12.00 do 16.00 zaba-
wy i warsztaty twórcze dla dzieci, m.in. 
malowanie buziek, baloniki, wielkie bańki 
mydlane, warsztaty origami, wyplatanie 
wianków z żywych kwiatów.

Dzieci robić będą także dekoracje, m.in. 
kwiaty z bibuły, broda koziołka z waty do 
spektaklu „Niesamowity Koziołek Ma-
tołek”, który odbędzie się o godz. 15.00. 
Dlaczego Koziołek Matołek szuka tak 
naprawdę Pacanowa? O czym marzy 
i kogo spotka na swojej drodze? Czy dzie-
ci pomogą mu w jego poszukiwaniach 
i obronią przed złymi postaciami? 

Spektakl to zabawna i mądra historia zagra-
na i opowiedziana przez 3 aktorów. W bajce 
jest dużo tańca, muzyki, piosenek. Dzieci 
uczą się też piosenki, która pomaga Kozioł-
kowi w jego wędrówce, wspólnie wykonują 
układ taneczny.

O godzinie 16.00 Urodzinowa „Po-
tańcówka” do szlagierów ze złotej 
polskiej epoki lat 50-70, ponadcza-
sowej klasyki i hitów nieco bardziej 
nowoczesnych. Na liście znajdzie się 
także muzyka nawiązująca do naszego 
pięknego Miasta (m.in. Filipinki). 
Dla najlepiej przebranych i tańczących 
par niespodzianki. 

www.saa.pl

Zakończył się pierwszy etap SBO 2019. 
W tym roku mieszkańcy złożyli 168 pro-
jektów, 158 drogą elektroniczną i 10 
w formie papierowej. W tej edycji do za-
gospodarowania jest 9 milionów złotych.

Kolejnym etapem jest formalna i mery-
toryczna ocena pomysłów szczecinian. 
Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfi-
kację formalną są publikowane na stronie 
internetowej www.sbo.szczecin.eu, by 
mogli zapoznać się z nimi wszyscy miesz-
kańcy naszego miasta. Następnie wnioski 
są poddawane ocenie merytorycznej, któ-
ra przesądzi, które projekty znajdą się na 
listach do głosowania.

Do tej pory mieszkańcy mieli również okazję 
uczestniczyć w cyklu spotkań w ramach 
Akademii SBO, podczas których można 
było m.in. uzyskać pomoc w przygotowy-
waniu wniosków i zaprezentować swój 
pomysł. 

Również seniorzy i uczniowie szczecińskich 
szkół mogli dowiedzieć się czym jest SBO 
i jakie szanse stwarza mieszkańcom. Pod-
czas wykładów otwartych Szczecińskiego 
Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, 
na Uniwersytecie Szczecińskim odbyło 
się spotkanie na  temat Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2019. Podczas 
wykładu przybliżona została idea SBO  
i zaprezentowana strona internetowa ob-
sługująca inicjatywę. 

Natomiast podczas kwietniowego spotka-
nia z opiekunami samorządów uczniow-
skich nauczyciele otrzymali konspekty 
lekcji na temat SBO, które później zapre-
zentowali swoim uczniom. Najaktywniejsza 
do tej pory, klasa – 3D gimnazjum z SP nr 
7 im. Heleny Raszki w Szczecinie zwiedza-
ła schron pod urzędem. Wycieczka była 
nagrodą i podziękowaniem dla uczniów, 
którzy nagrali film o Szczecińskim Budże-
cie Obywatelskim.

www.sbo.szczecin.eu

Wniosek o świadczenie Dobry start  
– podobnie jak w przypadku programu 
Rodzina 500 + – można złożyć elektro-
nicznie już od 1 lipca. 

Tradycyjne wnioski papierowe będą 
przyjmowane od sierpnia.

Świadczenie w wysokości 300 zł przy-
sługuje raz w roku na dziecko uczące się 
w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia, 
lub 24. roku życia w przypadku dzieci nie-
pełnosprawnych. 

Pieniądze zostają przyznane na każde 
dziecko spełniające te kryteria niezależnie 
od dochodu rodziny.
Wniosek będzie można złożyć poprzez sys-
temu bankowości elektronicznej oraz przez 
portal Emp@tia przygotowany przez Mini-
sterstwo. Na złożenie wniosków upraw-
nione osoby mają czas do 30 listopada. 

Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu 
otrzymają wypłatę świadczenia do końca 
września. Pozostali w ciągu dwóch miesię-
cy od dnia złożenia wniosku. 

www.swiadczenia.szczecin.pl

cami i Skandynawią, współfinansowania 
projektów oraz kształcenia kadr. 

W trakcie paneli dyskusyjnych odbyła się 
strefa wolnego networkingu, czyli miejsce, 
w którym uczestnicy mogli zaprezentować 
swoją ofertę i nawiązać nowe kontakty 
z potencjalnymi kontrahentami. 

Biznesowy Event Morski zakończył się 
rejsem po Odrze. 

Organizacją wydarzenia zajęła się 
Agencja Rozwoju Metropolii Szcze-
cińskiej. 

www.bem.szczecin.pl

SBO  
– weryfikacja 
wniosków 

„300 +” 
– online już  
od 1 lipca

Co widać przez morskie okno Szczecina? 

73.  urodziny miasta  

Bigband „Jackpot and Floating Orchestra”
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Miejski Konkurs Plastyczny rozstrzygnię-
ty, Anita Agnihotri kolejną bohaterką „My-
śli Niepodległych”, a na Skolwinie Rada 
Osiedla  zorganizowała festyn w ramach 
kampanii (o którym więcej na str.9)

Szczecin to dzisiaj moje miasto – mówi 
Anita Agnihotri, którą 40 lat temu z da-
lekiego Wschodu do Szczecina przy-
wiodła… miłość. 

Urodziła się w Shahjehanpur w pół-
nocnych Indiach. W 1973 roku została 
wybrana Miss Indii. Niedługo potem przy-
jechała do Szczecina i została tu do dziś. 
Z wykształcenia jest filologiem anglistyki, 
a z zawodu restauratorką. 

Jej pasją są książki, historia i jedzenie. 
Jako wytrawny smakosz ceni również 
dobre towarzystwo i spokój ducha, 
dlatego regularnie medytuje.  Dziś jest 
nowoczesną business woman, popula-
ryzatorką hinduskiej kuchni, miss Indii 
w jednej osobie. 

W cyklu „Myśli Niepodległe” Anita Agni-
hotri opowiada o tym jak z Indii trafiła do 
Szczecina, jak jako cudzoziemka o egzo-
tycznej urodzie została tutaj przyjęta i za 
co najbardziej lubi swoje nowe miasto. 
– W Indiach mieszkałam w ogromnych 
miastach: Bombaju i Madrasie, więc dla 
mnie Szczecin to takie małe miasto, któ-
re jednak ma wszystkie walory dużego 
miasta – mówi. -  Jest tu zielono, wszędzie 
blisko i w każde miejsce można dojść 
spacerem.  

W ramach inicjatywy Codziennie 
Polskę tworzyMy restauratorka 
podzieliła się także swoimi reflek-
sjami na temat wolności: – Wolność 
oznacza dla mnie to, że mogę się re-
alizować, jestem akceptowana i nie 
czuję się inna – mówi nasza bohaterka. 
– Wolność to, oprócz zdrowia, najwięk-
sza wartość w naszym życiu. Kiedy czło-
wiek jest wolny ma pozytywną energię. 
Dlatego musimy o tę wolność dbać. 

Jeszcze w tym roku powstanie na terenie 
Sadlińskich Łęgów w Dąbiu pięć zakąt-
ków kajakowych pn. zespół przyrodni-
czo-rekreacyjny „Przylądek Czterech 
Szkieletów” .

1. Zakątek Jeziorna – w rejonie ul. Je-
ziornej, ok. 200 m od ujścia strugi 
Chełszcząca do jeziora Dąbie. Prze-
znaczony będzie zarówno dla kaja-
karzy jak i użytkowników ścieżek 
rowerowo - rolkowych. 

2. Zakątek Płońska Kępa – w części 
przybrzeżnej cypla Płońska Kępa. 
Niedostępny od strony lądowej, prze-
znaczony dla użytkowników małych 
jednostek pływających, głównie dla ka-
jakarzy.

3. Zakątek Sadlińskie Łęgi – w części 
przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na 
północ wysuniętego cypla Sadlińskie 
Łęgi, niedostępny od strony lądowej. 
Przeznaczony dla użytkowników bar-
dzo małych jednostek pływających 
– kajakarzy. 

4. Zakątek Trzebuskie Łęgi –  nieopodal 
granicy administracyjnej Szczecina 
z gminą Goleniów, przeznaczony za-
równo dla kajakarzy jak i użytkowni-
ków ścieżek rowerowo - rolkowych. 
Dostępny będzie od strony wodnej i lą-
dowej; usytuowany z uwzględnieniem 
uwarunkowań naturalnych, w miejscu 
istniejącej „dzikiej plaży”. 

5. Zakątek Chełszcząca – w rejonie wału 
przeciwpowodziowego, ok. 200 m na 
północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi 
Chełszcząca, przeznaczony zarówno 
dla kajakarzy jak i użytkowników ście-
żek rowerowych. 

Projekt pn. „Zespół przyrodniczo-rekre-
acyjny „Przylądek Czterech Szkieletów” 
współfinansowany jest przez Unię Euro-
pejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020.

www.wiadomosci.szczecin.eu

Młodzi artyści

Rozstrzygnięto  Miejski Konkurs Pla-
styczny pod hasłem „Codziennie Pol-
skę TworzyMy”.  

Na konkurs wpłynęło 330 prac z 46 
placówek oświatowych oraz 3 prace 
indywidualne. Celem konkursu było 
m.in. ukazanie obrazu niepodległości 
przez pryzmat młodych mieszkańców, 
dla których Szczecin jest centrum życia, 
gdzie realizują swoją przyszłość, wolność, 
niezależność, marzenia i inspiracje na 
dalsze życie. Jury nagrodziło i wyróżniło 
ponad 20 młodych młodych plastyków. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy uczestnictwa.

Wystawę prac konkursowych można 
obejrzeć w holu Urzędu Miasta  do 6 lipca. 

Przypomnijmy, iż „Codziennie Polskę 
tworzyMy” to nazwa rocznego progra-
mu obchodów 100-lecia niepodległości 
naszego kraju. Inicjatywa składa się wiele 
elementów o zasięgu lokalnym, regio-
nalnym i ogólnopolskim. Ich naczelnym 
celem jest ukazanie Święta Niepodległo-
ści nie tylko w kontekście historycznym, 
lecz także w świetle codziennego życia 
i pracy każdego z nas na rzecz Ojczyzny, 
dziś i w przyszłości. Polska to przecież 
ludzie, ich historie i plany.

„Myśli niepodległe” to jeden z elemen-
tów akcji „Codziennie Polskę tworzyMy”, 
cykl filmów-wywiadów nagrywanych 
w szczecińskiej filharmonii i publikowa-
nych zawsze 11. dnia każdego kolejnego 
miesiąca. Ich bohaterami są osoby znane 
i związane ze stolicą Pomorza Zachod-
niego. 

Osoby, które chcą podzielić się refleksja-
mi o niepodległości i opowiedzieć swoje 
historie ze Szczecinem w tle.

www.mojaniepodleglosc.pl

Codziennie Polskę TworzyMY

„Cztery Szkielety” dla kajakarzy

Jedna z prac konkursu plastycznego –  autorka Zuzanna Bernat 

Szczecin to dzisiaj moje miasto
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Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Ul. Metalowa. Rower bikeS pozostawiony 
na pętli w Podjuchach, także na ul.  Ba-
talionów Chłopskich 106 i Sowińskiego.

Ul. Tomaszowska/Komuny Paryskiej zasta-
wa na przejściu dla pieszych – jedna z firm 
prowadzących roboty ziemnie uszkodziła 
instalacje poziemnie w wyniku czego po-
wstało zapadnięcie w jezdni.

Plaga porzuceń rowerów miejskich

 Ecoszczecin

Ekoporty biją kolejne rekordy. Do końca 
maja odwiedziło je ponad 71 tysięcy osób. 
Analogicznie – w roku ubiegłym – było 37 
tysięcy mieszkańców.

Z roku na rok mieszkańcy coraz bar-
dziej przekonują się do Punktów Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów. Zaledwie 
przez pięć miesięcy 2018 roku 
Ekoporty odwiedziło ponad 71 
tysięcy osób. Przynieśli 2600 ton 
odpadów. 

Do 8 Ekoportów, które funkcjonują w Szcze-
cinie  można przynosić różne frakcje od-
padów,  m.in.:

– opony – do końca maja 2018 roku tra-
fiło ich 112 ton, analogicznie w roku 
ubiegłym było 96 ton

– elektronika – do końca maja 2018 roku 
trafiło jej 190 ton, analogicznie w roku 
ubiegłym były 154 tony

– drewno – 213 ton do końca maja 2018 
roku, 67 ton analogicznie w 2017 roku. 
Jego część jest odzyskiwana, robiony 
jest z niej pelet

– makulatura – 71 ton do końca maja 
2018 roku, analogicznie w 2017 roku 
52,5 tony.

– odpady zielone (liście, gałęzie, części 
roślin) – 730 ton w roku 2018, analogicz-
nie w 2017 roku 820 ton

– gabaryty (m.in. meble, które nie miesz-
czą się w pojemnikach) – 360 ton do 
końca maja 2018, analogicznie w 2017 
roku 306 ton

– leki z aptek oraz Ekoportów – 5,5 tony 
do końca maja 2018, 3,2 tony analogicz-
nie w 2017 roku

Czwarta edycja akcji prowadzona była pod 
hasłem „My – dzieci – posprzątamy, a ty 
pokaż, że potrafisz utrzymać nasz mały 
świat w czystości. Uszanuj naszą pracę, 
doceń starania, nie śmieć, nie wyrzucaj 
odpadów byle gdzie”.

Od 13 kwietnia do 19  czerwca,  pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  
wraz ze szczecińskimi „maluchami”  sprzą-
tali parki, osiedlowe podwórka, skwery, 
place zabaw.  

Dzięki wspólnej pracy, determinacji 
i zaangażowaniu w pierwszym etapie 
akcji,  udało  się zebrać prawie 2,5 tony 
odpadów, a tym samym uporządkować 
tereny, na których najmłodsi mieszkańcy 
Szczecina bawią się, spacerują i spędzają 
czas wolny. 

W tym roku akcję zainaugurowali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 69, którzy 
uporządkowali teren wokół szkoły.  Przez 
kilka godzin uczniowie zebrali ponad 160 
kg odpadów. Najwięcej odpadów, bo ok. 
420 kilogramów zebrali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 69  mieszczącej 

Historyczny rekord

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

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również wy-
korzystać do tego komputer stacjonarny. 

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

www.alertszczecin.pl

Misja Dzieci – Szczecin bez śmieci 

– materiały rozbiórkowe (m.in. kafle, 
tapety, gruz itp.) – 800 ton do końca 
maja 2018, analogicznie w 2017 roku 
577 ton

Ekoporty 
Lokalizacje i godziny otwarcia  
1. ul. Dworska (plac Słowińców), Gumień-

ce – 9.00 -19.00
2. ul. Gdańska, Międzyodrze – 9.00 – 17.00
3. ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), 
 Prawobrzeże/Dąbie – 9.00 – 17.00
4. ul. Firlika 31, Drzetowo-Grabowo – 9.00 

– 19.00

5. ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości), Płonia  
- 9.00 – 17.00

6. ul. Górna 3b, Bukowo  - 9.00 – 17.00
7. ul. Leszczynowa, Zdroje -9.00 – 19.00 
8.  ul. Harcerzy/Arkońska – 9.00-19.00

W  sobotę wszystkie Ekoporty są otwarte 
od 9.00 do 15.00.  

Uwaga!
Galeria Szpargałek w Ekoporcie przy  
ul. Arkońskiej, w lipcu ma wakacyjną  
przerwę.

się przy ul. Zamoyskiego, którzy uporząd-
kowali teren garażowiska znajdującego 
się nieopodal placówki.  

Zebrane przez młodzież odpady bezpo-
średnio po zakończeniu sprzątania od-
bierane były przez  firmę SUEZ JANTRA 
Sp. z o.o. w ramach umowy na sprzątanie 
dzikich wysypisk. 

Każde wyjście z najmłodszymi było oka-
zją do lekcji ekologii. Dzieci dowiady-

wały się jak segregować odpady, czym 
są, gdzie się znajdują i jakie odpady 
przyjmują Ekoporty, jakie konsekwen-
cje niesie za sobą tworzenie dzikich 
wysypisk i pozostawianie odpadów 
w miejscach nieprzeznaczonych.

Na koniec każdych zajęć w terenie, w za-
mian za ciężką pracę,  uczestnicy otrzy-
mywali pamiątkowe prezenty w postaci 
ekologicznych gadżetów oraz vouchery 
do kina.

Dzieci sprzątają miasto



5SZCZECIN wsz    czerwiec/lipiec     2018 www.wiadomosci.szczecin.eu

 EcoszczecinZIELONE  MIASTO

Drzewa pod szczególną  
opieką
Prezes Polskiego Towarzystwa Chi-
rurgów Drzew – NOT Barbara Stępień 
przejęła nadzór nad działaniami zwią-
zanymi z nasadzeniami, pielęgnacją 
i wycinką drzew na terenach admi-
nistrowanych przez służby podległe 
prezydentowi. 

Decyzja  o zmianie organizacyjnej ma 
na celu uporządkowanie i racjonalizację 
działań w tym obszarze, a także zminima-
lizowanie ich negatywnego wpływu na 
środowisko oraz poprawę jakości życia 
w mieście. 

Barbara Stępień, wspólnie z zespołem pra-
cowników Referatu ds. ochrony środowiska 
Urzędu Miasta, będzie sprawować  nad-
zór nad nasadzeniami, pielęgnacją oraz 
ewentualną wycinką drzew i podejmować 
ostateczne decyzje o zakresie realizowa-
nych działań.  

Na co dzień osoby te odpowiadają między 
innymi za kontrolę i wydawanie opinii na 
temat stanu zdrowotnego drzew. Obszarem 
ich szczególnej opieki jest między innymi 
Park Kasprowicza i platany, tak bliskie miesz-
kańcom naszego miasta. 
 
Zespół będzie opiniował projekty inwe-
stycji miejskich pod kątem oddziaływania 
na zieleń miejską i drzewostan w celu ich 
ochrony i utrzymania bioróżnorodności. 
Przedmiotem opinii będzie wpływ po-

Zielone Miasto to także, a może przede 
wszystkim, czyste powietrze. 

Projekt Gminy Miasto Szczecin pn. 
„Ograniczenie zanieczyszczeń po-
wietrza – zakup  autobusów elek-
trycznych na potrzeby komunikacji 
miejskiej w Gminie Miasto Szczecin” 
jako jeden z pięciu w skali kraju został wy-
brany przez Narodowy  Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  do 
dofinansowania i realizacji. 

Szczecin otrzyma 6 mln zł z NFOŚiGW 
na zakup 6 nowych autobusów elek-
trycznych. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 18.450.000,00 zł. Autobusy 
zakupione w ramach tego projektu poja-
wią się na ulicach Szczecina na początku 
2020 roku. 

Przypomnijmy, że miasto otrzymało już 
dofinansowanie na zakup 5 autobusów 
elektrycznych w ramach działania Zrów-
noważona multimodalna mobilność miej-
ska i działania adaptacyjne łagodzące 
zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT 
dla Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego. 

To będzie pierwsze wdrożenie autobu-
sów elektrycznych w Szczecinie. Na po-
czątku 2020 roku miejską flotę zasili aż 
11 pojazdów z napędem elektrycznym. 

Kursować będą na trasach gdzie uciążli-
wość tradycyjnego napędu spalinowego 
(i jego skutki środowiskowe) są najbar-
dziej odczuwalne dla otoczenia. 

Szczecin konsekwentnie realizuje dzia-
łania w zakresie rozwoju i promocji elek-
tromobilności, wpisujące się w założenia 
dot. dbania o środowisko naturalne 
i zgodne ze strategią miasta Floating 
Garden 2050.

Miasto prowadzi nabór uzupełniający 
do drugiego etapu Programu Kawka, 
w ramach którego można uzyskać 
dofinansowanie na wymianę pieca 
węglowego na bardziej ekologiczne 
źródło ciepła.  

Mieszkańcy i podmioty prawne mogą 
otrzymać od Miasta dotację w wysokości 
do 55% poniesionych kosztów. Środki na 
realizację programu pochodzą z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Inwestycje objęte dofinansowaniem:
1.  Likwidacja lokalnych źródeł cie-

pła tj.: indywidualnych kotłowni lub 
palenisk węglowych, kotłowni zasila-
jących kilka budynków oraz kotłowni 
osiedlowych i podłączenie obiektów 
do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 
ich zastąpienie przez źródło o wyższej, 
niż dotychczas, sprawności wytwa-
rzania ciepła (w tym pompy ciepła), 
spełniające wymagania emisyjne 
określone przez właściwy organ. 

2.  Rozbudowa sieci ciepłowniczej 
w celu podłączenia istniejących 
obiektów do centralnego źródła 
ciepła wraz z podłączeniem obiektu 
do sieci;

3.  Zastosowanie kolektorów sło-
necznych celem obniżenia emisji 
w lokalnym źródle ciepła opalanym 
paliwem stałym, bądź w celu współ-
pracy ze źródłem ciepła zastępującym 
źródło ciepła opalane paliwem sta-
łym;

4.  Termomodernizacja budynków 
wielorodzinnych, zgodnie z zakre-
sem wynikającym z wykonanego au-
dytu energetycznego, wyłącznie jako 
element towarzyszący przebudowie 
lub likwidacji lokalnego źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym.

Wszystkie informacje na temat programu 
dostępne są na:

www.bip.um.szczecin.pl

Informacje udzielane są również w UM 
Szczecin: Wydział Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska – pokój 6 (lewe 
skrzydło), pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin, tel.: 91 42 45 845.

Gepardy wyjadą na ulice Ekologiczna Kawka 

szczególnych przedsięwzięć na charakter 
ulic i placów, podporządkowany zasadom 
kształtowania i porządkowania miasta, a tak-
że szczególnej dbałości o zieleń i drzewa 
w przestrzeni publicznej. 

Bardzo ważną rolą przypisaną zespołowi 
jest weryfikacja  harmonogramów prac 
związanych z konieczną wycinką drzew 
i nadzór nad ich przebiegiem. Zabiegi cięcia 
koron drzew, czy też niezbędne  wycinki mu-
szą przebiegać tak, by w jak najmniejszym 
stopniu ingerowały w środowisko naturalne. 

Uwzględnienie okresu lęgowego ptaków 
i terminy agrotechniczne, np. wiosenny 
„płacz” drzew, to podstawowe czynniki 
decydujące o  możliwym czasie realizacji. 
Ocenie zespołu  będzie podlegać rów-
nież zasadność pilnej realizacji  usunięcia 
drzew z uwagi na bezpośrednie i realne 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Skupienie w jednym miejscu nadzoru nad 
postępowaniami prowadzonymi przez wiele 
instytucji podległych prezydentowi ma na 
celu uspójnienie działań w tym obszarze, 
z zachowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju. 
Jednocześnie przypominamy, że każda 
wycinka z terenu miasta dokonuje się na 
podstawie decyzji  Urzędu  Marszałkow-
skiego, a w przypadku pasa drogowego, 
poprzedzona jest opinią Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska.



6 SZCZECINwsz   czerwiec/lipiec   2018 www.wiadomosci.szczecin.eu

Ecoszczecin

#wielkałaparządzi

Pierwszy sezon zwiedzania EcoGe-
neratora za nami. Zakład odwiedziło 
1410 osób w 61 grupach! Największe 
wrażenie robią ogień na ruszcie i wiel-
ka łapa w bunkrze odpadów.

EcoGenerator rozpoczął pracę w grudniu 
2017 roku. Ścieżka edukacyjna została 
udostępniona dla zwiedzających 21 marca. 
Pierwszą historyczną grupą, która obejrzała 
zakład, była klasa 5 ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Szczecinie. Ponieważ większość 
gości to uczniowie szkół, a rok szkolny 
dobiegł końca, zrobiliśmy bilans pierw-
szego sezonu. Przez trzy miesiące spalar-
nię odpadów komunalnych na Ostrowie 
Grabowskim zobaczyło 1410 osób (w tym 
123 opiekunów) w 61 grupach. 

Jakie wrażenie na zwiedzających robi 
Ecogenerator? 
Oto kilka wpisów ze szkolnych stron i Fa-
cebooka:
5 kwietnia byliśmy na wycieczce w Za-
kładzie Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów, czyli w szczecińskim EcoGene-
ratorze. Jest to miejsce, w którym z bezuży-
tecznych śmieci generuje się pozytywną 
energię. Dzięki zastosowaniu nowocze-
snych technologii, odpady przetwarzane 
są w bezpieczny dla środowiska sposób. 
Ta wizyta jest dla nas impulsem do pod-
jęcia działań na rzecz ochrony przyrody. 
Jesteśmy Ekobohaterami, bo wiemy, jak 
dbać o naszą planetę.
Ecobohaterowie z 2a SP 5 w Szczecinie

Wielkie wrażenie zrobiły na nas potężne ko-
mory bunkra na odpady. Operator suwnicy 
specjalnym chwytakiem przenosi odpady 
na ruszty paleniskowe, gdzie są spalane. 
Zajrzeliśmy też do „wnętrza piekła”, czyli do 
komory spalania – ten widok jest naprawdę 
fascynujący! Dziękujemy za interesujący 
wykład i ciekawą wizytę!
Strona Technikum Kształtowania Śro-
dowiska w Szczecinie Dąbiu

Wpływ EcoGeneratora na środowi-
sko naturalne od początku roku bada 
ekipa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Chodzi o monitoring flory i fauny oraz śro-
dowiska abiotycznego (czyli np. chemizm 
gleby) na terenie przyległym do EcoGene-
ratora. Badanie potrwa trzy lata. Po jego 
zakończeniu powstanie raport, który okre-
śli ewentualne działania minimalizujące 
wpływ zakładu na środowisko naturalne.

Jakie zwierzaki, ptaki zaobserwowa-
liście Państwo na badanym terenie?

Marta Cholewa, orni-
tolożka z Uniwersy-
tetu Szczecińskiego: 
Najliczniej i regularnie 
obserwujemy tropy 
saren, pojedyncze lub 
niewielkie zgrupowania 

dzików oraz pojedyncze kopce kreta i ślady 
żerowania bobra europejskiego, lisa rudego, 
wizona amerykańskiego (info. T. Rek).

Na obszarze objętym monitoringiem wystę-
puje ponad 30 gatunków ptaków. Wśród 
nich najcenniejszym gatunkiem jest bielik.  
Na terenie zabudowanym dominował 
gołąb grzywacz, nielicznie pojawiały się 
sroki, wrony siwe i bogatki. W stalowych 
elementach konstrukcji  hali  oraz pompow-
ni wody  znalazłam gniazda kopciuszków 
i gołębi. Gniazda wróbli  są w konstrukcji 
m.in. taśmociągów. Za ogrodzeniem Eco-
Generatora występują inne gatunki, m.in.: 
pustułka, srokosz, sikora uboga, wróbel, 
skowronek, bielaczek i siweczka rzeczna.

EcoGenerator zrzuca do Duńczycy wodę 
o temperaturze ok. 30 st. Celsjusza,  któ-
rą używa do schładzania skraplacza tur-
biny.  Jaki to ma wpływ na środowisko?

Zimą w rejonie zrzutu ciepłej wody oraz 
przy punkcie poboru wody powstały opa-
rzeliska – obszary wolne od lodu, które 
przyciągają ryby potrzebujące tlenu. Miej-
sca te stały się dogodnym żerowiskiem dla   
ptaków wodnych takich jak: łyska, czernica, 
nurogęś, kormoran, bielaczek, krzyżówka, 
czapla siwa. Przy oparzeliskach często 
widziałam bieliki siedzące na pobliskich 
drzewach-czatowniach oraz pojedyncze 
śmieszki oraz mewy srebrzyste.

Jakie działania kompensacyjne są moż-
liwe po zakończeniu (czy może jeszcze 
w trakcie) monitoringu?

Jeśli chodzi o ptaki, to: uprzątnięcie z tere-
nów zielonych odpadów stałych (ryzyko 
zaplątania w sznurki, żyłki, których ptaki 
używają do budowy gniazd);  nasadzenia 
krzewów (bezpieczne enklawy szczegól-
nie dla młodych osobników); ograniczenie 
do minimum przebywania pracowników 
w pobliżu gniazd założonych w budynkach 
oraz – jeśli to możliwe - zapewnienie wlotu 
dorosłych ptaków do budynków z gniazda-
mi. W przypadku roślin usunięcie odpadów 
stałych oraz podrostu krzewów na stanowi-
sku kocanki piaskowej,  zniszczenie obcych 
gatunków roślin rozprzestrzenionych na 
terenie zakładu; nasadzenia uzupełniające 
drzew, które nie przyjęły się jako nasadze-
nia zastępcze.

Co słychać 
u dzika i bielika, 
sieweczki 
rzecznej?

I jeszcze wpis na Facebooku jednej z mam, 
która uczestniczyła w zwiedzaniu jako opie-
kunka: Świetna wycieczka do Eco Generator 
Szczecin ! Dziękujemy!
#EcoGenerator #wielkałaparządzi

Wielka łapa to chwytak łupinowy, który 
służy do przerzucania odpadów z bunkra 
do lejów zasypowych. Chwytak mimo 
ogromnych rozmiarów z lekkością szybuje 
w żelbetowej hali, przenosząc tony od-
padów.
Drugą największą atrakcją jest specjalne 
okienko, przez które można zajrzeć do 
rusztu i zobaczyć palące się w tempera-
turze 1000 st. Celsjusza odpady.

Wszystkie grupy przed zwiedzaniem 
uczestniczą w prezentacji na temat spa-
larni, ochrony środowiska i nowoczesnej 
gospodarki odpadami. Na koniec goście 
otrzymują upominki (m.in. odblaskowe 
torby, foldery, długopisy).

Zapraszamy do zwiedzania EcoGeneratora 
po wakacjach!

Zapisy przyjmujemy pod adresem:
wizyty@ecogenerator.eu
Wiek zwiedzających: od drugiej klasy szko-
ły podstawowej wzwyż. Wielkość grup: 
do 25 osób. Zapraszamy we wtorki, środy 
i czwartki; godz. 9 i 11. 

Wizyta trwa ok. 1,5 godziny. EcoGenerator 
znajduje się w Szczecinie, na Ostrowie 
Grabowskim, przy ul. Logistycznej 22. 
Transport we własnym zakresie. Dojazd 
autobusem linii 76.

Czysta energia z odpadów
EcoGenerator od początku swojej 
działalności, tj. od grudnia 2017 do 20 
czerwca 2018 unieszkodliwił blisko 50 
tys. ton odpadów komunalnych. W tym 
czasie wytworzył 28 tys. MWh energii 
elektrycznej i 64 tys. GJ energii cieplnej. 

Wielka łapa, czyli chwytak  łupinowy w bunkrze odpadów.

Zwiedzanie EcoGeneratora, uczniowie oglądają bunkier odpadów.
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Modernizujemy „Miedwiankę”
Pełną parą ruszyła modernizacja 
miejskiego odcinka miedwiańskiej 
magistrali wodociągowej.

Od kilku tygodni jadący ulicą Walecz-
nych, mogą dostrzec w pobliżu dworca 
kolejowego Zdroje ciężki sprzęt budow-
lany i pracowników układających po-
tężne rury. To jedno z miejsc, w których 
prowadzi się modernizację „Miedwianki”.
 
Fragment przy ul. Walecznych jest 
o tyle ważny, że tylko tu, pod jezdnią, 
rury układa się metodą bezwykopową, 
aby możliwy był ruch samochodów. 
W pozostałych miejscach rury układane 
są w wykopach otwartych. 

Inwestycja polega na modernizacji istnie-
jącej magistrali zbudowanej z rur o śred-
nicy 1200 mm. Zostaną wymienione na 
rury z żeliwa sferoidalnego o średnicy 
1000 mm. Inwestycja prowadzona jest 
na odcinku od pętli przy ul. Turkusowej 
do Stawu przy Torach w pobliżu ul. Cze-
remchowej. 

W sumie podczas prac ułożony będzie 
nowy rurociąg o długości ok. 1 km. 
Inwestycja realizowana jest w ramach 
programu „Czysta Odra w Szczecinie”. 

Wykonuje ją firma AG System z Krakowa. 
Koszt prac to ok. 8,7 mln zł. Przewidziany 
umową termin zakończenie robót to 30 
listopada br.„Miedwianka” to strategicz-
ny element miejskiej infrastruktury. To 
nią dostarczana jest woda praktycznie 
dla całego miasta. 

Magistrala wodociągowa liczy sobie 
przeszło 40 lat - powstała wraz z budową 
ujęcia miedwiańskiego.  Jej pozamiejski 
odcinek doczekał się nowej nitki, która 
została zrealizowana w poprzednich 
latach. 

Teraz przyszedł czas na moderniza-
cję odcinka miejskiego Prowadzone 
obecnie prace to pierwsze dwa etapy 
przedsięwzięcia. 

więcej:
zwik.szczecin.pl

Jak co roku, ZWiK prezentował się pod-
czas Dni Morza. Bez wątpienia hitem 
naszego stoiska był saturator, z którego 
rozdawaliśmy wodę gościom najwięk-
szej szczecińskiej imprezy plenerowej. 
Kto jej nie spróbował, ma na to szanse 
podczas kolejnych wydarzeń odbywa-
jących się w mieście.  

W sumie wydaliśmy kilka tysięcy kubków 
schłodzonej i lekko gazowanej wody. 
Kolejka do saturatora momentami była 
niemal tak długa, jak ta, która ustawiała się 
przy żaglowcu „Siedow”. Sprzyjała nam 
oczywiście pogoda i panujący podczas 
Dni Morza niemiłosierny upał. 
Nie tylko to przesądziło o popularności 
naszej wody. Ona po prostu jest smacz-
na i od dawna namawiamy do jej pica. 
Po Dniach Morza wiele osób się do tego 
przekonało. 

Przez najbliższy rok stawki opłat za 
dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków nie ulegną zmianie.  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Szczecinie zatwierdził 
wniosek taryfowy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków złożony przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji. Decyzja w tej 
sprawie została opublikowana 25 czerwca 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgod-
nie z przepisami taryfa wejdzie w życie 2 
lipca br. 

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem 
przez 12 miesięcy (od 2 lipca) dotych-
czasowa taryfa określająca stawki opłat 
za dostarczanie wody, odprowadzanie 
ścieków pozostanie bez zmian. 

Dla wszystkich odbiorców przedstawia 
się następująco:
•	 dostarczenie	jednego	metra	sześcien-

nego wody - 4,34 zł brutto (4,02 zł net-
to),

•	 odprowadzenie	jednego	metra	sze-
ściennego ścieków - 6,75 zł brutto 
(6,25 zł netto).

Miesięczne stawki opłaty abonamentowej 
przedstawiają się następująco: 

•	 stawka	opłaty	abonamentowej	dla	od-
biorców rozliczanych na podstawie wo-

domierza głównego lub na podstawie 
wskazań wodomierza wymagającego 
indywidualnego rozliczenia – 9,20 zł 
brutto (8,52 zł netto),

•	 stawka	opłaty	abonamentowej	dla	
odbiorców rozliczanych w tej samej po-
sesji łącznie na podstawie wodomierza 
głównego i wodomierza dodatkowego 
służącego do określenia ilości wody 
bezpowrotnie zużytej do podlewania 
przydomowych ogrodów – 11,35 zł 
brutto (10,51 zł netto),

•	 stawka	opłaty	abonamentowej	za	
każdy wodomierz dodatkowy, który 
nie służy do określania ilości wody 
bezpowrotnie zużytej do podlewania 
przydomowych ogrodów – 5,16 zł 
brutto (4,78 zł netto),

•	 stawka	opłaty	abonamentowej	dla	
odbiorców rozliczanych na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody oraz 
odbiorców, u których odczytu wodo-
mierza dokonuje przedsiębiorstwo 
trzecie – 4,04 zł brutto (3,74 zł netto).

W taryfie uwzględniono ponadto opła-
ty za przekroczenie warunków wpro-
wadzania ścieków przemysłowych do 
kanalizacji sanitarnej, które dotyczą 
podmiotów prowadzących działalność 
przemysłową. 

Szczegółowe informacje na temat stawek 
po 2 lipca 2018 r. znajdują się na stronie: 

www.zwik.szczecin.pl. 

Napoiliśmy spragnionych

Taryfa zaakceptowana

 „Miedwianką” dostarczana jest woda praktycznie dla całego miasta.

Mnóstwo naszych gości dziwiło się, że 
„kranówka” jest tak smaczna i deklaro-
wało, że będzie ją pić na co dzień.

Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy 
nie odwiedzili nas podczas Dni Morza 
a chcieliby przekonać się, jak smakuje 
podawana przez nas woda. 

Do połowy września na szczecińskiej Łasz-
towni odbywać się będzie cykl imprez 
plenerowych pod nazwą „Bulwarove”. 

W ich trakcie również będzie się można 
napić wody z saturatora. 

Najbliższe wydarzenie już w nadchodzący 
weekend. 

Serdecznie zapraszamy na smaczną 
wodę. 

 Hitem podczas tegorocznych Dni Morza był saturator na stoisku ZWiK.
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Ecoszczecin

W  Teatrze Wielkim w Warszawie, 
w poniedziałek 18 czerwca br. odbyła 
się gala wręczenia statuetek Godła 
TERAZ POLSKA. 

Na 50 firm, które ubiegały się o godło, 
do grona laureatów przeszła tylko 
połowa.  

W imieniu Szczecińskiej Energety-
ki Cieplnej statuetkę z rąk europosła 
Adama Szejnfelda odebrał Marian 
Nowakowski, Menadżer ds. Kluczo-
wych Klientów.
 
Konkurs TERAZ POLSKA wyłania gru-
pę najlepszych polskich produktów, 
usług, gmin i przedsięwzięć, które 
dzięki swoim walorom jakościowym, 

technologicznym i użytkowym, wy-
różniają się na rynku oraz są wzorem 
dla innych. 

Godło „Teraz Polska” stało się 
marką samą w sobie. Jego siła ryn-
kowa, a także wysoka rozpoznawal-
ność wzmacniają konkurencyjność 
oraz sukces rynkowy wyróżnionych 
nim Laureatów.

Dlatego już sama nominacja do 
Godła TERAZ POLSKA jest wielkim 
wyróżnieniem i uznaniem dla firm. 

Samo Godło natomiast uznawane 
jest za jedno z najbardziej presti-
żowych i wyróżniających firmę na 
rynku. 

Dla naszych klientów i odbiorców to 
sygnał, że jesteśmy solidnym kontrahen-
tem, a nasze usługi są najwyższej jakości.

Do konkursu – pod koniec 2017 r. - zo-
stała zgłoszona  produkcja, dystrybucja 
i dostawa energii cieplnej, wytwarzanie 
energii elektrycznej w kogeneracji.

Kapituła przyznaje nominacje do Godła 
na podstawie opinii Branżowych Komisji 
Ekspertów, które oceniają zgłoszone do 
konkursu produkty i usługi, przyznając 
im punktację. Maksymalny pułap wynosi 
1000 punktów. 

SEC otrzymał maksymalną liczbę – 
1000 punków, a następnie nominację 
do Godła. 

W dniu 23 kwietnia br. Kapituła Pol-
skiego Godła Promocyjnego spośród 
wszystkich nominowanych dokonała 
– w drodze głosowania – wyboru Laure-
atów tegorocznej edycji Konkursu „Teraz 
Polska”. Głosowanie poprzedzone było 
wystawą wszystkich nominowanych.

Konkurs TERAZ POLSKA odbywa się 
po raz 28. 
Kapituła to 26 osób, uznanych autory-
tetów życia społecznego, kulturalnego, 
gospodarczego, naukowego i politycz-
nego, powoływanych przez Fundatorów 
oraz Patrona Honorowego. Przewodni-
czącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, 
Prezes Polskiej Akademii Nauk.

sec.com.pl

TERAZ POLSKA, teraz SEC
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Budownictwo

To  pierwszy Dzień Dziecka, który ro-
dzina państwa Bieleckich (małżeństwo 
z czwórką małych dzieci) spędziła 
w mieszkaniu otrzymanym od miasta 
w ramach programu Dom Dużej Rodziny.  

Lokal o pow. ok 80 m2 znajduje się przy ul. 
Łuczniczej w Szczecinie. Jest dwupoziomo-
wy i składa się z czterech pokoi, garderoby, 
kuchni, łazienki, wc oraz przestronnych 
przedpokojów. Do lokalu przynależy także 
piwnica. Lokal należy do Szczecińskiego 
TBS i został przez spółkę kompleksowo wy-
remontowany i wyposażony. W mieszkaniu 
zamieszkała rodzina Państwa Bieleckich 
- Emilia i Rafał wraz z czwórką dzieci: Julią 
(11 lat), Mają ( 9 lat), Olivierem (4 lata) i Miko-
łajem (2 latka) . Z okazji Dnia Dziecka rodzinę 
odwiedził Piotr Krzystek prezydent miasta 
i Grażyna Szotkowska prezes Szczecińskie-
go TBS, przynosząc najmłodszym prezenty.

Idea programu
Program Dom Dużej Rodziny ruszył 
w 2016 roku. Zakłada pomoc rodzinom, 
które mieszkają w Szczecinie minimum 3 
lata i w dniu podpisania umowy nie mają 
tytułu prawnego do innego lokalu na te-
renie miasta. Rodzina powinna składać 
się przynajmniej z trójki dzieci. Pomocą 
objęte zostają te rodziny wielodzietne, 

Dzień Dziecka w Domu  
Dużej Rodziny 

Oferta non stop: pierwsze 
mieszkania już wynajęte

Nowe mury  
pną się do góry

Ponad 20 mieszkań w ciągu dwóch tygo-
dni wynajęto w ramach oferty non stop. 
Kolejne lokale czekają na chętnych, oferta 
jest na bieżąco aktualizowana.

Oferta Non stop to możliwość wynajęcia 
mieszkania należącego do TBS , a będącego 
w dyspozycji gminy. Na liście do wynajęcia 
znajdują się mieszkania  położone zarówno 
na lewobrzeżu i prawobrzeżu miasta. Więk-
szość z nich to mieszkania zmodernizowane, 
wykończone pod klucz.

W pokojach – wykładziny we współ-
czesnym standardzie, w łazienkach 
– terakota oraz płytki ceramiczne, zle-
wozmywaki, wanny, umywalki, nowa 
stolarka okienna i drzwiowa  itp. Czynsz 
w takich mieszkaniach wynosi 13,68 zł/
m2 miesięcznie, a w przypadku mieszkań 
komunalnych mniej.

Wśród zalet wynajmowania tych mieszkań 
można wymienić m.in. : wysokość czynszu  
która, w porównaniu ze stawkami rynkowymi 
jest na poziomie 50-60 proc, trwałość najmu, 

stabilność i przewidywalność czynszu (w 
przeciwieństwie do wolnego rynku) .

Wszystkie oferty mieszkań są bardzo szcze-
gółowo i starannie opisane. W ofercie jest 
informacja o metrażu mieszkania, liczbie 
pomieszczeń, wysokości czynszu, rodzaju 
ogrzewania, kaucji itp.

Aby wynająć jedno z tych mieszkań należy 
spełnić wymagane kryterium dochodowe 
i przed podpisaniem umowy wpłacić kaucję. 
O pierwszeństwie do zawarcia umowy de-
cyduje data i godzina złożenia kompletnego 
wniosku w siedzibie Zarządu Budynków 
i Lokali Komunalnych .

Szczegółowe informacje i druki wniosków 
znajdują się na stronie www.zbilk.szczecin.pl .
Można je także uzyskać osobiście w siedzibie 
ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. 

Informacje na temat zasad najmu mieszkań 
można również uzyskać pod nr telefonu: 91 
48 86 333, 91 48 86 301, 91 43 45 455 (od 
pon do pt. w godz. od 7.30 do 15.30)

Widać już zarys osiedla mieszkaniowego, 
które powstaje u zbiegu ulic Kusociń-
skiego - Sowińskiego - Głowackiego, na 
terenie dawnego Fortu Prusy.  Inwestycję 
realizuje TBS Prawobrzeże.

Trwa rewitalizacja w historycznym miejscu. 
Na działce o powierzchni ponad 7 tys m2 

powstają trzy budynki, trzy i czteropiętrowe. 
W sumie znajdzie się w nich 95 mieszkań 
o  łącznej powierzchni użytkowej ponad 
5 tys. m2.  Średni metraż mieszkania to 53 
m2. W ramach inwestycji przewiduje się 
wykonanie chodników, alejek, ławek placu 
zabaw dla dzieci, miejsc parkingowych. 
Na terenie osiedla zasadzonych będzie 56 
drzew  ozdobnych i 163 krzewów. Inwesty-
cja położona jest na terenie objętym ochro-
ną konserwatorską w zakresie historycznej 
struktury przestrzennej. Z tego względu 
dwa istniejące narożne budynki ceglane 
poddane zostaną kompleksowej renowacji 
i adaptacji na trzy lokale użytkowe (o łącznej 
pow. ok. 190 m2).
Ukończenie inwestycji i oddanie mieszkań 
zaplanowane jest na czerwiec 2019 r. Wy-

konawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo 
Budowlane Ciroko ze Szczecina. Planowany 
koszt zadania wynosi ok 29 mln zł. Budowa 
osiedla jest finansowana z Banku Gospo-
darstwa Krajowego, wpłat partycypantów 
i środków Gminy Miasto Szczecin.

Mieszkania oddawane w standardzie pod 
klucz. Ściany pomalowane na biało, wykła-
dziny PCV na podłogach, w łazienkach okła-
dziny ceramiczne na ścianach i podłodze,  
kuchenka elektryczna energooszczędna 
z płytą ceramiczną w kuchni, łazienka z bia-
łym montażem (wanna, umywalka). 

Mieszkania parterowe będą miały dostęp 
do ogródków przydomowych. Każde miesz-
kanie powyżej parteru będzie wyposażone 
w balkon lub taras.

TBS  Prawobrzeże jest w trakcie naboru na 
nabycie partycypacji w kosztach budowy 
lokali mieszkalnych. Ogłoszenie o naborze 
jest  zamieszczone na stronie internetowej 
spółki: www.tbs.szczecin.pl/pl/partycy-
pacja/lista-lokali/sowinskiego.

które ze względu na sytuację finansową 
nie mogą zapewnić sobie odpowiednich 
warunków mieszkaniowych we własnym 
zakresie, jednak są w stanie ponosić kosz-
ty związane z utrzymaniem mieszkania. 
W tych rodzinach nie może występować 
problem uzależnień, a także zadłużenie 
dotychczas zajmowanego lokalu. Czynsz 
najmu w lokalu wynajmowanym w ramach 
programu jest taki sam jak w mieszkaniu 
komunalnym. Rodziny mogą ubiegać się 
także o dodatek mieszkaniowy.

Zamieszkaj dobrze ! 
To pakiet dziewięciu programów mieszka-
niowych Szczecina. Stanowią one bogatą 
ofertę skierowana do osób z różnych śro-
dowisk, o różnych potrzebach mieszka-
niowych, a przede wszystkim o różnym 
poziomie dochodów, które na ustalonych 
zasadach mogą wynająć mieszkanie. Mia-
sto dysponując mieszkaniami w obu gmin-
nych TBS’ach oraz we własnym zasobie 
mieszkaniowym - wynajmuje mieszka-
nia zawodowym rodzinom zastępczym, 
usamodzielniającym się wychowankom 
placówek wychowawczo-opiekuńczym 
lub pieczy zastępczej, studentom, absol-
wentom, dużym rodzinom oraz seniorom.

Więcej:
www.szczecin.eu/zamieszkajdobrze

 Prezydent Szczecina z prezentami dla dzieci
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RadyOsiedla

Spotkaliśmy się „Po Sąsiedzku”

 13 Rad Osiedla zaprezentowało się pod-
czas pikniku w Alei Kwiatowej , a szacuje 
się, że poszczególne stoiska i miejsca 
wydarzeń odwiedziło tego dnia kilka 
tysięcy szczecinian i turystów

Poza możliwości poznania działalności 
poszczególnych Rad Osiedla, jak zawsze 
było dużo atrakcji, uśmiechu i zabawy 
zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Na scenie był prawdziwy wysyp talentów. 
Zaprezentowały się dzieci z osiedlowych 
szkół i przedszkoli, podczas Turnieju Gier 
Minutowych zmierzyły się osiedlowe 
drużyny (12 drużyn) w konkurencjach wy-
magających refleksu, wiedzy przyrodniczej 
i poczucia humoru. Trzy najlepsze drużyny 
otrzymały nagrody rzeczowe, m.in. zestawy 
kosmetyków, bukiety kwiatów i vouchery 
do escape room).

Nie zabrakło konkursów m.in. Quiz wie-
dzy o Odrze z nagrodami ufundowanymi 
przez partnera Kolorowej Alei - Inwesto-

ra projektu „Czysta Odra w Szczecinie”, 
a także tradycyjny już kulinarny konkurs 
na najlepszego naleśnika , w którym ry-
walizowały 4 ekipy kucharzy.

Dla wszystkich zwiedzających dostępna 
była bezpłatna strefa animacji „Gry osie-
dlowe”, gdzie pod okiem animatorki moż-
na było pograć w zapomniane gry, takie 
jak kółko i krzyżyk, wielkie bierki, sznura 
czy gumę.

Można było tez zrobić sobie zdjęcie w foto 
budce, z dymkami z nadrukowanymi na-
zwami rad osiedli czy zagrać w wielkofor-
matowego chińczyka.

A w namiocie  programu Kawka  dzieci 
mogły zrobić wiatraczki, trójwymiarowe 
modele samolotów, porysować. Dorośli 
natomiast zasięgnąć informacji o proeko-
logicznych działaniach Miasta Szczecin.

W jednym z namiotów usytuowano ŚRO-
DEK - Śródmiejski Punkt Sąsiedzki 

z akcją „Jak dobrze mieć sąsiada” , która 
realizowana jest w ramach projektu „mia-
sTOmy – program animacji społecznej na 
obszarze rewitalizacji”, koordynowanego 
przez Stowarzyszenie „Oswajanie sztu-
ki” i współfinansowanego przez Miasto 
Szczecin w związku z projektem pn. „Re-
witalizacji obszaru przestrzeni publicznej 
i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei 
Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Dodatkową atrakcją była Strefa Mam, 
gdzie nie tylko mamy, ale wszyscy odwie-
dzający festyn mogli skorzystać z darmo-
wych porad: dietetyczki, coacha biznesu, 
makijażystki, poznać techniki pierwszej 
pomocy nefrologicznej, poćwiczyć z trene-
rem personalnym, pomalować paznokcie. 

Na festynie można było również zakupić 
kwiatek dla mamy i kosmetyki.

Nie mogło też zabraknąć smakołyków , 
były oczywiście lody, wata cukrowa, po-
pcorn, burgery. 

Rady Osiedla  
uczestniczące w festynie:

 1. RO Stołczyn
 2.  RO Golęcino – Gocław
 3. RO Żelechowa
 4. RO Skolwin
 5. RO Słoneczne
 6. RO Dąbie
 7.  RO  Krzekowo  

          – Bezrzecze
 8. RO Świerczewo
 9. RO  Zawadzkiego  

          – Klonowica
10.  RO  Śródmieście  

          – Północ
11.  RO  Śródmieście  

          – Zachód
12.  RO Stare Miasto
13.  RO  Turzyn

Rada Osiedla Skolwin zorganizowała 
festyn w ramach kampanii Codziennie 
Polskę TworzyMy.

Cieszył się dużym zainteresowaniem, na co 
z pewnością wpływ miał bogaty program 
wydarzenia. Puntem kulminacyjnym była 
rekonstrukcja historyczna z przyjazdu gene-
rała Mieczysława Boruty Spiechowicza do 
Skolwina. Inscenizacja ukazała kilka scen 
związanych z początkami państwa oraz 
z życiem generała na tych terenach (w tym 
m.in.: prześladowania przez komunistów).

Uczestnicy pikniku wzięli również udział 
w grze historycznej przygotowanej przez 
harcerzy. 

Sporym zainteresowaniem cieszyło się też 
tworzenie żywej biało-czerwonej flagi.

Piknik 
niepodległościowy

Codziennie 
Polskę 
TworzyMy
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Rozmaitości

Najlepsi uczniowie, studenci i dokto-
ranci otrzymali  Nagrody i Stypendia  
Prezydenta Szczecina. 

Tradycyjnie nagrody dla uczniów za wybit-
ne osiągnięcia szkolne za rok 2017/2018, 
zostały podzielone na trzy kategorie (szko-
ły podstawowe, gimnazja oraz szkoły 
ponadgimnazjalne). 
W tym roku do Urzędu Miasta wpłynęło 
912 wniosków o przyznanie nagrody dla 
uczniów szczecińskich szkół zamieszka-
łych w Szczecinie. Komisja rozpatrzyła 
pozytywnie łącznie 562 takie wnioski.

Z kolei dwóch studentów: Aleksander 
Wolak z Akademii Morskiej (Nawigacja) 
oraz Jakub Rosik z PUM (Wydział Lekarski) 
oraz czterech doktorantów:  Karol Mią-
dlicki , Paweł Herbin oraz Marcin Jasiewicz 
z ZUT (Budowa i Eksploatacja Maszyn) i  
Adam Augustyniak z ZUT (Biotechnologia) 
otrzymali stypendia Prezydenta Szczecina.

Wysokość stypendium dla doktoranta 
wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie 
a dla studenta przyznawana jest w kwocie: 
– 1.000 zł brutto miesięcznie w okresie 

pierwszych 12 miesięcy,

– 1.200 zł brutto miesięcznie w okresie 
od 13 do 24 miesiąca, 

– 1.400 zł brutto miesięcznie w okresie 
od 25 do 36 miesiąca pobierania sty-
pendium.

Stypendia wręczane są dwa razy do roku. 
Do tej pory otrzymało je 246 osób, w tym 
120 studentów i 126 doktorantów, re-
prezentujących preferowane dyscypli-
ny naukowe, dziedziny sztuki i kierunki 
kształcenia. 

www. wiadomosci.szczecin.eu

Wieloraczki to wiele szczęścia na raz, 
ale także wiele wydatków. Dlatego Mia-
sto chce zapewnić pomoc finansową 
opiekunom wieloraczków – po 5 tys. 
zł na każde dziecko, w przypadku co 
najmniej trójki dzieci. 

„Bon opiekuńczy: Wieloraczki”  przysłu-
giwać będzie opiekunowi (rodzicom – 
matce lub ojcu; opiekunom prawnym lub 
osobom, które wystąpiły do sądu rodzin-
nego o przysposobienie) niezależnie od 
jego sytuacji dochodowej. 

Aby otrzymać świadczenie trzeba 
spełnić trzy warunki: mieszkać na 
terenie Gminy Miasta Szczecin; 
w składanych (na podstawie prze-
pisów ustawy z o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników i płatni-
ków) zgłoszeniach identyfikacyjnych 
wskazać jako miejsce zamieszkania 
podatnika – Szczecin; wychowywać 

Festiwal trwać będzie od 6 lipca do 2 
września, a hasłem 13. Międzynarodo-
wego Festiwalu Sztuk Wizualnych jest 
„Powolność”. 

Idea wydarzenia, rozumiana w katego-
riach spowolnienia, podległości, ale 
także pytania o to co wolno a czego 
nie. 

Wybrany motyw powiązany jest z set-
ną rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Festiwal ma więc na celu przeanali-
zowanie wolności człowieka w kwe-
stiach moralnych, prywatnych oraz 
zastanowienie się nad tym, czym jest 
wolność w dzisiejszych czasach.

inSPIRACJE otworzy weekend 
wernisażowy (6-8 lipca), a później 
w programie m.in. wystawy na terenie 
Trafostacji Sztuki, pn. „Powolność” 
w której artystki zarysują napięcie 
pomiędzy wolnością indywidualną 
a wymaganiami społeczeństwa.

Z kolei wystawa „Życie jest podwór-
kiem” ma na celu przeanalizować 
proces poszukiwania wolności w kon-
tekście społeczeństw jakie tworzą się 
na tzw. „blokowiskach”. 

Artyści wystawy „M3” eksponowa-
nej w Galerii R+ w Akademii Sztuki 
pokazują fragmenty miasta, często 
pozornie nieatrakcyjne, banalne, na 
pierwszy rzut oka niezauważalnych, 
tak jakby stanowiły one reprezenta-
cyjną część różnych miast. 

W programie festiwalu także projekcje 
filmowe, spotkania z poezja, a więcej 
szczegółów na stronie: 

www.inspiracje.art.pl

Najzdolniejsi wyróżnieni 13. 
inSPIRACjE

Po 5 tysięcy dla wieloraczków

 Najlepsi uczniowe podczas rozdania nagród

co najmniej troje lub więcej dzieci 
urodzonych podczas jednego po-
rodu.
Ustalenie prawa do Bonu w przypadku 
wieloraczków następować będzie na 
wniosek opiekuna, złożony w terminie 
12 miesięcy od dnia ich narodzin. 

Wnioski o przyznanie bonu przyjmowane 
będą przez cały rok. Samo świadczenie wy-
płacane będzie do ostatniego dnia miesią-
ca, następującego po miesiącu, w którym 
złożono prawidłowy i kompletny wniosek.

www.wiadomosci.szczecin.eu
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Największe żaglowce świata po-
nownie zacumują u stóp Wałów 
Chrobrego. Szczecin będzie go-
spodarzem finału The Tall Ships 
Races w 2021 roku.

– Mamy to! Regaty znów odbędą się 
w Szczecinie. To niesamowite, bo je-
steśmy pierwszym miastem w historii, 
które po raz czwarty zorganizuje tę 
imprezę – powiedział Piotr Krzystek, 
prezydent Szczecina. 

Poprzednio nasze miasto było go-
spodarzem finału Zlotu Wielkich 
Żaglowców w 2007, 2013 oraz 
2017 roku.

W 2021 roku największe żaglowce 
świata będą rywalizować na trasie: 
Kłajpeda – Petersburg - Tallin – 
Maarianhamina – Szczecin. 

Finał regat The Tall Ships Races 
odbędzie się w dniach 31 lipca – 3 
sierpnia 2021 r.

Finał  Regat  
znów w Szczecinie!

Maszt 
na Łasztowni

Lipiec na Różance

Morski symbol Szczecina Maszt Macie-
jewicza od tegorocznych, czerwcowych 
Dni Morza wita żeglarzy już w nowym 
miejscu,  na Bulwarze Gdyńskim (Łasz-
townia)

Uroczyste podniesienie bandery na 
maszcie imienia Kapitana Konstantego 
Maciejewicza miała typowo żeglarski 
charakter. 
Głównym punktem uroczystości było 
wciągnięcie na maszt polskiej bandery. 
Towarzyszyło temu tzw. wybicie szklanek, 
czyli uderzenie w dzwon okrętowy.

Te żeglarskie zwyczaje zaprezentowa-
li podopieczni Centrum Żeglarskiego. 
Młodzież przypomniała również biografię 
legendarnego kapitana, twórcy szkol-
nictwa morskiego w Szczecinie i jego 
największe dokonania. 

W uroczystości na Bulwarze Gdyńskim 
wzięli udział przedstawiciele środowisk 
żeglarskich i morskich, uczniowie Cen-
trum Żeglarskiego, absolwenci dawne-
go Liceum Morskiego im. Konstantego 
Maciejewicza oraz rodzina „Kapitana Ka-
pitanów”.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni, że ten 
niezwykły pomnik istnieje, że nie został 
pocięty na złom i że stoi w tak pięknym 
miejscu – mówił Janusz Maciejewicz, 
wnuk patrona masztu.

Już drugi miesiąc trwa Różany Ogród 
Sztuki, który oferuje wiele atrakcji za-
równo dla do dorosłych jak i dzieci. 

Różankowe potańcówki – to ubiegło-
roczny hit i w tym roku cieszy się wielką 
popularnością.  W lipcu na parkiecie spo-
tykamy się w sobotę 7. w godz. 16.00-19. 
i 21.lipca w godz. 17.00-20.00. Będziemy 
bawić się zarówno w rytmach rodzimej 
muzyki rozrywkowej jak i światowych 
hitów. 
Przypominamy, że w tym sezonie 
zabawy taneczne odbywają się do 
29 września!

Różana Czytelnia to plenerowa strefa 
wolnych książek. Każdy kto odwiedzi 
Różany Ogród może  zostawić, wziąć 
lub poczytać książkę na miejscu. 
Projekt jest częścią ogólnopolskiej akcji 
„uwalniania książek”, który wielu osobom 
daje szansę na obcowanie z książką, bez 
konieczności jej zakupu. 

Nie zabraknie też  koncertów, m.in.  
1 lipca  o godzinie 12.00 kwartet 
smyczkowy „Ba-rock”. W swoim re-
pertuarze zespół ma utwory muzyki kla-
sycznej, rozrywkowej i sakralnej.

13-15 lipca – amerykańsko-włosko-pol-
ska Letnia Fiesta Jazzowa, podczas 
której zaprezentują się artyści związani 
z festiwalem Szczecin Jazz. Wystąpią 

rewelacyjni Freddie Hendrix, Attilio Di 
Pocce i Yah Supreme,  

28 lipca, godz. 12.00  Koncert CHANGO 
feat Alicja Kruk, a  29 lipca godz. 12.00
Koncert zespołu „Sklep z Ptasimi Pió-
rami”. 

Dla dzieci na Różance  m.in. 14 lipca  
warsztaty  „Polska rzeźba i zabawka 
ludowa”, podczas których  uczestnicy 
zapoznają się z historią, typami i cha-
rakterystyką (kształty, kolorystyka itp.)  
zabawek ludowych oraz z technikami 
ich wykonania. 

„Animacja i film” (21 lipca) spotkanie po-
święcone będzie filmowi i animacji.  

 „Koronka koniakowska” – zaproszone 
koronczarki z Koniakowa pokażą zaintere-
sowanym jak się hekluje, czyli szydełkuje. 
Zapoznają  z podziałem i technikami wy-
konywania koronek (szydełkowe, igłowe, 
klockowe, siatkowe, frywolitki, teneryfowe).

To tylko kilka przykładów weekendowych 
atrakcji na Różance.

Zapraszamy!

www.saa.pl


