
SBO 2019 Głosowanie FMT – królują Kobiety!Rekordowy sezon na bulwarach 

Wystąpią: Kayah, Brodka, Paulina Przybysz, Daria  
Zawiałow, Ania Rusowicz i oczywiście  finaliści. 
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Blisko 800 tysięcy osób na ponad 230 imprezach. Ten rok 
pokazał, że bulwary stają się sercem naszego miasta.
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Do 12 października 2018 r. potrwa głosowanie na pro-
jekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
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Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o., Co-
loplast Business Centre Sp. z o.o., PB Ciroko 
Sp. z o.o., Grupa CSV Sp. z o.o., Adamus 
S.A. – to firmy, które w tym roku zdobyły  
Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta 
Szczecin. 

Laureaci wezmą udział w kampanii pro-
mocyjnej Invest in Szczecin w przyszłym 
roku. Uroczyste przedstawienie zwycięz-
ców odbyło się 14 września podczas gali 
Pekao Szczecin Open. Prezydent Piotr 
Krzystek uhonorował także firmy wyróż-
nione w ramach inicjatywy „Zrobione 
w Szczecinie”. 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta 
Szczecin została przyznana po raz drugi. 
Jej celem jest promowanie wyróżniają-
cych się firm z naszego miasta, inspirowa-
nie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie 
postaw proinwestycyjnych, wybitnych 
osiągnięć innowacyjnych oraz zwięk-
szenie konkurencyjności szczecińskich 
przedsiębiorstw na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. Kandydatami do Nagrody 
Gospodarczej mogły zostać firmy, mające 

Bon opiekuńczy już od pierwszego dziec-
ka w rodzinie zaproponował prezydent 
Szczecina, a zatwierdziła Rada Miasta. 
Rozpoczął się także drugi nabór wnio-
sków o przyznanie „Bonu opiekuńczego: 
Alzheimer 75”.

Dotychczas szczeciński „Bon opiekuńczy” 
przyznawany był rodzicom posiadającym 
na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, 
w tym co najmniej jedno dziecko w wieku od 
rozpoczęcia 13 do ukończenia 36 miesiąca 
życia lub nie ukończyło 48 miesiąca życia 
i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go 
wychowaniem przedszkolnym, a drugie 
dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 
24 roku życia i kontynuuje naukę. 

Świadczenie przyznawane jest na częścio-
we pokrycie kosztów zapewnienia opieki 
nad dzieckiem poprzez na przykład umiesz-
czenie go w prywatnym żłobku lub zatrud-
nienie niani.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Szczecina, Bon Opiekuńczy 
przyznawany będzie rodzinom mającym 
na utrzymaniu tylko jedno dziecko.

Zmienia się również kryterium dochodowe 
na członka rodziny, które na dzień złożenia 
wniosku nie przekracza:

– kwoty 1922 zł (netto) w przypadku 
rodziców mających na utrzymaniu jed-
no dziecko,

– kwoty 2200 zł (netto) w przypadku ro-
dziców mających na utrzymaniu dwo-
je dzieci,

– a w przypadku rodziców mających na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie 
stosuje się kryterium dochodowego.

Szacuje się, że obecnie w Szczecinie jest 
około 6715 dzieci w rodzinach posia-
dających na utrzymaniu tylko jedno 
dziecko w wieku do ukończenia 36 

Od 8 września do 12 
października 2018 r. 
potrwa głosowanie 
na zakwalifikowa-
ne projekty.

W tym roku mieszkańcy złożyli 173 projekty. 
Pozytywnie ocenionych zostało 111, 18 
wycofanych przez autorów, odrzuconych 
z powodów formalnych 17, a odrzuconych 
po ocenie merytorycznej 27.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy Szczecina. Podział jest prosty: 
karty do głosowania podzielone są na te 
dla osób do 16 roku życia (które są posze-
rzone o rubrykę zgody rodzica, opiekuna 
na udział w głosowaniu) oraz te powyżej 
16 roku życia.

Głosowanie będzie odbywało się na stro-
nie www.sbo.szczecin.eu

Możemy oddać głos samodzielnie lub 
w wybranych punktach, gdzie zostaną 
udostępnione komputery dla mieszkańców 
(rady osiedla, centra handlowe, organizacje 
pozarządowe). Pomagać będą także pra-
cownicy Urzędu Miasta - w 5 wyznaczonych 
punktach lub BUDŻETObusie.

W głosowaniu można oddać maksymal-
nie 3 głosy: 1 na projekt ogólnomiejski, 
1 na dowolny projekt dzielnicowy duży 
i 1 na dowolny projekt dzielnicowy mały. 
W każdej kategorii jest również możliwość 
nieoddawania głosu wcale, więc np. jeśli 
zależy nam na oddaniu głosu na projekt 
ogólnomiejski, a nie chcemy głosować 
na pozostałe wystarczy zaznaczyć przy 
projektach dzielnicowe duże/małe przycisk 
„brak głosu”.

Formularze papierowe udostępniane będą 
w 4 punktach stacjonarnych (Urząd Miasta 
Szczecin - pl. Armii Krajowej 1, filia urzędu 
na Prawobrzeżu - ul. Rydla39/40, Miejska 
Biblioteka Publiczna nr 25- ul. Ku Słońcu 
76, DK Klub Skolwin- ul. Stołczyńska 163), 
centrach handlowych i BUDŻETObusie.
Szczegóły: www.sbo.szczecin.eu

Uwaga! 
Jedna osoba może głosować tylko raz!

Wsparcie dla  
najmłodszych i Seniorów

Laureaci Nagrody Gospodarczej Prezydenta 

miesiąca życia. Z wstępnych obliczeń 
wynika, że po zmianach, dodatkowy sza-
cunkowy koszty świadczenia wyniósłby 
ok. 4 000 000 zł (szacunki zostały sporzą-
dzone w oparciu o liczbę dzieci oczekują-
cych na przyjęcie do żłobka publicznego 
oraz liczbę rodzin uprawnionych i korzy-
stających ze świadczenia).

„Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75” 
Trwa drugi nabór wniosków (do 19 
października) o przyznanie „Bonu 
opiekuńczego: Alzheimer 75”. Jest on 
skierowany do osób, które wcześniej nie 
ubiegały się o przyznanie świadczenia.

Podobnie jak w pierwszej turze, do-
kumenty przyjmowane są w Biurze 
Obsługi Interesantów szczecińskiego 
magistratu – w głównej siedzibie Urzę-
du Miasta (pl. Armii Krajowej1; oraz 
w filii Urzędu Miasta na prawobrzeżu 
(ul. Rydla 39-40). 

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to 
świadczenie pieniężne, które ma 
na celu wsparcie rodzin w procesie 
opieki nad seniorami, którzy ukoń-
czyli 75 rok życia, mieszkają na terenie 
Szczecina i mają zdiagnozowaną choro-
bę Alzheimera. 

Co ważne, świadczenie skierowane jest do 
opiekunów, którzy bezpośrednio sprawu-
ją opiekę nad seniorem (senior nie może 
być objęty opieką prywatnej lub publicznej 
placówki). 

W trakcie pierwszego naboru do 
Urzędu Miasta wpłynęło blisko 400 
wniosków o przyznanie Bonu opie-
kuńczego. 

Szczegółowe informacje dotyczące „Bonu 
opiekuńczego: Alzheimer 75”, w tym wzo-
ry niezbędnych formularzy, dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

www.bip.um.szczecin.pl

swoje siedziby lub oddziały na terenie 
Gminy Miasto Szczecin.

Są firmy w naszym mieście, które działają 
tu od lat. Ich historia i sukces jaki odniosły, 
są najlepszą wizytówką Szczecina. Dają 
przykład, że w Szczecinie można prowa-
dzić udany biznes i że warunki do jego 
rozwoju są dobre. – mówi Piotr Krzystek, 

prezydent Szczecina. - Gratuluję wszystkim 
laureatom i życzę kolejnych znaczących 
sukcesów w przyszłości.

Jak dokonano wyboru   
kandydatów?

Tak samo jak w poprzednim – kandydatów 
nominowało pięć zespołów branżowych 

(ds. budowlanych i rozwoju przestrzenne-
go, ds. usług nowoczesnych, gospodarki 
morskiej i logistyki, ds. innowacji i badań 
oraz ds. handlu i rzemiosła) Rady Gospo-
darczej Prezydenta Miasta Szczecina, która 
ma  funkcję opiniotwórczą i doradczą 
w sprawach związanych z rozwojem go-
spodarczym miasta. 

Każdy z zespołów branżowych wska-
zał przedsiębiorstwa wyróżniające się 
w poszczególnej branży gospodarczej 
w danym roku, przedstawiając rekomen-
dację danej firmy oraz swoje uzasadnie-
nie wyboru. 
Spośród wszystkich kandydatów, laure-
atów wybrała Kapituła w składzie: Prezy-
dent Miasta Szczecin, przewodniczący 
każdego z zespołów branżowych oraz 
członkowie Rady Gospodarczej.

Zwycięskie firmy otrzymały grawerowaną 
statuetkę oraz możliwość udziału w kam-
panii promującej markę Invest in Szczecin 
w przyszłym roku.  Podczas gali uhono-
rowane zostały także firmy wyróżnione 
w konkursie „Zrobione w Szczecinie”. 

www.sbo.szczecin.eu tel. 91 435 11 11 sbo2018@um.szczecin.pl

Głosowanie

Laureaci Nagrody Gospodarczej
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Maestro, wulkan energii, osobowość 
sceniczna. Słowem człowiek orkiestra 
i to dosłownie, bo bohater najnow-
szego odcinka cyklu „Myśli Niepod-
ległe” to Rune Bergmann – dyrektor 
artystyczny i pierwszy dyrygent Fil-
harmonii im. Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie. 

W Szczecinie jest od dwóch lat, ale mimo, 
że ze względu na swój zawód często 
musi wyjeżdżać i podróżować, w naszym 
mieście znalazł już swoją enklawę.  

- Park Żeromskiego to chyba miejsce, 
które odwiedzam najczęściej. Za każdym 
razem, gdy jestem w tym cudownym miej-
scu znajduję inspirację… słucham śpie-
wu ptaków, wdycham świeże powietrze, 
patrzę na rzekę i pływające w niej ryby. 
To wszystko naprawdę daje mi wiele in-
spiracji.

W ramach inicjatywy Codziennie Polskę 
tworzyMy artysta podzielił się także swo-
imi refleksjami na temat niepodległości:
– Wolność i niezależność mają dla mnie 
podobne znaczenie. Zawsze, kiedy myślę 
o tym i słyszę słowo „niezależność”, tak 
naprawdę myślę o wolności, o posiadaniu 

Debata: Rok niepodległości   
w Szczecinie

Park Żeromskiego odwiedzam najczęściej … 

Jak  powinno wyglądać świętowanie 
100-lecia niepodległości w mieście, 
które 100 lat temu nie było polskie? 

Jak zrobić to w mieście, które po II wojnie 
światowej szukało własnej tożsamości, i jak 
zjednoczyć mieszkańców we wspólnym 
celebrowaniu tego niezwykłego wydarzenia? 

Na te oraz inne pytania szukali odpowiedzi 
uczestnicy debaty Niepodległość w ramach 
kampanii „Codziennie Polskę tworzyMY”.

Dyskusję poprowadził red. Edwin Ben-
dyk z Tygodnika Polityka. O niepod-
ległości rozmawiał z reżyser teatralną 
Anną Augustynowicz, dziennikarzem 
Romanem Czejarkiem, Marcinem Ga-
lickim z platformy crowdfundingowej 
Wspieram.to oraz z Piotrem Krzystkiem, 
prezydentem Szczecina.

Debata odbyła się w Filharmonii im. Mie-
czysława Karłowicza w Szczecinie, a jej  
organizatorem  było Miasto Szczecin oraz 
Tygodnik Polityka, w którym zamieszczo-
no  relację z tej debaty.

„To ważna rocznica, której nie możemy 
świętować jak inne polskie miasta, od-
nosząc się do 1918 r. Stawiamy więc na 
współczesne przeżywanie i praktykowa-
nie patriotyzmu, patriotyzmu, który wyraża 
się w bohaterstwie dnia codziennego 
– w obywatelskim zaangażowaniu na 
rzecz spraw wspólnych, miasta, regionu, 
kraju” – mówił Piotr Krzystek, prezydent 
Szczecina. 

Jak podkreślał Roman Czejarek, 
Szczecin jest tak złożony, jak bio-
grafie jego pierwszych polskich 
mieszkańców. Tworzyli oni niezwy-
kły tygiel, co zdecydowało o różno-
rodności, otwartości i kreatywności 

miasta. Doświadczyła jej Anna Augu-
stynowicz: „Przyjechałam do Szczeci-
na na początku lat 90., by zrealizować 
jeden spektakl, zostałam do dzisiaj”. 
W podobnym duchu wypowiadał się 
rodowity szczecinianin Marcin Galicki, 
który po wielu latach mieszkania 
w Berlinie zdecydował, że to jednak 
rodzinne miasto będzie najlepszym 
miejscem dla realizacji planów ro-

dzinnych i budowy ambitnego, no-
woczesnego biznesu.

Uczestnicy debaty zgodnie podkreślali, 
że Szczecin się zmienił, skutecznie że-
gnając się z traumą, jaka towarzyszyła 
pierwszym latom transformacji i upad-
kowi tradycyjnego przemysłu. Symbo-
lem nowego miasta i jego potencjału 
jest Filharmonia, w której odbywało 

się spotkanie. Jej budynek podkre-
śla metropolitalne ambicje Szczecina, 
a prestiżowe nagrody, jakimi Filharmo-
nia została uhonorowana za realizację 
architektoniczną, pokazują, że ambicje 
te mają mocne uzasadnienie – czytamy 
w Polityce.

www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ 
twojemiasto/

własnego zdania i o możliwości posiada-
nia wyborów w życiu. 

Polska jest już niepodległa 100 lat, gratu-
lacje! I oczywiście świętowanie tego faktu 
jest wspaniałe, bo któż nie chce niezależ-
ności i wolności w życiu?

Film można zobaczyć na stronie inter-
netowej: www.mojaniepodleglosc.pl/ 
mysli-niepodlegle

Rune Bergmann jest uważany za jednego 
z najbardziej utalentowanych młodych 
skandynawskich dyrygentów. Gra na trąb-

ce, fortepianie, altówce i skrzypcach. Stu-
diował dyrygenturę chóralną i orkiestrową 
w Szwedzkim Królewskim Kolegium Mu-
zycznym. Ukończył z wyróżnieniem helsińską 
Akademię Sibeliusa w Finlandii. Przed obję-
ciem posady w Szczecinie był Generalnym 
Dyrektorem Muzycznym Filharmonii i Teatru 
w Augsburgu.

 „Codziennie Polskę tworzymy” to nazwa 
rocznego programu obchodów 100-lecia 
niepodległości naszego kraju. Inicjatywa 
składa się z wielu elementów o zasięgu 
lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 

Ich naczelnym celem jest ukazanie Świę-
ta Niepodległości nie tylko w kontekście 
historycznym, lecz także w świetle co-
dziennego 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. Jest to cykl filmów- wywiadów 
nagrywanych w szczecińskiej filharmonii 
i publikowanych zawsze 11. dnia  mie-
siąca.

www.mojaniepodleglosc.pl
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Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Rondo Hakena, brak pokrywy studzienki.

Pomazany przystanek, ul. Chorzowska

Walczaka schody zarośnięte chwastami.

 Ecoszczecin

Co ze śmieciami po remoncie?  

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

Jesienne porządki

Piękne i długie lato w tym roku wiązało 
się też z ogromną suszą, skoszonej 
trawy było mniej, ale „ususzonych” 
roślin więcej niż zwykle.  

Jesienne porządki można było zatem za-
cząć wcześniej, ale teraz to już na pewno 
jest ten czas, kiedy  brązowe pojemniki 
zapełniają się bardzo szybko, a odbierane 
są – przypomnijmy – raz w tygodniu, po 
weekendzie. 

Zielone odpady przyjmują także wszystkie 
szczecińskie Ekoporty.  Jednak  dane staty-
styczne dowodzą, że większość właścicieli 
nieruchomości w zabudowie jednorodzin-
nej  korzysta z usługi odbioru odpadów 
zielonych. Ta usługa wprowadzona 

1 kwietnia 2014 r. cieszy się niezmiennie 
ogromnym powodzeniem. Porównując 
rok do roku przyrost ilości odebranych 
zielonych przekroczył ponad 400% .

Właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze 
nie korzystają z odbioru zielonego zachę-
camy  i przypominamy, że wystarczy za-
kupić brązowy pojemnik 120 l  lub 240 l  
i zgłosić chęć skorzystania z tej usługi do 
Urzędu Miasta: 
l  za pośrednictwem strony www.ecosz-

czecin.pl – poprzez wypełnienie formu-
larza,

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

na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z do-

piskiem: „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 Wydziale Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w pok. 012 i 08 (lewe skrzydło 
budynku).  

Cotygodniowy odbiór zielonych odpadów 
potrwa do końca listopada, a w sezonie 
zimowym od grudnia do końca marca 
odbierane będą raz w miesiącu po uprzed-
nim zgłoszeniu. 

www.ecoszczecin.pl

l  materiały budowlane zawierające 
gips niezanieczyszczone substan-
cjami niebezpiecznymi.

Od poniedziałku do piątku EKOPOR-
TY przy ul. Dworskiej, Leszczynowej 
i Arkońskiej przyjmują od mieszkań-
ców odpady budowlano-rozbiórkowe 

w godz. od 9.00 do 19.00, a Ekoporty 
przy ulicy Gdańskiej, Helskiej, Kołbac-
kiej w godz. 9.00 do 17.00.

W soboty wszystkie EKOPORTY są 
otwarte od 9:00 do 15:00.  

www.ecoszczecin.pl

Ciepłe lato sprzyjało remontom, które 
oczywiście trwają nadal i generują sporo 
odpadów budowlanych. 

Przypominamy zatem nieustannie, że 
nie wyrzucamy np. gruzu do pojem-
ników na zwykłe śmieci, tylko zama-
wiamy specjalny kontener na odpady 
budowlane. Takie usługi odpłatnie 
świadczy wiele firm w Szczecinie. Pa-
miętajmy także, że odpady budowlane 
i rozbiórkowe na terenie posesji należy 
gromadzić  w kontenerach lub workach 
typu Big bag.

Jeśli mamy niewielką ilość odpadów 
powstałych np. podczas malowania 
mieszkania można je odwieźć i zo-
stawić (bezpłatnie)  w w większości 
Ekoportów , w limitowanej ilości od-
powiadającej objętości do 240l, lub 
masie nie większej niż 125 kg.

W Ekoporcie mieszkańcy pod okiem 
pracownika dokonują wstępnej segre-
gacji odpadów na 2 grupy:

l  odpady z betonu, gruzu ceglane-
go, odpadowych materiałów cera-
micznych i elementów wyposażenia 
niezawierające substancji niebez-
piecznych;
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Zajezdnia Klonowica

 Ecoszczecin

Miasto ogłosiło przetarg na zakup jede-
nastu autobusów elektrycznych. Pojazdy 
mają pojawić się na szczecińskich ulicach 
w pierwszym kwartale 2020 r. Z ich za-
kupem wiąże się również przebudowa 
zajezdni Klonowica.

W I kw. 2020 r. flota Szczecińskiego 
Przedsiębiorstwa Autobusowego Klo-
nowica Sp. z o.o. zostanie uzupełniona 
11 sztukami autobusów elektrycznych 
o długości 12 m. Pojazdy pojawią się 
w miejscach, w których uciążliwość tra-
dycyjnego napędu spalinowego i jego 
skutki środowiskowe są najbardziej od-

czuwalne dla otoczenia. Zakup pozwoli 
ograniczyć koszty eksploatacyjne, w tym 
zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w pa-
liwo. 
To także olbrzymie wyzwanie techniczne 
wymagające nie tylko zakupu taboru, 
ale również budowy i przebudowy infra-
struktury, przebudowy zajezdni przy ul. 
Klonowica, pod kątem jej dostosowania 
do obsługi autobusów elektrycznych.

Powstaną także stacje szybkiego łado-
wania autobusów na terenie Szczecina 
– Szczecin konsekwentnie podejmuje 
działania w zakresie rozwoju i promocji 

elektromobilności, kierując się przede 
wszystkim kwestiami środowiskowymi 
i troską o jakość powietrza w mieście. 

Filozofia realizowanego Programu Elek-
tromobilności Miasta Szczecin łączy w so-
bie współpracę z jednostkami rządowymi 
i samorządami (w tym województwem 
zachodniopomorskim) i pozyskiwanie 
na ten cel zewnętrznych źródeł finan-
sowania. 
Już teraz Gmina Miasto Szczecin zabez-
pieczyła przyszłe dofinansowanie kolej-
nych zakupów autobusów elektrycznych 
po 2020 r.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat z miesz-
kań i domów odebrano ponad 11 
tysięcy sztuk zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego.

Niestety w najbliższych miesiącach ta 
usługa, czyli nieodpłatny odbiór zuży-
tego sprzętu bezpośrednio z naszych 
mieszkań i domów, nie będzie konty-
nuowana. 
Powodem jest pożar, w wyniku którego 
spłonęła cała infrastruktura zakładu 
przetwarzania zużytego sprzętu.

Do czasu wznowienia usługi, tego typu 
zużyty sprzęt można dostarczyć do jed-
nego z 8 Ekoportów funkcjonujących 
na terenie Szczecina.  

Przypominamy także, że kupując nową 
lodówkę czy pralkę możemy oddać do 
sklepu tę zużytą.
O wznowieniu odbiorów sprzętu bę-
dziemy informować.

www.ecoszczecin.pl

Stawiamy na ekologiczny transport  Przerwa 
w odbiorach
elektrosprzętu

Ekoporty to jest to!
Mimo, że punkty selektywnej zbiórki 
odpadów na trwałe wpisały się w kra-
jobraz szczecińskich dzielnic, to jest 
jeszcze grupa mieszkańców, którzy 
nie wiedzą o ich istnieniu.

Przypominamy zatem, że na terenie Szcze-
cina działa 8 Ekoportów – punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, 
gdzie mieszkańcy – bez konieczności po-
noszenia dodatkowej opłaty – mogą oddać 
m.in: zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, opony, baterie i akumulatory, odpady 
zielone itp. 

Gdzie powstają?
Podstawową zasadą, jaka towarzyszy Gmi-
nie przy budowaniu sieci Ekoportów jest 
zasada bliskości miejsca zamieszkania. Eko-
porty mają zdecydowanie większe szanse 
na dobre wypełnianie swojej funkcji jeżeli 
są zlokalizowane możliwie blisko miejsc 
zamieszkania, by mieszkańcy Szczecina 
nie musieli przejechać całego miasta, żeby 
pozbyć się problematycznych odpadów, 
czyli takich, których nie można wyrzucić do 
zwykłego pojemnika na śmieci. 

Docelowo planuje się, by każda dziel-
nica, każdy region miasta miał własny 
EKOPORT, a najlepiej kilka.
Lokalizacje i godziny otwarcia 
1. Ul. Dworska (plac Słowińców), Gumieńce 

– 9.00 -19.00,
2. Ul. Gdańska, Międzyodrze – 9.00 – 17.00
3. Ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), Prawo-

brzeże/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. Arkońska (przy ul. Harcerzy) – 09.00 

-19.00.
W sobotę wszystkie EKOPORTY są otwarte 
od 9:00 do 15:00. 

Co przyjmują ?

Mieszkańcy odpady dostarczają do Eko-
portów na własny koszt, własnym trans-
portem.

Można tu zostawić :
l szkło opakowaniowe l papier l opa-
kowania z tworzyw sztucznych l metal 
l opakowania wielomateriałowe l odpady 
wielkogabarytowe  l  zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny l zużyte kartridże i tonery, 
zużyte opony l zużyte baterie i akumulatory 
l chemikalia i opakowania po chemikaliach 
l przeterminowane leki i opakowania po le-
kach l świetlówki i żarówki l przepracowane 
oleje silnikowe l odpady biodegradowalne, 
w tym odpady zielone l odpady budowlane 
i poremontowe l odpady zielone.
 
Ekoport przy ulicy Leszczynowej przyjmuje 
rzeczy, które już nam się nie przydadzą, 
a mogą posłużyć innym, potrzebującym 
osobom. To co zostało przywiezione do 
tego Ekoportu przekazywane jest do schro-
niska dla bezdomnych oraz domu samotnej 
matki. Przedstawiciele placówek przyjeżdża-
jąc sami wybierają to, co może przydać się 
ich podopiecznym, a są to przede wszystkim 
ubrania, tekstylia, książki i zabawki.

Charytatywnie
Ogromnym powodzeniem cieszy się” Gale-
ria Szpargałek” mieszcząca się w Ekoporcie 
przy ul. Arkońskiej i oferująca wszystko – od 
zabawek, mebli poprzez wyposażenie miesz-
kań na sprzęcie sportowym skończywszy, 
jest tu wszystko! 

A wybraną rzecz możemy zabrać przekazu-
jąc odpowiednią sumę na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. Przypominamy, że 
w galerii nie płacimy gotówką. Aby zabrać 
do domu wybraną rzecz należy na miejscu 
pokazać dowód wpłaty na sumę odpowia-
dającą liczbie punktów przypisanych do 
danego przedmiotu. Przelew można też 
wykonać za pomocą urządzenia mobil-
nego, bądź komputera znajdującego się 
w Ekoporcie. 

Honorowane są również dokonane wcze-
śniej przekazy pocztowe. Do tej pory miesz-
kańcy przekazali organizacjom pożytku 
publicznego niemal 44 tysiące złotych! 

Najwięcej otrzymała Fundacja Zachodnio-
pomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. 
Na jej konto powędrowało niemal 16 tysięcy 
złotych. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Chorych na Białaczkę otrzymało 6389 zło-
tych, a Hospicjum św. Jana Ewangelisty 
6300 złotych. 

Organizacji biorących udział w akcji jest 
jednak znacznie więcej. Lista wszystkich 
znajduje się nie tylko w galerii, ale również 
na stronie internetowej.

www.ekoporty.szczecin.pl
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Strażniczki  wody  
w  fabryce  ognia

Woda w spalarni odpadów jest równie 
ważna jak ogień. Bez wody nie można 
wytworzyć w kotle pary, która napędza 
wirniki turbiny, i dzięki której powstają 
energia elektryczna i ciepło. Ale chodzi 
o zupełnie inną wodę niż ta w kranach.

Na tle pozostałych pracowników EcoGe-
neratora wyróżniają się śnieżną bielą fartu-
chów. Mimo że zazwyczaj można je spotkać 
uśmiechnięte, mają bardzo poważne obo-
wiązki. Trzy panie laborantki codziennie 
odbywają ponadgodzinny marsz po za-
kładzie, by pobrać próbki. Czasem tych 
próbek jest kilkanaście, a czasem nawet 
30. O tym, ile i kiedy – decyduje precyzyjny 
harmonogram. Każdy pojemnik do próbek 
jest specjalnie przygotowany, starannie 
wymyty, osuszony i służy do poboru wody/
pary z konkretnego punktu. 

- Naszym głównym zadaniem jest badanie 
jakości wody i raportowanie wyników do 
wydziału ruchu – mówi Magdalena Budzia-
nowska. – A oni reagują, jeśli jakieś parametry 
odbiegają od oczekiwanych.

Laboratorium EcoGeneratora to dość duże 
pomieszczenie (ok. 70 m2). Jasne meble, bla-
ty, szklane kolby, cylindry, kuwety, kolorowe 
odczynniki. I sporo urządzeń o nazwach, 

Laborantki EcoGeneratora: Magdalena Wojewoda-Łabędzka, Magdalena Budzianowska, Monika Chromiec-Pawlak

których zwykły człowiek nie używa: kon-
duktometr, pHmetr, spektrometr absorb-
cji atomowej, spektrofotometr, ekstraktor, 
mineralizator…

Ogień i woda
Woda w spalarni odpadów jest równie 
ważna jak ogień. Bez wody nie można wy-
tworzyć w kotle pary, która napędza wirni-
ki turbiny, i dzięki której powstają energia 
elektryczna i ciepło. 

Panie laborantki pobierają próbki wody 
w pięciu punktach obiegu kotłowego: wodę 
zasilającą, wodę kotłową, parę nasyconą, 
parę świeżą i kondensat (czyli skroploną 
na powrót parę, już po wykonaniu pracy 
w turbinie). Woda/para jest badana pod 
kątem przewodności, pH, twardości, za-
wartości krzemianów i fosforanów. Przy 
czym w każdym punkcie te parametry są 
sprawdzane w różnych zakresach. Np. 
norma twardości ogólnej dla wody wodo-
ciągowej wynosi max. 500 mg CaCO3/litr. 
W przypadku wody zasilającej twardość 
musi być niewykrywalna.

Dlaczego woda jest tak ważna?
Jakość wody ma kluczowe znaczenie dla 
prawidłowego i bezpiecznego funkcjono-
wania całego układu. 

Woda wodociągowa zawiera minerały, które 
w wysokich temperaturach się wytrącają 
w postaci osadu (kamienia). Kamień wy-
dłuża czas gotowania i sprawia, że czajnik 
wygląda nieestetycznie. Dlatego od czasu 
do czasu używamy odkamieniacza.
Urządzenia przemysłowe (kocioł, turbina 
i inne) są zbyt kosztowne i złożone, aby 
można było sobie pozwolić na zakłócanie 
ich pracy odkładającym się kamieniem. 
Na powierzchniach wymiany ciepła czy na 
łopatkach turbiny nie może być żadnego 
osadu. Z tego powodu woda obiegowa, 
przeznaczona do uzupełnienia strat w ukła-
dzie jest specjalnie przygotowywana. 

Większość wody używanej w EcoGene-
ratorze zakład pobiera z własnego ujęcia 
z Duńczycy. Resztę z sieci wodociągowej. 
Woda procesowa przechodzi kilka etapów 
oczyszczania: najpierw jest oczyszczanie 
mechaniczne wstępne, potem usuwanie 
zawiesin i zanieczyszczeń stałych w procesie 
koagulacji, flokulacji i sedymentacji i dopiero 
tak oczyszczona woda jest preparowana 
w stacji uzdatniania, gdzie poddana jest ko-
rekcji chemicznej. Stacja uzdatniania wody 
(SUW) w EcoGeneratorze jest wyposażona 
w urządzenia do dwustopniowej odwróco-
nej osmozy i elektrodejonizacji. Woda jest 
tam demineralizowana, odgazowywana 

i zmiękczona. W rezultacie do kotłów trafia 
czyste H20. Panie laborantki badają także 
jakość wody tzw. technologicznej, która 
służy np. do odżużlania, oczyszczania spalin 
czy chłodzenia generatora. Ta woda musi 
spełniać mniejsze wymagania, ale i ona 
jest badana pod kątem określonych wła-
ściwości.

Z jednego wydziału
Wszystkie trzy laborantki  EcoGeneratora są 
znakomitymi specjalistkami w swojej dziedzi-
nie, kończyły Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. To 
właśnie ten wydział (a dokładnie kierunek 
Inżynieria chemiczna i procesowa) znalazł się 
na tegorocznej liście szanghajskiej, prestiżo-
wym zestawieniu najlepszych uczelni świata. 

Dlaczego wybrały chemię?
Magdalena Wojewoda-Łabędzka: – Mnie 
zainteresowały doświadczenia robione przez 
chemiczkę w szkole podstawowej. Wie-
dzę chemiczną i laboratoryjną poszerzyłam 
w szkole średniej o profilu Ochrona Środowi-
ska, a potem na Politechnice Szczecińskiej.

Magdalena Budzianowska: – Chemia to 
dziedzina wiedzy, w której zawsze chcia-
łam się rozwijać. Od początku mojej kariery 
zawodowej zdobywam doświadczenie 
w branżach związanych ściśle z ochroną 
środowiska, specjalizując się jednocześnie 
w problematyce badań laboratoryjnych 
wody procesowej i ścieków. W wolnym cza-
sie, dodatkowo, pogłębiam swoją wiedzę 
w zakresie technologii wody dla energety-
ki przemysłowej.

Monika Chromiec-Pawlak: – Zawsze 
bardzo lubiłam matematykę oraz chemię 
i to skłoniło mnie do studiowania na uczel-
ni technicznej.

Czysta energia z odpadów
EcoGenerator, Zakład Termicznego Uniesz-
kodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego znajduje się na 
Ostrowie Grabowskim. Rozpoczął pracę 
w grudniu 2017 roku. Zamienia w energię 
150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie 
zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys. 
mieszkań. 

Zapraszamy do zwiedzania  
EcoGeneratora!
Dowiecie się, jak z odpadów wytwarzamy 
energię i jakie znaczenie dla ochrony śro-
dowiska i nowoczesnej gospodarki mają 
spalarnie odpadów komunalnych. 
Zapisy przyjmujemy pod adresem  
wizyty@ecogenerator.eu
Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki; 
godz. 9 i 11. Wizyta trwa ok. 1,5 godziny.
Transport we własnym zakresie. 
Zakład znajduje się w Szczecinie, na Ostro-
wie Grabowskim, przy ul. Logistycznej 22. 
Do EcoGeneratora dojeżdża autobus linii 76.

Zadania:
 Obsługa ładowarki kołowej
 Obsługa wózka widłowego
 Obsługa zamiatarki
 Obsługa suwnicy
 Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS
 Obsługa wagi
 Prace pomocnicze

Oferujemy:
 Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę
 Kursy uzupełniające na uprawnienia 
 Terminową wypłatę wynagrodzenia
 Możliwość rozwoju i szkolenia
 Jasne warunki zatrudnienia
 Pracę w nowoczesnym zakładzie.

Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym: do 15 października 2018 r.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki  tj. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Logistyczna 22 70-608 Szczecin z dopiskiem: Rekrutacja – (nazwa stanowiska), lub na adres e-mail:  rekrutacja @zuo.szczecin.pl

Profil idealnego kandydata:
 Wykształcenie zawodowe
 Uprawnienia do obsługi ładowarki jednonaczyniowej klasy 1
 Uprawnienia IWJO
 Prawo jazdy kategorii B
 Uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10)
 Uprawnienia do obsługi suwnic S1
 Gotowość do pracy zmianowej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 
w Szczecinie zatrudni Operatorów sprzętu
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Silny i elastyczny żuraw 
ZWiK systematycznie unowocześnia 
flotę pojazdów specjalistycznych. 
Ostatnim nabytkiem Spółki jest mo-
bilny zestaw dźwigowy.

Niejednokrotnie pracownicy ZWiK muszą 
unieść i przetransportować coś ciężkiego np. 
pompy, które wymagają serwisowania. Od 
sierpnia ZWiK dysponuje nowym pojazdem, 
który jest przystosowany do tego typu prac. 

Na potrzeby Wydział uTransportu zakupiono 
urządzenie firmy Hiab umieszczone na pod-
woziu samochodu marki Scania.

Zestaw przystosowany jest do szczególnie 
trudnych prac. Umożliwia podniesienie ła-
dunków o zróżnicowanej wadze i dużych 
gabarytach. W zależności od długości ra-
mienia żurawia, dźwignąć można przedmiot 
ważący od 1,7 do 9,9 tony. 

Wciągarka hydrauliczna zamontowana na 
ramieniu zewnętrznym żurawia z maksymal-
ną możliwością udźwigu 4 t i 60 metrową 
długością liny stalowej  pozwoli znacznie 
usprawnić prace przy wyciąganiu dużych 
pomp ze studni głębinowych i pompowni 
ścieków. 

Urządzenie jest sterowane radiowo za po-
mocą specjalnego panelu. Ułatwia to ope-
ratorowi widoczność i poprawia sprawność 
obsługi. Żuraw jest wyposażony w elek-

Nowy dźwig w akcji

Budowa nowej pompowni wody. 

Prace na ul. Cukrowej. 

 Odnowiona galeria rurociągów

Zbiorniki  
w remoncie 

Układamy 
sieć na ulicy 
Cukrowej 

ZWiK ukończył modernizację galerii ru-
rociągów w Zakładzie Produkcji Wody 
„Miedwie”. 

Inwestycja wykonywana była etapami. 
Rozpoczęła się w 2013 r. Całkowity jej 
koszt wyniósł ponad 8 mln zł. Najpro-
ściej rzecz ujmując: w galerii wszystko 
jest nowe. Przede wszystkim wymie-
niono istniejące rurociągi: wody suro-
wej, uzdatnionej i przeznaczonej do 
płukania. Zainstalowano nowe pompy, 
dmuchawy i instalacje napowietrzające. 
Odnowiono urządzenia automatyki ste-
rującej, systemy elektryczne i  oświetle-
nie. Wykonano nowe pomosty i zejścia 

z nich. Odnowiono ponadto posadzki, 
sufity i ściany. 

Galeria wodociągów powstała prze-
szło 40 lat temu wraz z budową ZPW 
„Miedwie”.
Od pewnego czasu rurociągi w galerii 
wymagały coraz częstszych napraw wy-
muszonych awariami. Spowodowane to 
było ich wiekiem i materiałami, z których 
były wykonane. 
Do zakończonego niedawno remontu użyto 
najnowocześniejszych materiałów, przede 
wszystkim stali nierdzewnej.  Oznacza to, że 
przez co najmniej kilkadziesiąt lat galeria nie 
będzie wymagać napraw.

Trwa remont zbiorników wody pitnej 
przy ul. Lechickiej. 

Znajdują się tu dwa cylindryczne zbior-
niki podziemne o łącznej pojemności 
3 tys. m3. Podczas prac zbiorniki zo-
staną wyczyszczone, a następnie wy-
remontowane. W ramach inwestycji 
wybudowana zostanie również nowa 
pompownia wody, wyremontowana 
istniejąca komora zasuw oraz przebudo-
wane zostaną rurociągi wodociągowe 
i inne niezbędne sieci wraz z zagospo-
darowaniem terenu. 

Zakończenie prac przewidziano na 
pierwszy kwartał 2020 r. 

Niedawno ZWiK zakończył generalny 
remont zbiorników wody pitnej przy 
ul. Wschodniej. W obu przypadkach 
przeprowadzenie prac było koniecz-
ne, ze względu na stan technicz-
ny obiektów.

Do końca roku skanalizowany będzie 
kolejny fragment miasta. 

Mowa o części ulicy Cukrowej.

Prace prowadzone są na odcinku od 
przejazdu kolejowego w pobliżu sta-
cji Szczecin-Gumieńce do ul. Floriana 
Krygiera. 

Polegają one na ułożeniu sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przyłączami. 

Kanał główny wykonany zostanie z rur 
kamionkowych o średnicy 250 mm i dłu-
gości ponad 560 metrów. 

Aby prace były jak najmniej uciążliwe 
dla kierowców, część z nich wykonuje 
się metodą bezwykopową. W ten spo-
sób ułożone będzie blisko 90 metrów 
instalacji.   

Nierdzewna galeria

troniczny system zabezpieczenia przed 
przeciążeniem i kontroli pracy.  Na bieżąco 
diagnozuje błędy, dzięki czemu praca ope-
ratora jest bezpieczniejsza.
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Ecoszczecin

Zimne noce, ciepłe dni na przełomie 
kalendarzowego lata i jesieni, to zawsze 
dylemat czy już włączyć dostawy ciepła 
czy jeszcze poczekać. 

Takie dylematy nie powinny w ogóle się 
pojawiać ponieważ ciepło jest dostępne 
non stop. Wystarczy odkręcić zawór przy 
grzejniku, aby pomieszczenie wypełni-
ło się ciepłem. Wiedzą o tym odbiorcy, 
którzy posiadają w mieszkaniach tzw. 
mini węzły. Dzięki tym urządzeniom mają 
ciepło dostępne przez cały rok. 

Dlaczego tak się nie dzieje  
w Twoim mieszkaniu? 

Tradycyjna instalacja wewnętrzna tak-
że daje możliwość korzystania z ciepła 

zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz. 
To tylko kwestia ustawień temperatur 
granicznych na węźle cieplnym, tak, aby 
gdy noce są chłodne węzeł cieplny au-
tomatycznie uruchomił ciepło, a gdy 
temperatura rośnie także automatycznie 
je wyłączył. Od wielu lat budynki wypo-
sażone są w nowoczesną automatykę 
pogodową, węzły cieplne w elektroni-
kę sterującą, a jednak pojęcie sezonu 
grzewczego jest bardzo mocno zako-
rzenione w naszej świadomości. I każ-
dego roku zarządcy lub administratorzy 
budynków zgłaszają w SEC-u wniosek 
o rozpoczęcie lub wstrzymanie dostaw 
ciepła. Nie myślimy o tym, gdy jest pełnia 
lata, ale wystarczy kilka chłodniejszych 
dni, szczególnie na przełomie września 
i października aby problem zimnych, 

wilgotnych mieszkań powrócił po raz 
kolejny. Małe dzieci, osoby starsze lub 
chore są szczególnie narażone na takie 
temperaturowe huśtawki. Zamiast więc 
kończyć i na nowo rozpoczynać sezon 
grzewczy, wystarczy tylko raz zlecić 
w SEC-u potrzebę dostępności ciepła 
przez cały rok, określić temperatury przy 
jakich węzeł cieplny będzie się auto-
matycznie uruchamiał i zatrzymywał, 
a problem wyziębionych pomieszczeń 
przestanie istnieć. 

Nie oznacza to, że w każdym mieszka-
niu będzie tak samo ciepło – jeśli nie 
będziesz potrzebować ciepła, po prostu 
nie odkręcisz zaworu przy grzejniku i nie 
będziesz go pobierać. Jednak w każdej 
chwili, gdy taka potrzeba się pojawi – 

małe dzieci, przeziębienie i zwyczajna 
potrzeba odrobiny ciepła, będziesz je 
mieć „na wyciagnięcie ręki”.  To Ty bę-
dziesz decydować kiedy skorzystasz 
z ogrzewania i kiedy uruchomisz jego 
dostawy. Nie musisz czekać na decyzję 
zarządcy czy administratora.  I marznąć. 

Co zrobić, aby ciepło  
było  dostępne? 

SEC uruchamia dostawy ciepła zawsze 
na życzenie klienta, bez  wniosku za-
rządcy czy administratora samodzielnie 
nie może tego zrobić. Wystarczy więc 
zgłosić u zarządcy potrzebę włączenia 
ogrzewania także z opcją dostępności 
przez cały rok. I gotowe. 

sec.com.pl 

Czas na ogrzewanie



9SZCZECIN wsz    wrzesień/październik       2018 www.wiadomosci.szczecin.eu

Budownictwo

W pierwszy weekend października (6-7) 
w hali Netto Arena odbędą się Targi Nie-
ruchomości, Budowalne i Wyposażenia 
Wnętrz - Home Arena 2018.

Swoją ofertę mieszkań będą prezentować 
Szczecińskie TBS i TBS Prawobrzeże. 
Wstęp na targi jest bezpłatny!

Home Arena to największa prezentacja 
oferty zachodniopomorskiego rynku 
nieruchomości skierowana do osób 
poszukujących m.in. mieszkań, a TBS 
przedstawią: 

Szczecińskie TBS. 
Wrzosowe Wzgórze. 
Osiedle położone jest przy na północy 
Szczecina, przy ul. Szosa Polska u zbiegu 
z ul. Dojazdową. Nowa inwestycja to 
274 mieszkania w dziewięciu budyn-
kach, w których dominują mieszkania 
dwupokojowe. Oprócz przepięknych 
widoków z okien na rozlewiska Odry, 
wokół budynków będzie starannie zago-
spodarowana wspólna przestrzeń, place 
zabaw dla dzieci, boiska, zieleń i mała 
architektura. Dodatkowo w jednym z bu-
dynków znajdzie się również żłobek dla 

60 dzieci. Walorem osiedla jest bliskość 
Puszczy Wkrzańskiej czy zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego „Wodozbiór”. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 
to wiosna 2019. Mieszkania są dostępne 
w systemie partycypacji. Szacunkowa wy-
sokość partycypacji w kosztach budowy 
mieszkania na osiedlu wynosi 1200 zł za 
1 m2 powierzchni użytkowej.

www.stbs.pl

TBS Prawobrzeże. 
Mieszkania nad jeziorem Dąbie. 
Przepiękny widok z okna na jezioro Dą-
bie, 500 metrów do plaży i kąpieliska, 
zieleń i place zabaw - to tylko niektóre 
atuty osiedla mieszkaniowego, które 
powstaje przy ul. Pokładowej, Maszto-
wej, Drukarskiej w Szczecinie. W sześciu 
budynkach znajdzie się 184 mieszkań, 
jedno, dwu i trzypokojowych o pow. od 
46 m2 do 65 m2. Teren wokół budynków 
będzie kompleksowo zagospodarowany. 

W ramach inwestycji przewiduje się m.in.: 
wykonanie chodników, alejek, ławek, 
trzech placów zabaw dla dzieci i miejsc 
parkingowych. Zgodnie z umową miesz-
kania będą gotowe wiosną 2020 r.

Dawny Fort Prusy
U zbiegu ulic Kusocińskiego - Sowiń-
skiego - Głowackiego, powstaje osiedle, 
na którym znajdzie się 95 mieszkań 
w trzech budynkach. W ramach inwe-
stycji przewiduje się wykonanie chod-
ników, alejek, ławek placu zabaw dla 
dzieci, miejsc parkingowych. Na terenie 
osiedla zasadzonych będzie 56 drzew 
ozdobnych i 163 krzewów. Ukończenie 
inwestycji i oddanie mieszkań zaplano-
wane jest na czerwiec 2019 r.

Mieszkania na obu osiedlach są dostęp-
ne w systemie partycypacji. Szacunkowa 
wysokość partycypacji w kosztach budo-
wy mieszkania na osiedlach wynosi ok. 
1 500 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Wszystkie mieszkania budowane przez 
TBS-y wykończone są pod klucz, pozwa-
lając zamieszkać od razu, bez konieczno-
ści przeprowadzania prac adaptacyjnych 
czy remontowych.

www.tbs.szczecin.pl

Zapraszamy na targi, aby bliżej zapoznać 
się ofertą, porozmawiać z konsultantami 
i dokonać dobrego wyboru!

Gmina Miasto Szczecin oferuje mieszka-
nia na wynajem, będące w jej dyspozycji, 
które stanowią własność Szczecińskiego 
TBS lub TBS Prawobrzeże. Oferta NON 
STOP jest aktualizowana na bieżąco.

Zalety oferty NON STOP:
l	krótki czas załatwiania formalności 

– mieszkanie można wynająć nawet 
w ciągu dwóch tygodni (czas od zło-
żenia wniosku do odebrania kluczy 
do lokalu),

l	bogata oferta – zróżnicowana wielkość 
mieszkań, funkcjonalny układ, lokale 
położone w różnych częściach Szcze-
cina,

l	mieszkania wykończone „pod klucz” 
– od razu do zamieszkania (pozosta-
je tylko wniesienie mebli), położone 
w nowych budynkach, po moderniza-
cji lub w kamienicach śródmiejskich. 
W pokojach – nowoczesne wykładzi-
ny, w łazienkach – terakota oraz płytki 
ceramiczne, zlewozmywaki, wanny, 
umywalki, armatura sanitarna, nowa 
stolarka okienna i drzwiowa itp,

l	wysokość czynszu – prawie o poło-
wę niższy w porównaniu z czynszem 
rynkowym (od ok 10 zł/m2 do 13,68 
zł/m2 w zależności od typu i standar-
du mieszkania),

l	trwałość najmu, stabilność i przewi-
dywalność czynszu.

Gdzie można znaleźć ofertę? 
Szczegółowa oferta mieszkań na wy-
najem znajduje się na stronie Zarządu 
Budynków i Lokali Komunalnych pod 
adresem: www.zbilk.szczecin.pl

Oferty mieszkań oraz szczegółowe in-
formacje na ten temat można otrzymać 
także w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 
25 w Szczecinie, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30.

Wszystkie mieszkania są bardzo szczegó-
łowo i starannie opisane. Jest informacja 
o powierzchni mieszkania, liczbie po-
mieszczeń, wysokości czynszu, rodzaju 
ogrzewania, wysokości kaucji itp. oraz 
rozkładu mieszkania.

Warunki ubiegania się o wynajem miesz-
kanie z oferty NON STOP:
l złożenie kompletnego wniosku wraz 

z załącznikami, 
l spełnienie wymagań dotyczących 

wysokości średnich miesięcznych 
dochodów gospodarstwa domowego 
osoby ubiegającej się o wynajem, brak 
tytułu prawnego do innego mieszka-
nia na terenie Miasta.

O pierwszeństwie do zawarcia umowy 
najmu lokalu decyduje DATA I GODZI-
NA złożenia kompletnego wniosku 
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 
w Szczecinie.
Kontakt i szczegółowe informacje: stro-
na internetowa www.zbilk.szczecin.
pl w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 
25, od poniedziałku do piątku w godz.  
7.30-15.30. pod numerami telefonu:

– 91 48 86 333
– 91 48 86 301
– 91 43 45 455

Jedno miejsce, pełna oferta, komplekso-
wa informacja

Już wkrótce w Szczecinie powstanie Agen-
cja Mieszkaniowa Miasta. Prezydent podjął 
decyzje o utworzeniu punktu informacyjno-
-konsultacyjnego dla mieszkańców, w któ-
rym kompleksowo otrzymają oni wiedzę na 
temat dostępnych lokali na wynajem oraz 
programów mieszkaniowych realizowanych 
przez miasto.

Koniec z chodzeniem i szukaniem infor-
macji oraz odpowiednich wniosków przez 
mieszkańców zainteresowanych wynaję-
ciem mieszkania z zasobu gminy. W jednym 

miejscu będzie można uzyskać informacje 
na temat dostępnych mieszkań z zasobu 
Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, 
Szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże. 

W Agencji Mieszkaniowej Miasta przede 
wszystkim będzie można :

l uzyskać ogólne informacje o progra-
mach mieszkaniowych prowadzonych 
przez miasto,

l pobrać odpowiedni wniosek,
l otrzymać propozycję programu, na pod-

stawie przeprowadzonej rozmowy z za-
interesowanym oraz po zbadaniu jego 
progów dochodowych,

l otrzymać wskazówki do dalszego trybu 
postępowania, konkretnie gdzie i do kogo 
należy złożyć wniosek itp.

AMM funkcjonować będzie w komunalnym 
lokalu użytkowym w centrum miasta (przy 
al. Wojska Polskiego), bez konieczności po-
woływania odrębnej jednostki. 

W punkcie pracować będą oddelegowani 
pracownicy ZBiLK-u , STBS oraz TBS Pra-
wobrzeże .

Uruchomienie Agencji Mieszkaniowej 
miasta ma nastąpić w ciągu najbliższych 
dwóch miesięcy.

Bogata oferta TBS-ów 
na targach

Oferta 
NON STOP 
– mieszkania  
do wynajęcia 
od zaraz 

Zielone Wzgórze Osiedle przy ul. Drukarskiej w Dąbiu
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Rady  Osiedla

Nowe chodniki, oświetlenie, place zabaw 
i wiele innych inwestycji dzieje się w mie-
ście dzięki Radom Osiedla.  

Rada Osiedla Śródmieście 

Z inicjatywy tej Rady utwardzono na-
wierzchnię przy garażach zlokalizowa-
nych przy ul. Niedziałkowskiego.  

Dobry podjazd do garażu znacząco uspraw-
ni komunikację. To inwestycja na wiele lat, 
warto więc starannie ją zaprojektować. Te 
i inne przesłanki zadecydowały o tym, iż Rada 
Osiedla Śródmieście Północ zdecydowała 
się ucywilizować właścicielom garaży zlokali-
zowanych przy ul. Niedziałkowskiego wjazd 
samochodami. Podjazd do garażu przez cały 
rok jest narażony na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych oraz znacznych 
obciążeń. Teren od wielu lat zaniedbany 
i zabłocony, zyskał nowe oblicze. Inwesty-
cję zrealizował Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych. 

RO Międzyodrze Wyspa Puck 

Kilka inwestycji ze swoich środków zapla-
nowała RO Międzyodrze Wyspa Pucka. 
W ramach programu Współfinansowanie 
Inwestycji Rad Osiedli Rada zdecydowała 
się na modernizację monitoringu na boisku 
przy ul. Marynarskiej. 

Z uwagi na teren podmokły, zagrożony po-
wodziami zdecydowano się na udrożnienie 
rowów melioracyjnych wokół boiska.  

Uwzględniając potrzeby mieszkańców 
jak również konieczność zorganizowania 
czasu wolnego małym mieszkańcom 

Pozostałe inwestycje

Trwa 3. i ostatni już etap zagospodaro-
wana parku znajdującego się przy ulicy 
Niemierzyńskiej.  

Trwają  prace polegające na odtworzeniu 
filarów przy schodach ceglanych oraz uzu-
pełnieniu ubytków w ceglanym murze oporo-
wym położonym przy ulicy Niemierzyńskiej. 
Na murze zamontowane będą nowe panele 
ogrodzeniowe. Betonowe schody zostaną ro-
zebrane oraz ponownie ułożone. Renowacji 
poddane zostało już ogrodzenie Gimnazjum 
nr 6 – od strony parku.  
W centralnym punkcie parku im. Jacka Kar-
pińskiego, we wcześniej wyznaczonym krę-
gu, ustawiona będzie siłownia pod chmurką, 
a na niej aż 9 urządzeń do ćwiczeń. Zestaw 
zostanie złożony z: podciągu do nóg, ławki, 
drabinki, prasy nożnej, wahadła, urządzenia 
do wyciskania na siedząco, twistera, jeźdźca 
oraz biegacza.  

W poprzednich etapach wybudowane 
zostały w parku alejki oraz place. Znala-
zły się przy nich ławki oraz kosze na śmieci. 
Ustawiony został duży plac zabaw dla dzieci. 
Cały park został oświetlony, a zieleń upo-
rządkowana.
Zmieniła też swoje oblicze ulica Nehringa, 
gdzie wybudowano chodnik oraz zamon-
towano nowe oświetlenie na odcinku od 
ul. Pokoju do Golęcińskiej. Jasno jest też 
przy ulicy Czackiego, gdzie postawiono 
nowe latarnie.

FESTYNY:
l 29.09.2018 r. Rada Osiedla Śródmie-

ście Zachód wraz z Radą Osiedla Turzyn 
w godzinach 11-14 na skwerze im. Jani-
ny Szczerskiej.

l 29.09.2018 Rada Osiedla Podjuchy- 
Festyn pn. „Podjuszańskie Harce” orga-
nizowany na terenie SP nr 12 przy ul. F. 
Szarego w godzinach 12-22.

l 06.10.2018r. Rada Osiedla Między-
odrze Wyspa Pucka organizuje „Święto 
pieczonego ziemniaka” w godzinach 13-
23 na terenie boiska ul. Marynarskiej. Ziem-
niaki do pieczenia zapewnia Rada Osiedla.

RO Golęcino – Gocław

Zakończony został kolejny etap za-
gospodarowania terenu na Osiedlu 
Golęcino - Gocław przy ul. Świato-
wida, pn. Park Liga. 

Wykonany w zeszłym roku plac zabaw zo-
stał doposażony w nowe urządzenia do 
wspomagania rozwoju ruchowego dzieci 
i młodzieży. 

Znalazły się tu elementy małej architektury 
dostosowane do wieku najmłodszych: 
l trzy huśtawki, w tym jedno „bocianie 

gniazdo” ,
l  trzy bujaczki na sprężynach, 
l  urządzenie zabawowe Dinozaur, 
l  karuzela. 

Nieco starszym miłośnikom adrena-
liny plac zabaw oferuje  linarium do 
wspinaczki, a dla młodzieży i starszych 
osób ustawiono: 
l  urządzenie do street workout ,
l  stół do ping – ponga,
l  stół do gry w szachy i warcaby. 

W tak różnorodnie doposażonym placu za-
baw, każda grupa wiekowa znajdzie miejsce 
dla siebie.

Rady Osiedla inwestują

Nowa nawierzchnia przy garażach  
na ul. Niedziałkowskiego

Domek na boisku przy ul. Marynarskiej

Chodnik przy ul. Marynarskiej

Plac zabaw  przy ul. Maklerskiej  
zostanie przeniesiony na ul. HeykI

Wyspy Puckiej zadecydowano o loka-
lizacji drugiego, podobnego domku na 
terenie boiska, który posłuży dzieciom 
jako świetlica.  

Rada podjęła decyzje o partycypacji w in-
westycjach drogowych m.in. budowie 
chodnika przy ul. Marynarskiej oraz bu-
dowie oświetlenia przy ul. Kutrowej. 

Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy Wy-
spy Puckiej mogą bezpiecznie wracać 
o zmierzchu do swoich domów.

Ponadto podjęta została decyzja 
o przeniesieniu placu zabaw zloka-
lizowanego przy ul. Maklerskiej na 
ul. Heyki. 

Dzięki temu mali mieszkańcy tej części 
Wyspy Puckiej zyskają więcej prze-
strzeni do aktywnego spędzania wol-
nego czasu.
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Rozmaitości

Keyon Harold, Deborah Brown, Paulina 
Przybysz, Darius Brubeck, Pharoahe 
Monch, Sylwester Ostrowski, Dorota Miś-
kiewicz, Jona Ardyn, Erick Allen. Usłyszy-
my ich na trzech, nowych płytach, które 
wkrótce pojawią się na światowym rynku 
muzycznym.      

„When You Are Here”, „In Our Own Way” 
i „Woman” – trzy płyty i wszystkie związane 
są z muzykami z naszego miasta.  

„When You Are Here” 
To album stworzony przez dwóch przyjaciół,  
Keyona Harrolda i Sylwestra Ostrowskie-
go, a do  projektu zaproszono gwiazdy z ame-
rykańskiej i polskiej sceny muzycznej: Paulinę 
Przybysz, Pharoahe Moncha, Abela, Agatę 
Czyż i Jarmaine Holmesa.    Projektowi to-
warzyszyć będzie trasa koncertowa. Artyści 
odwiedzą Warszawę, Katowice, Wrocław, 
Szczecin (6 października, Klub Słody) i Słu-
bice/Frankfurt n.Odrą, a później rozpocznie 
się trasa amerykańska.

„In Our Own Way”
Kolejna płyta Sylwestra  Ostrowskiego w tro-
chę innej tematyce. Nagrana wraz z The 
Jazz Brigade i gośćmi specjalnych, gwiazdy 
muzyki jazzowej: Dariusz Brubeck, Deborah 
Brown, oraz Dorotę Miśkiewicz. Album 
muzyczny jest hołdem z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Upa-
miętnia też wydarzenie jakie miało miejsce 60 
lat temu, a mianowicie koncert Brubecków 

w Polsce. Patronat nad płytą objęła Amba-
sada Stanów Zjednoczonych w Polsce. Na 
specjalne zaproszenie ambasador USA Ms 
Georgette Mosbacher, Sylwester Ostrowski 
oraz Dariusz Brubeck wystąpią w jej rezyden-
cji 7 listopada 2018 roku. 

Premierę w Polsce album będzie miał w li-
stopadzie 2018 roku. Wybrane utwory   „In 
Our Own Way” zostaną załączone do ma-
gazynu „Jazz Forum”.

„Woman”
Gwiazdą trzeciej płyty  jest Jona Ardyn.   
Jest to płyta o kobiecie, o mnie, o moich prze-
życiach, o emocjach. Jest to płyta szczególnie 
dla kobiet – mówi artystka. Krążek będzie 
miał swoją premierę w styczniu 2019 roku. 

Wydarzenie specjalne
Keyon Harrold, Marek Niedźwiecki, Pauli-
na Przybysz, Pharoahe Monch i Sylwester 
Ostrowski 2 października w programie 
Onet Rano Jarosława Kuźniara promować 
będą Szczecin Jazz oraz najnowszą płytę 
Culture Revolution „When You Are Here”. 
Poza wywiadami artyści również wystąpią 
na żywo.

Partnerem płyt  i trasy są: 

i festiwal Szczecin Jazz.
www.saa.pl

Za nami rekordowy sezon na bulwa-
rach. Blisko 800 tysięcy osób było 
z nami na ponad 230 imprezach. Ten 
rok pokazał, że bulwary stają się sercem 
naszego miasta.

Od początku sezonu w ramach pro-
jektu Bulwary Miejsce Spotkań zorga-
nizowano ponad 130 imprez różnego 
formatu. W tym roku mogliśmy wspól-
nie bawić się na Łasztowni podczas 
dużych imprez takich jak: Juwenalia, 
Dni Morza, Pyromagic, ale także Zjazd 
Dużych Rodzin, Wooded Szczecin, 
Baja Poland, Bulwarove oraz brać 
udział w mniejszych inicjatywach 
np.: zajęciach Jogi, nauki tańca czy 
regatach turystycznych. Kalendarz 
imprez był wypełniony po brzegi, od 
maja do końca września niemal każ-
dy weekend obfitował w atrakcje na 
bulwarach i Łasztowni. 

Bogaty program miała w tym sezo-
nie także Miejska Strefa Letnia, 

tam oprócz weekendowych imprez, 
można było przyjść na stand up, kino 
pod chmurką czy zawody sportowe. 
Łącznie przez cały sezon na Wyspie 
Grodzkiej odbyło się około 100 wy-
darzeń. 

To wszystko sprawiło, że bulwary 
i Łasztownia były bardzo chętnie 
odwiedzanymi miejscami przez 
mieszkańców i turystów. Przez cały 
sezon przez nabrzeża przewinęło się 
blisko 800 tys. osób. Największą licz-
bę odwiedzających odnotowaliśmy 
podczas Pyromagic – 430 tys., Dni 
Morza – 200 tys., Juwenaliów 45 tys. 

Dziękujemy, że byliście razem z nami przez 
cały sezon. To lato pokazało, że szczecinia-
nie uwielbiają spędzać czas na bulwarach 
i chętnie uczestniczą w wydarzeniach 
organizowanych nad Odrą. Już dzisiaj 
zapraszamy na przyszły sezon. 

Do zobaczenia na bulwarach!

Szczecin Jazz  wydaje  owoce

Rekordowy sezon na bulwarach
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Festiwal  Młodych  Talentów  
- królują  Kobiety!
Kayah, Brodka, Paulina Przybysz, Da-
ria Zawiałow i Ania Rusowicz będą 
gwiazdami tegorocznego Festiwalu 
Młodych Talentów. Podczas koncertu 
na scenie wystąpią również finaliści 
ogólnopolskiego konkursu. 
 
Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie 
się pod hasłem „Women’s Voices”  
– ogólnopolskiej trasy koncertowej, pre-
zentującej siłę i różnorodność kobiecej 
sceny artystycznej. Podczas imprezy 
każda wokalistka wykona swoje wybra-
ne utwory w nowych aranżacjach 
zespołu Pauliny Przybysz. 

Oprócz nich artystki 
zaśpiewają wybra-
ne przez nią co-
very. Muzyczny 
w i e c z ó r 
zwieńczy au-
torski koncert 
Moniki Brod-
ki.

To nie pierw-
szy raz, kiedy 
akcentujemy ko-
biecy wkład w pol-
ską muzykę – mówi 
Dyrektor Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej, Anna 
Lemańczyk. – Taki charakter Fe-
stiwal Młodych Talentów miał 
już 5 lat temu. Ówczesna 
edycja cieszyła się du-
żym powodzeniem. 
Wracamy do spraw-
dzonego pomysłu, 
by w jednym miej-
scu i czasie móc 
usłyszeć tak wspa-
niałe artystki.

W trakcie wydarzenia 
na scenie zaprezentuje 
się też trzech finalistów 
konkursu Festiwalu Mło-

dych Talentów. Wytypowani zostaną 
z przeprowadzonych dzień wcześniej, 
12 października, przesłuchań 
konkursowych w klubie 
muzycznym „Kolumba 
4”. Muzyczny maraton 
rozpocznie się o godz. 
18:00 od przesłuchań 
konkursowych. Na 
scenie przed publicz-
nością i jury z Kata-
rzyną Nosowską 
na czele wystąpi 

10 najlepszych 
kapel wy-

łonio-
nych 

s p o -
ś r ó d 

3 0 0 
zgłoszeń z ca-
łego kraju. 

Ostatecznie 
wybór padł 
na zespoły: 
B r o d a c z e 

(Poznań), Di-
stant Nights 

( W r o c ł a w ) , 
Dziewczęta (Kra-

ków), The Fluore-
s c e n c e  ( W r o c ł a w ) , 

Hope Leslie (Poznań), Hur-
rockaine (Katowice), Hus-

sain Kamil (Warszawa), 
Hyper Son (Kraków), 

M o n a  P o l a s k i 
(Łódź) oraz Para 

(Warszawa). 

Z a w a l c z ą 
o nagrody Kay-
axu i Szczeciń-

s k i e j  A g e n c j i 
Artystycznej oraz 

możliwość występu 
na finałowym koncercie 

w Netto Arenie.

Muzyczny wieczór 12 października 
zwieńczą występy niXes 

–  nowatorski pro-
jekt wokalistki 

i kompozytorki 
Ani Rusowicz, 

nawiązu-
jący styli-
styką do 
klimatów 
n e o -
-hippie, 
Rosalie. 

to zaś naj-
b a r d z i e j 

obiecująca 
obecnie przed-

stawicielka R&B, 
DJ’ski set zaprezen-

tuje też urodzona na Kry-
mie DJ Facheroia

Gwiazdy Festiwalu Młodych 
Talentów i „Women’s 
Voices” 

Monika Brodka to jedna z naj-
ciekawszych i najzdol-
niejszych polskich 
w o ka l i s te k .  J e j 
niebanalny styl 
i  muzyka wy-
przedają kon-
certy. Artystka 
wydała do tej 
pory cztery 
albumy, z któ-
rych ostatni  
– „Granda” – 
pokryła się po-
dwójną platyną.
 
Paulina Przybysz 
prawie dwie dekady 
zachwycała głosem w ta-
kich składach jak Sistars, Pinna-
wela, Rita Pax czy Archeo, z którymi 

wydała siedem albumów. Rok temu 
wydała pierwszy autorski album. Lau-
reatka licznych nagród i wyróżnień 
– m.in. Fryderyków i SuperJedynek. 
Jest kuratorką „Women’s Voices”.

Kayah – jedna z najbardziej rozpo-
znawanych i docenianych artystek 
w Polsce. Zadebiutowała albumem 
„Kamień” w 1995 roku. Do tej pory 
wydała dziewięć płyt – wszystkie 
otrzymały status złotej lub platynowej. 
W czasie solowej kariery muzycznej 
otrzymała najważniejsze nagrody 
muzyczne, w tym dla najlepszej wo-
kalistki, kompozytorki, najlepszego 
utworu, czy albumu.

Daria Zawiałow jest wokalistką, 
autorką tekstów, kompozytorką. 
Przebojem weszła na polski rynek 
muzyczny. Jej znaki szczególne to 
nietuzinkowy głos i silna osobowość 
sceniczna. Koncerty Darii są bardzo 
żywiołowe, pełne rockowej energii 
i świeżego brzmienia. Daria Zawiałow 
otrzymała w tym roku dwie nagrody 
„Fryderyk”.

Ania Rusowicz – woka-
listka, kompozytorka, 

tekściarka, zdobyw-
czyni czterech na-

gród „Fryderyk”.
Na nowo przy-
wróciła styl 
i muzykę lat 
60- i 70-tych 
w Polsce, na-
grywając dwie 
płyty w stylu re-

tro, które okryły 
się statusem zło-

tych. Koncerty w jej 
wykonaniu charakte-

ryzują się niebywałym 
stylem i smakiem.

www.saa.pl

Przyjemność jakiej doświad-
czam zagłębiając 

się w te cacka, jest 
z gatunku tych 

perwersyjnych – tak 
oceniła konkursowe 
zgłoszenia Katarzyna 

Nosowska. – Ostatecz-
ny wybór cieszy, lecz 

okupiony jest godzinami 
stresu. Jak bez cierpienia 

wybrać 10 z 300??? 
To jak stać w cukierni z koniecznością 

wybrania jednego ciastka, podczas 
gdy kilkanaście innych kusi 

niemiłosiernie. 

Ania Rusowicz

DJ F
ac

he
ro

ia

R
osalie


