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Chcesz nawiązać nowe kontakty handlo-
we z firmami z Niemiec, otworzyć biznes 
na terenie Niemiec? Zaprezentować swoje 
usługi, zostać podwykonawcą lub zlece-
niodawcą niemieckiej firmy? Weź udział 
w trzeciej już Giełdzie Kooperacyjnej, która 
w tym roku odbędzie się 21 listopada w ra-
mach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej! 

Giełda Kooperacyjna ma formułę spotkań ne-
tworkingowych (Speed Business Meeting). 
Pozwoli przedsiębiorcom na nawiązanie 
nowych kontaktów biznesowych, przed-
stawienie oferty swojej firmy oraz wymianę 
podstawowych materiałów reklamowych, 
broszur, katalogów i wizytówek pomiędzy 
dostawcami, odbiorcami, dystrybutorami 
czy inwestorami. 

W trakcie giełdy każdy przedsiębiorca otrzy-
ma możliwość przeprowadzenia rozmowy 
z innym przedsiębiorcą z Polski lub Niemiec 

Przyznana po raz pierwszy, a pomysł tej 
nagrody powstał, aby promować  reali-
zacje architektoniczne i działania na rzecz 
architektury w Szczecinie.

O Nagrodę Architektoniczną Prezydenta 
Szczecina – „Arch PRIX” – ubiegać się mogli 
architekci i urbaniści, których prace powstały 
w Szczecinie w okresie od 17.09.2014 r. do 
02.07.2018 r. i można je ocenić jako ważne 
z punktu widzenia wpływu na architekturę 
i przestrzeń zurbanizowaną. Oprócz statuetki 
laureat otrzymuje 10 tys. zł. 

Kapituła konkursu, której przewodniczył mgr 
inż. arch. Tomasz Konior – SARP nie miała 
łatwego zadania, wybierając z ponad 60 prac. 

Nominację do tej nagrody dostały:
– Rewitalizacja kamienic przy ul. Śląskiej 

46, 48 / atelier7architektura Gnich sp. 
z o. o.  INWESTOR - Lorenshill Centrum 
Development Sp. z o. o. 

– Specjalistyczna sala gimnastyczna przy 
Zespole Szkół Sportowych w Szczeci-
nie / ARCHITEKCI Błaszczyk i Samborski 
S.P. INWESTOR – Gmina Miasto Szczecin.

 
– Piastów Office Center – budynek C. / 

atelier7architektura Gnich sp. z o. o.  INWE-
STOR – Realkapital Szczecin II Sp. z o.o. 

Miasto Szczecin, w porozumieniu 
z Policami, deklaruje wsparcie 
finansowe przy przygotowaniu 
koncepcji programowej oraz geo-
logicznej Zachodniego Drogowego 
Obejścia Szczecina. 

Budowa Zachodniego Drogowego 
Obejścia Szczecina to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji drogowych, 
o którą miasto Szczecin wspólnie z są-
siadującymi samorządami zabiega 
od 10 lat. Dlatego też w odpowiedzi 
na doniesienia o wysokich ofertach 
w przetargu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, miasto 
Szczecin w porozumieniu z Policami 
deklaruje pomoc merytoryczną oraz 
finansową. 

– Chcemy uczestniczyć w procesie 
budowy zachodniej obwodnicy Szcze-
cina. To ważny moment, żeby o tym 
mówić. Wspólnie z Gminą Police, de-
klarujemy wsparcie merytoryczne oraz 
finansowe przy realizacji tej inwesty-
cji. Pokazujemy naszą determinację 
i chcemy jednocześnie zdopingować 
odpowiednie organy do tego, aby 
doprowadzić do realizacji projektu, 
który jest ważny dla całego regionu 
To dla nas najważniejsze, jesteśmy 
gotowi do rozmów i o to postulujemy 
– powiedział Piotr Krzystek prezy-
dent Szczecina.

– Budowa obwodnicy to ważna in-
westycja, która odciąży Szczecin od 
ciężkich ładunków. To ważny argu-
ment przemawiający za tym, aby kon-
tynuować realizację tego projektu, 
pomimo trudności, które mogą wy-
nikać z przetargów. Jesteśmy zde-
terminowani, aby działać razem w tej 
sprawie – dodał Władysław Diakun 
burmistrz Gminy Police.

Wysokość partycypacji będzie przed-
miotem uzgodnień. Deklaracja jest 
wyrazem determinacji samorządów 
Szczecina i Polic, które od dawna za-
biegają o tę inwestycję.

www.wiadomosci.szczecin.eu

„ Arch PRIX”  
dla Piastów Office Center 

A może biznes z niemiecką firmą? 

– Budynek mieszkalny, wielorodzinny 
z usługami w parterze przy ul. Swaro-
życa 15A i 15B. / W + ARCHITEKCI WOL-
SKI & WŁOSEK SP. Z O. O.  INWESTOR  
–  Przedsiębiorstwo Budowlane „CAL-
BUD” Sp. z o.o.  

– Projekt kompleksowej rewitalizacji 
zabudowy mieszkalno-usługowej 
kwartału 23 w Szczecinie./ STUDIO A4 
Spółka projektowa z o. o.  INWESTOR - 
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o.  

– Spośród wszystkich projektów nominowa-
nych do Nagrody Arch PRIX, budynek C wraz 
z zespołem budynków Piastów Office Center, 
autorstwa „Atelier7architektura Gnich” Sp. 
z o.o. – w sposób najpełniejszy wpisuje się 
w cele konkursu – brzmiała argumentacja 
kapituły konkursu.

Przyznano także Wyróżnienie Architekto-
niczne „Arch PRO”, do których można było 
nominować osoby fizyczne, prawne, pod-
mioty gospodarcze, organizacje społeczne 
lub inne jednostki, których efekt pracy można 
ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu 
na architekturę i przestrzeń zurbanizowaną 
i również dotyczył on okresu od 17.09.2014 r. 
do 02.07.2018 r.  Łączna pula przeznaczona 
na wyróżnienia wyniosła 10 tys. zł .

Wyróżnienia „Arch PRO” otrzymali: 

– Tomasz Sachanowicz za karty do gry 
„Architektura w Szczecinie”,

– KODA kids: Edyta Waszak, Aleksandra 
Rus, Katarzyna Zwolak za warsztaty ar-
chitektoniczne dla dzieci,

– Przemek Głowa za propagowanie wiedzy 
o architekturze Szczecina,

– Laura Hołowacz za rewitalizację budynku 
Starej Rzeźni,

– Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 
POMIEŚCIENOGA: Justyna Machnik, 
Małgorzata Ochnicka za projekt „Kamie-
nice Szczecina”.

Piastów  
Office Center

To kompleks trzech bu-
dynków, oferujących  
prawie 21000 m2 po-
wierzchni do wynajęcia 
Każda aranżacja dosto-
sowywana jest do in-
dywidualnych potrzeb 
najemców.  Kompleks 
dysponuje trzykondy-
gnacyjnym parkingiem 
podziemnym (500 
miejsc) i parkingiem  
na 160 rowerów.

i będzie miał możliwość spotkać eksper-
tów, przedstawicieli zarówno administracji 
publicznej, jak i organizacji wspierających 
rozwój przedsiębiorczości w obu krajach. 

Wydarzenie adresowane jest do wszyst-
kich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy 
działają na rynku lokalnym, krajowym, jak 
i zagranicznym. 

Speed Business Meeting będzie składał 
się z 3 sesji rozmów, każda po 20 minut, 
w grupach dziesięcioosobowych. Po ok. 
20 minutach i wymianie wizytówek z uczest-
nikami każdy przejdzie do kolejnej grupy, 
zgodnie z przedstawionym na wstępie indy-
widualnym harmonogramem. Dla wygody 
i komfortu uczestników do dyspozycji gości 
dostępni będą tłumacze polsko – niemieccy. 

Giełdę poprowadzi Polsko – Niemiec-
ka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK 
Polska). Aby wziąć w niej udział należy 
zarejestrować się za pomocą strony in-
ternetowej poświęconej wydarzeniu lub 
formularza przesłanego na adres dwpn@
um.szczecin.pl lub za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie 
play dla systemów IOS i android. 

Więcej o Dniach Współpracy Polsko- 
Niemieckiej na str 11.

Razem 
dla  
zachodniej 
obwodnicy 

Laureaci i nominowani do nagrody i wyróżnień architektonicznych
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Szczecin dla Seniorów
Najpierw przez długie lata budu-
ją i dbają o rodzinę,  swoje miejsce 
pracy i zamieszkania, aż przychodzi 
ten czas, że pora się Im odwdzięczyć 
- opieką,  możliwościami wypoczyn-
ku, a także aktywności.     

Od wielu lat w mieście realizowany jest pro-
gram Szczecin Przyjazny Rodzinie, w skład 
którego wchodzi m.in. Szczecińska Karta 
Seniora, dzięki której osoby po ukończeniu  
65. rok życia mają dostęp – na korzystnych 
warunkach – do miejskich instytucji kultu-
ry, rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz 
zniżek, ulg przygotowanych przez partne-
rów Programu.

Szczegóły: 
www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Nowy model  
opieki nad Seniorami
W ostatnich latach odchodzi się od opieki 
w domach pomocy społecznej, na rzecz 
większego rozwoju mieszkań chronionych 
czy wspomaganych. Obecnie w Szczeci-
nie funkcjonuje 6 mieszkań chronionych 
dla seniorów zapewniających całodobową 
opiekę oraz 23 mieszkania wspomagane.

Oczywiście nadal funkcjonują trzy Domy 
Pomocy Społecznej (dwa dla osób star-
szych i przewlekle chorych oraz jeden dla 
osób chorych psychicznie). Są to placówki 
przeznaczone dla osób, które wymagają ca-
łodobowej opieki z powodu wieku, choroby, 
niepełnosprawności, a nie ma możliwości 
zapewnienia im odpowiedniej pomocy w for-
mie usług opiekuńczych. Obecnie w tych 
placówkach jest 560 miejsc .

Dzienne miejsca  
pobytu Seniorów
Na terenie miasta funkcjonuje  8 „Dziennych 
DPS” , które  opiekują  się Seniorami, prowa-
dzą zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne czy 
kulturalno-rekreacyjne. Na miejscu Seniorzy 
mają zapewnione wyżywienie. Dla seniorów 
jest to przede wszystkim miejsce do którego 
zmierzają codziennie rano, tak jak kiedyś do 
pracy czy szkoły. W zależności od potrzeb 
i możliwości seniorów, organizowane są 
również wycieczki, spotkania integracyjne,  
koncerty, spektakle. 

www.mopr.szczecin.pl

Kluby Seniora 
Seniorzy mogą także uczęszczać na 
zajęcia do Klubów Seniora, które mają  
za zadanie integrować oraz pobudzać 
aktywność obywatelską. W najbliższym 
czasie planuje się również utworzenie 
nowej placówki Centrum Seniora,  miej-
sca integrującego oraz generującego 

informacje nt. działań na rzecz osób star-
szych. Szczecin przystąpił również do 
programu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej „Senior +”, którego 
głównym celem jest zwiększenie aktyw-
nego uczestnictwa Seniorów w życiu 
społecznym, poprzez m.in. zwiększe-
nie miejsc w placówkach „Senior +”. 
W Szczecinie funkcjonują dwie tego typu 
placówki, trwają również prace związane 
z  uruchomieniem kolejnej.

Nie można też zapominać o działalności  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które  
w Szczecinie funkcjonują od wielu lat i cieszą 
się wielką popularnością wśród Seniorów, nie 

tylko zwiększając ich aktywność, ale wyko-
rzystują potencjał intelektualny i społeczny  
Seniorów włączając ich np. w prowadzenie 
badań naukowych.  

Zdrowie najważniejsze  
Seniorzy, którzy ukończyli 65 rok ży-
cia mogą bezpłatnie zaszczepić się 
przeciwko grypie i jej powikłaniom. 
W 2018 roku z darmowych szczepio-
nek może skorzystać ponad 10 500 
mieszkańców Szczecina. Zadbano 
również o opiekunów Seniorów  cier-
piących na chorobę Alzheimera. „Bon 
opiekuńczy: Alzheimer 75” w wyso-
kości 2000 zł  otrzymało już kilkuset 

opiekunów, obecnie trwa weryfikacja 
kolejnych wniosków.

Głos Seniorów
Ważnym podmiotem, który ma wpływ 
na kształt realizowanej na terenie 
Szczecina polityki senioralnej jest 
również Miejska Rada Seniorów,  
złożona z przedstawicieli osób star-
szych, podmiotów działających na 
rzecz osób starszych, w szczególności 
przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów prowadzących 
uniwersytety trzeciego wieku. Rada 
ma charakter konsultacyjny, doradczy 
i inicjatywny.  

Międzynarodowy Dzień Seniora w Filharmonii
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Syrenie Stawy zapraszają!

1500 krzewów róż zostało już zasa-
dzonych na trzech skwerach. Trwają 
nasadzenia w ramach drugiej edycji 
miejskiego programu Platan. 

Różane krzewy posadzono na rondzie Ha-
kena, skwerze Józefa Bema oraz skwerze 
u zbiegu ulic 5 Lipca i Bohaterów Warszawy. 
W dalszej kolejności zagospodarowane zo-
staną również tereny zielone na placu Szy-
rockiego, przy ulicach: Przerwy–Tetmajera, 

Ogrodniczej,  Zegadłowicza, Sczanieckiej/
Cyryla i Metodego oraz al. Wyzwolenia (teren 
za CH Fala).

Ze względu na warunki pogodowe jako 
pierwsze sadzone są krzewy, a następnie  
posadzone zostaną drzewa, m.in.: klony 
czerwone, brzozy brodawkowate, klony 
zwyczajne i pospolite oraz jabłonie ozdobne.
Łącznie na terenie Szczecina tylko tej jesieni 
przybędzie ok. 2500 nowych nasadzeń. 

Kolejne tysiąc roślin zaplanowano na przy-
szły rok. 

Jeszcze w tym roku zakupione zostanie 
również urządzenie służące do przesa-
dzania drzew. Maszyna wykorzystana do 
pilotażowego programu, montowana na 
koparko-ładowarce, będzie przesadzała 
drzewa o obwodzie pnia do 50 cm, które 
stosunkowo najlepiej znoszą tego typu 
zabiegi. Jednocześnie trwa poszukiwanie 

najlepszych rozwiązań, pozwalających na 
przesadzanie również większych drzew. 
Miejski program Platan zakłada regularne 
nasadzenia drew i krzewów na terenie całego 
Szczecina. Wiosną zasadzono pierwsze 500 
drzew i krzewów. 

Działania te realizowane są w ramach projek-
tu Klimat dla Zdrowia, który ma na celu po-
prawę warunków życia i pozytywny wpływ 
na środowisko naturalne w mieście. 

Nowe miejsce spacerów, rekreacji 
i edukacji to „Syrenie Stawy – centrum 
ochrony bioróżnorodności w Parku 
Leśnym Las Arkoński” zlokalizowane 
pomiędzy ulicami : Wincentego Pola, 
Międzyparkowa, Poziomkową i Juliana 
Fałata. 

Na teren Syrenich Stawów można wejść 
przez cztery bramy zlokalizowane przy ulicy 
Juliana Fałata oraz istniejącej drodze asfalto-
wej prowadzącej do Kompleksu Rekreacyj-
nego Arkonka. A najdogodniejszy dojazd 
z miasta to tramwaje nr 3 i 10 do pętli przy 
ul. Arkońskiej.

„Syrenie Stawy” to szlak przyrodniczo-
-dydaktyczny o długości 1,3 km oraz 5 
szlaków tematycznych o łącznej długo-
ści 1,6 km.  Wzdłuż nich stanęły obiekty 
małej architektury, między innymi 3 altany 
– stacje przyrodnicze z nadwodną eks-
pozycją przyrodniczą oraz 8 altan – stacji 
przyrodniczych z planszami przyrodniczo-
-edukacyjnymi.

Uzupełnieniem programu edukacyjnego jest 
ośrodek edukacji przyrodniczej z zespołem 
wiat – tzw. „Zielona szkoła” oraz placem 
wyposażonym w terenowe gry edukacyjne 
i urządzenia do zabawy.
W miejscu istniejących dróg, ścieżek wy-
konano prawie 3 km alejek o naturalnej 
nawierzchni, wybudowano także dwa po-
mosty i kładkę.

Całość została zaplanowana tak, aby nie 
tylko umożliwić spacery mieszkańcom 

2500 nowych nasadzeń!

Druga edycja

PROGRAM
PLATAN

Szczecina, ale przede wszystkim chronić 
cenne stanowiska przyrodnicze rodzimych 
gatunków chronionych roślin. 

Z okolicy usunięte zostały rośliny inwazyjne, 
które ograniczają różnorodność biologiczną 
tego terenu jak: niecierpek gruczołowaty 
i drobnokwiatowy, pokrzywa zwyczajna, 
śnieguliczka biała, dereń rozłogowy, cze-
remcha amerykańska. 

W zamian nasadzono 720 krzewów i 230 
drzew gatunków rodzimych. Dla zwierząt 
zamontowano 26 budek dla ptaków oraz 
ustawiono 5 domków dla owadów. 

 „Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróż-
norodności w Parku Leśnym Las Arkoński” 
obejmują łącznie ponad 27 hektarów lasów 
miejskich Szczecina. 

Prace pielęgnacyjne i porządkowe w drze-
wostanie i zieleni realizowane były na 
podstawie studium przyrodniczego opraco-
wanego dla Syrenich Stawów oraz progra-
mu ochrony przyrody dla lasów miejskich 
Szczecina, pod nadzorem leśników oraz 
inspektorów nadzoru prac dendrologicz-
nych z Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. 
Nad inwestycją czuwali także ornitolodzy 
i chiropterolodzy. Miasto do współpracy przy 
projekcie zaprosiło również dendrologów 
i botaników ze szczecińskich uczelni.

Rewitalizacja tej części Lasku Arkońskiego 
możliwa była dzięki projektowi współ-
finansowanemu ze środków Unii Euro-
pejskiej.

Pierwsze krzewy na Rondzie Hakena
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Dzika Ostoja w nowym miejscu  Dron do walki ze smogiem 

Schronisko  coraz bliżej  
Jeszcze w tym roku wyłoniony zosta-
nie wykonawca, a najpóźniej wiosną 
ruszy budowa schroniska dla bezdom-
nych zwierząt przy ul. Południowej 
– nowoczesnego, funkcjonalnego 
i przede wszystkim przyjaznego zwie-
rzętom. 

Inwestycja wyczekiwana przez wielu szcze-
cinian, szczególnie tych, którym nie jest 
obojętny los bezdomnych psów i kotów 
wkracza w etap realizacji.

Nowe schronisko zlokalizowane będzie 
na prawie pięciohektarowej działce przy 
ul. Południowej. 
Znalezienie odpowiedniego miejsca wy-
magało nie tylko czasu, ale także zaanga-
żowania wielu osób.

– Wiedząc, że jest to najlepsza lokalizacja, 
przez ostatnie miesiące spotykaliśmy się 
z działkowcami  z sąsiednich ogródków 
i mieszkańcami pobliskich osiedli, pre-
zentując im koncepcję i plany – mówił 
Michał Wilkocki, radny Miasta Szczecin 
i przewodniczący RO Gumieńce. – Dzięki 
temu dzisiaj mamy ich całkowitą aprobatę 
i wsparcie dla tej inwestycji i nie budzi ona 
już żadnych kontrowersji.

Projekt zakłada budowę parterowego bu-
dynku o powierzchni ponad 3 tys. m kw., 
złożonego z połączonych pawilonów. Trzy 
z nich przeznaczone będą na boksy dla 
psów, a jeden dla kotów. Osobno stanie 
również domek dla kotów wolno żyjących. 
Każdy z boksów będzie miał wydzielony 
zadaszony, ogrodzony wybieg. Pomiędzy 
pawilonami znajdą się także otwarte wybiegi 
dla psów. 

W pozostałych budynkach powstanie także 
strefa dla odwiedzających, pokój adopcyjny 
do spotkań i zabaw ze zwierzętami, sale 
edukacyjne, gabinet i szpital dla zwierząt, 
pomieszczenia socjalne z kuchnią, maga-
zyny, biura. 
Poszczególne pawilony usytuowane będą 
na różnych poziomach terenu, dzięki czemu 
obiekt maksymalnie wtopi się w krajobraz. 
Zapewnią to również liczne nasadzenia 
zieleni.  
 
Oprócz opieki nad zwierzętami schronisko 
ma również pełnić funkcje edukacyjne.  
Będą tam organizowane spotkania z dzieć-
mi i młodzieżą. Przy schronisku powstanie 
też ogólnodostępny, wyposażony w urzą-
dzenia wybieg dla psów, które mają swoje 
domy. 

W pierwszej połowie przyszłego roku 
rozpocznie się budowa ośrodka re-
habilitacji i azylu dla dzikich zwierząt 
w Wielgowie. W nowej lokalizacji Fun-
dacja Dzika Ostoja zacznie działać naj-
później na początku 2020 r. 

Projekt budowy ośrodka zgłoszony przez 
Fundację wygrał w głosowaniu na Szcze-
ciński Budżet Obywatelski, zdobywając aż 
4 tys. głosów.  

Dzisiaj  są już wypracowane założenia, w lu-
tym będzie gotowa pełna dokumentacja 
i wtedy rozpoczną się przygotowania do 
przetargu i budowy. 
Projekt w pierwszym etapie zakłada zago-
spodarowanie 5 tys. m kw. terenu. Stanie na 
nich budynek, w którym mieścić się będzie 
biuro Fundacji, sala konferencyjno-eduka-
cyjna, pomieszczenia socjalne, gabinety 

opieki nad chorymi zwierzętami, kuchnia. 
Pozostały obszar zostanie przeznaczony 
dla zwierząt: na wybiegi i azyl dla tych, 
które nie są w stanie wrócić do naturalnego 
środowiska. Oprócz podstawowej funkcji, 
jaką będzie opieka nad zwierzętami i ich 
rehabilitacja, Dzika Ostoja będzie również 
edukowała. 

– Od wielu lat prowadzimy w szkołach 
prelekcje dotyczące zwierząt, odbieram 
w miesiącu kilkadziesiąt telefonów z za-
proszeniami na takie spotkania – mówiła 
Marzena Białowolska, prezes Fundacji na 
Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. – Chcemy to 
kontynuować i rozwijać, a w nowym miejscu 
na pewno będziemy mieli do tego lepsze 
warunki i większe możliwości. Chcemy nie 
tylko pokazywać dzieciom zwierzęta, ale 
przez to także uwrażliwiać maluchy na ich 
krzywdę, uczyć empatii. 

Już w listo-
padzie na 
szczeciń-
skim nie-
bie pojawi 
się specjal-
ny dron, który 
będzie mierzył 
poziom szkodli-
wych substancji 
w powietrzu. 

Jesteśmy w tej 
szczęśliwej sy-
tuacji – mówi 
Prezydent Piotr 
Krzystek – że 
w Szczecinie nie-
znaczne przekroczenia 
obowiązujących standardów jego jakości 
odnotowuje się raptem przez kilkanaście dni 
w roku. Nie zwalnia nas to jednak z dalszych 
działań na rzecz środowiska naturalnego. 

Dron wyposażony  będzie w czujniki  mie-
rzące poziom stężenia w powietrzu szkodli-
wych substancji. Jako główną przyczynę 
wskazuje się  ogrzewanie mieszkań, a kon-
kretnie spalanie niedozwolonych materia-
łów. Użycie drona pozwoli na precyzyjne 
namierzenie źródła zanieczyszczeń i szybkie 
skierowanie tam patrolu Straży Miejskiej, 
który po kontroli może nałożyć mandat na 
osobę dopuszczającą się tego procederu. 
– Oprócz pomiarów punktowych dron 
będzie też mierzył stężenie szkodliwych 
substancji obszarowo, co pozwoli na monito-

rowa-
nie sytuacji 

w całym mieście 
– mówi Paweł Adam-

czyk, dyrektor Wy-
działu Gospodarki
Ko m u n a l n e j 
i Ochrony Środo-

wiska UM – Dzięki 
temu będziemy 

jasno widzieli, gdzie 
należy skierować dal-

sze działania.

Drugi filar Ekopatrolu to dzie-
sięć skuterów elektrycznych, które wkrót-
ce pojawią się na szczecińskich ulicach. 
Będą z nich korzystać przedstawiciele 
miejskich służb, aby sprawniej i szybciej 
reagować w terenie na szkodzące środo-
wisku działania: spalanie niedozwolonych 
materiałów i substancji, nielegalne wysy-
piska czy bezprawną ingerencję w zieleń. 

Ekopatrol to kolejny element miejskiego pro-
gramu Klimat dla Zdrowia, który obejmuje 
między innymi prowadzenie regularnych 
nasadzeń na terenie całego miasta (Platan) 
oraz dofinansowanie wymiany pieców na 
bardziej ekologiczne źródła ciepła (Mewa). 
Wszystkie one będą kontynuowane w ko-
lejnych latach. 

Miasto bez smogu

Dowiedz się
więcej !

Trwają przygotowania dokumentacji nowego azylu dla dzikich zwierząt.
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Polska wyżej w rankingu
gospodarki odpadami CEWEP

W europejskim rankingu gospodarki 
odpadami komunalnymi Polska od 2012 
przesunęła się z 20 na 15 miejsce. Dzięki 
EcoGeneratorowi i innym polskim spa-
larniom będziemy jeszcze wyżej.

Każdego roku na podstawie danych Eurostatu 
CEWEP (Europejska Konfederacja Spalarń 
Odpadów Komunalnych) opracowuje wykre-
sy obrazujące stan przetwarzania odpadów 
w Europie.

Najnowszy wykres (za 2016) pokazuje udział 
recyklingu (w tym kompostowania), przetwa-
rzania odpadów w energię i składowania 
w każdym państwie członkowskim UE oraz 
w Islandii, Norwegii i Szwajcarii. 
O kolejności państw decyduje udział skła-
dowania (im mniej składowania, tym wyż-
sza pozycja).

Liderami są Szwecja, Belgia, Dania, Holandia 
i Niemcy – to państwa, w których składuje 
się nie więcej niż  1 proc. odpadów. Siedem 

Gospodarka odpadami komunalnymi  w 2016, UE 28 + Szwajcaria, Norwegia i Islandia

państw członkowskich składuje mniej niż 10%  
– co jest celem nowej dyrektywy odpadowej 
do 2035 roku. Osiem państw  członkowskich 
nadal składuje ponad 60% odpadów komu-
nalnych.

Polska z wynikiem 37% zajmuje 15 miejsce. 
Historyczne „mniej niż 50%” osiągnęliśmy 
w 2015 roku. W 2016 po raz pierwszy  w na-
szym kraju recykling przewyższył składowanie.

Cel: gospodarka cyrkulacyjna

A jeszcze w 2012 roku wywoziliśmy na 
wysypiska 73% odpadów, co w euro-
pejskim rankingu odpadowym dawało 
nam odległe 20 miejsce. Postęp za-
wdzięczamy recyklingowi i spalarniom. 
W 2013 roku rozpoczęła się selek-
tywna zbiórka odpadów, w 2015 oraz 
2016 r. zostały uruchomiono cztery 
duże spalarnie odpadów komunalnych 
(w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie 
i Krakowie, w 2017 roku w Poznaniu 

i Szczecinie). Obecnie trwa rozruch 
spalarni w Rzeszowie. 

Dane za 2017 i 2018 mogą być tylko lepsze 
ze względu na nowe spalarnie.

Celem strategicznym UE jest całkowite wy-
eliminowanie składowania odpadów komu-
nalnych i przejście od gospodarki linearnej 
(zrób, użyj, wyrzuć) do cyrkulacyjnej (zrób, 
użyj, przetwórz). Unia stawia na recykling, a w 
przypadku odpadów nie nadających się do 
recyklingu – na odzysk energii.

Składowiska degradują krajobraz, nawet po 
zamknięciu przez setki lat muszą być nadzoro-
wane, a wydobywający się z nich metan nisz-
czy warstwę ozonową. Rezygnacja z wysypisk 
jest realizacją idei zrównoważonego rozwoju. 

Prąd i ciepło dla milionów

Spalarnie nie konkurują z recyklingiem, są 
nieodzownym uzupełnieniem gospodarki 

cyrkulacyjnej (bezodpadowej). Przekształcają 
termicznie odpady, których nie opłaca się 
recyklingować. Zmniejszają objętość odpa-
dów o ok. 90 proc., a tym samym pomagają 
osiągnąć cele dyrektywy UE w sprawie ogra-
niczenia składowania.

Energia wytwarzana w instalacjach do prze-
twarzania odpadów przyczynia się do ochrony 
klimatu i bezpieczeństwa dostaw energii, 
zastępując paliwa kopalne, które zostałyby 
wykorzystane do produkcji tej energii w kon-
wencjonalnych elektrowniach.

Większość krajów o wysokich wskaźnikach 
recyklingu – takich jak Austria, Belgia, Niemcy 
i Holandia – również ma wysoki wskaźnik 
energii z odpadów i niski – niemal na poziomie 
zerowym – wskaźnik składowania.

Wszystkie europejskie spalarnie odpa-
dów, a jest ich ok. 500, unieszkodliwiają 
90 mln ton odpadów rocznie, dostar-
czając energię elektryczną 18 milionom 
mieszkańców i ciepło 15 milionom.  

W zależności od zastąpionego paliwa - gazu, 
ropy naftowej, węgla kamiennego lub węgla 
brunatnego – daje to oszczędność od 10 do 
49 milionów ton paliw kopalnych emitujących 
24-49 milionów ton CO2 .

Zgodnie z  prawodawstwem UE, biodegra-
dowalna frakcja odpadów komunalnych 
i przemysłowych jest uważana za biomasę, 
a zatem odnawialne źródło energii. Produkcja 
energii z zakładów wykorzystujących odpa-
dy do wytwarzania energii jest w około 50% 
odnawialna.

Technologia „energia z odpadów” jest jedną 
z najsolidniejszych i najbardziej efektywnych 
alternatywnych opcji energetycznych, które 
ograniczają emisję CO 2 i oszczędzają ogra-
niczone zasoby paliw kopalnych wykorzysty-
wane przez tradycyjne elektrownie.

Nowoczesne spalarnie są wyposażone 
w skuteczne systemy oczyszczania spalin, 
które gwarantują bezpieczeństwo ludziom 
i środowisku naturalnemu.

ECG na podstawie materiałów CEWEP

Jedna z ośmiu polskich spalarń odpadów 
komunalnych znajduje się w Szczecinie, na 
Ostrowie Grabowskim. 
EcoGenerator to supernowoczesna elek-
trociepłownia, w której paliwem zamiast 
węgla są odpady. 
Zakład rozpoczął działalność w grudniu 
2017 roku. Do tej pory (dane z 15 październi-
ka) przyjął 95 tys. ton odpadów, z czego 77,5 
tys. odpadów posortowniczych, 10 tys. ton 
rdf-u i 7,5 tys. ton odpadów zmieszanych.
W tym czasie wytworzył 44,5 tys. MWh 
energii elektrycznej i 108 tys. GJ. 

EcoGenerator unieszkodliwiając niebez-
pieczne dla środowiska odpady zapewnia 
energię ok. 30 tys. gospodarstw domowych.

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. 
Wielkość grup: do 25 osób. Wiek: od II klasy 
szkoły podstawowej.

Transport we własnym zakresie. Nasz za-
kład znajduje się w Szczecinie, na Ostrowie 
Grabowskim, przy ul. Logistycznej 22. Do 
EcoGeneratora dojeżdża autobus linii 76.

Czysta energia z odpadów Zapraszamy do zwiedzania 
EcoGeneratora!

Składowanie Przetwarzanie w energię
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Produkujemy ekologiczny prąd  Polska wyżej w rankingu
gospodarki odpadami CEWEP Farma fotowoltaiczna na terenie Za-

kładu Produkcji Wody w Pilchowie już 
produkuje prąd. To trzecia tego typu 
inwestycja zrealizowana przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Szczeci-
nie. Spółka jest w naszym regionie 
największym, a w Polsce jednym z naj-
większych producentów czystej, eko-
logicznej energii. Wytwarza ją nie tylko 
ze słońca, lecz także w trakcie proce-
sów oczyszczania ścieków. Wkrótce 
będzie ją pozyskiwała z wody.      

Moc ze słońca 
Na terenie ujęcia wody w Pilchowie powstała 
farma o mocy 0,5 MW, która zajmuje po-
wierzchnię ok. 1 ha. Wytworzona energia 
elektryczna przeznaczona jest w całości 
na potrzeby znajdującego się tu zakładu 
produkcji wody. Koszt inwestycji wyniósł 
nieco ponad 2,5 mln zł brutto. Budowa far-
my była wsparta środkami pochodzącymi 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z  Funduszy Europejskich i przekazanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
W poprzednich latach ZWiK oddał do użytku 
dwie inne farmy  fotowoltaiczne. Powstały 
na terenie ZPW Miedwie. Ich łączna moc 
to 2,0 MW.

Oczyszczalnie z własnym prądem
Budowa farm fotowoltaicznych służy ograni-
czaniu kosztów działalności Spółki poprzez 
zmniejszenie wydatków na energię elek-
tryczną stanowiących jedną z największych 
pozycji po stronie kosztów każdego przed-
siębiorstwa wodociągowego. W tym samym 
celu ZWiK produkuje energię elektryczną 
i cieplną podczas procesu oczyszczania 
ścieków. Powstający w jego trakcie biogaz 
napędza trzy generatory o mocy 350 kW 
w Oczyszczalni Pomorzany i jeden o mocy 
200 kW w Oczyszczalni Zdroje. Urządzenia te 
produkują łącznie ponad 4 000  MWh energii 
rocznie. Jest ona w całości wykorzystywana 
na potrzeby oczyszczalni. 

Niedawno w oczyszczalni Pomorzany zakoń-
czono inwestycję służącą dywersyfikacji źró-

deł produkcji ciepła niezbędnego w procesie 
termicznej utylizacji osadów ściekowych. 
Palnik kotła, którego konstrukcja umożliwiała 
spalanie jedynie oleju opałowego został za-
stąpiony przez palnik wykorzystujący dodat-
kowo biogaz produkowany w oczyszczalni 
jak i gaz ziemny z miejskiej sieci. 

Zasilanie kotła parowego z trzech źródeł 
umożliwi optymalizację kosztów eksploatacji 
stacji termicznej utylizacji osadów w zależ-
ności od aktualnych cen nośników energii.

Mała elektrownia wodna
Dzięki farmom fotowoltaicznym a także 
urządzeniom do produkcji prądu dzia-
łającym w oczyszczalniach ok. 17 proc. 
zużywanej przez ZWiK energii pochodzi 
z własnych źródeł. Współczynnik ten 
może się zwiększyć po zakończeniu 
kolejnej ekologicznej inwestycji spółki. 
Jest nią budowa turbiny prądotwórczej 
w Zakładzie Produkcji Wody Pomorzany. 
Generator będzie swoistą elektrownią 
wodną. Urządzenie umieszczone zosta-
nie w rurze dostarczającej wodę z ujęcia 
na jeziorze Miedwie. Różnica poziomów 
pomiędzy Miedwiem a zakładem na Po-
morzanach wynosi przeszło 30 metrów, 
elektrownia będzie więc produkowała 
energię wykorzystując spadek grawita-
cyjny wody w rurociągu. Obecnie trwa 
kolejny etap inwestycji. Jest nim układanie 
nowego rurociągu, na którym zamon-
towany zostanie zespół prądotwórczy. 
Prace prowadzone są tak, aby w spo-
sób niezakłócony odbywała się dostawa 
wody z Miedwia. Dostarczana jest ona 
istniejącym rurociągiem. Najistotniejszym 
momentem inwestycji będzie przełącze-
nie istniejącego wodociągu i skierowanie 
wody z Miedwia do nowego rurociągu.

Na Pomorzanach zainstalowana zostania 
turbina wodna Francisa, o mocy do ok. 140 
kW. Jej zdolność produkcyjna w ciągu roku 
może dochodzić do ok. 1000 MWh. Całość  
wyprodukowanej rocznie energii przezna-
czona będzie na potrzeby ZPW „Pomorza-
ny”. Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Czysta Odra w Szczecinie”. Jej 
koszt to ok. 3,2 mln zł netto.

Komórkowe wodomierze na Prawobrzeżu
Od blisko roku szczeciński ZWiK re-
alizuje projekt pn. „Bezprzewodowy 
monitoring sieci wodomierzowej na 
Prawobrzeżu Szczecina”. Już teraz 
w sposób zdalny, a więc bez koniecz-
ności wizyty inkasenta, odczytywane 
są dane z przeszło 3 tysięcy nowocze-
snych wodomierzy.

Istota projektu sprowadza się do mon-
tażu wodomierzy najnowszej generacji. 
Wszystkie wyposażone są w nakładkę 
odczytową działającą w sieci telefonii 
GSM, która codziennie wysyła do serwera 
ZWiK informacje o stanie wodomierza. 
Podaje przede wszystkim ilość zużytej 
wody. 

Ponadto w trybie alarmowym sygnalizuje 
np. zdjęcie nadajnika lub próbę magnetycz-
nego wpływu na mechanizm zliczający 
urządzenia. 

Dodatkowo, informuje o zwiększonym po-
nad normę przepływie, co może świadczyć 
o wycieku wody z instalacji wewnętrznej. 
Dzięki temu tysiące połączonych wodo-
mierzy tworzy pracujący w czasie rze-
czywistym, sprawny system zarządzania 
i monitoringu sieci wodociągowej. Ułatwi 
dystrybucję i pozwoli precyzyjnie zapla-
nować niezbędne wielkości przepływu 
i zasilania wybranej części miasta w wodę. 
Uzyskane informacje przełożą się m.in. na 
redukcję strat wody poprzez szybkie loka-
lizowanie niekontrolowanych wycieków 
z sieci miejskiej.

Na Prawobrzeżu ZWiK wydzielił 22 ob-
szary opomiarowania i obecnie odczytuje 
tam ponad 3300 sztuk nowoczesnych 
wodomierzy. Pracownicy firm „Pronal” 
Sp. z o.o. i „Arturs Constructions”, któ-
rzy posiadają stosowne upoważnienia 
do prowadzenia w/w prac, zakończyli 

roboty w Wielgowie, Sławocieszu, Płoni 
i na Bukowym. Obecnie pracują w Zdro-
jach i Kijewie gdzie zamontują łącznie 
1378 wodomierzy. Na przełomie roku 
rozpoczną montaż w Dąbiu i Żydowcach 
i zamontują tam 1878 zestawów pomiaro-
wych. W przyszłym roku przyjdzie czas na 
kolejne strefy na Słonecznym, w Kijewie 
i Podjuchach. 

Wykonawcy instalujący nowe wodomie-
rze często przekazują informacje o uszko-
dzonych przyłączach wodociągowych 
i konieczności ich naprawy. Do końca roku 
służby techniczne szczecińskich wodocią-
gów wykonają takie prace w kilkudziesięciu 
punktach Prawobrzeża. Dopiero po ich 
przeprowadzeniu będzie możliwy montaż 
nowych wodomierzy. 

W razie wątpliwości, pytań lub chęci umó-
wienia się z monterami na wykonanie prac 

montażowych prosimy o kontakt z Działem 
Gospodarki Wodomierzowej ZWiK-u pod 
nr telefonu 91 46 03 381. Jednocześnie 
prosimy mieszkańców Prawobrzeża o wy-
rozumiałość i ułatwienie pracy osobom, 
które dokonają wymiany.

W ramach projektu „Bezprzewodowy 
monitoring sieci wodomierzowej na Pra-
wobrzeżu Szczecina” zamontowanych 
będzie w sumie 8,6 tys. nowych zestawów 
pomiarowych. Wymiana dotyczy tylko 
klientów ZWiK, a więc osób, firm lub in-
nych podmiotów, które mają podpisane 
umowy ze Spółką i z tego tytułu posiadają 
wodomierz główny. 

Prace potrwają do końca 2019 r. Za-
danie jest częścią programu „Czysta 
Odra w Szczecinie”, który jest dofi-
nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej.

Farma fotowoltaiczna w Pilchowie

Montaż rurociągu pod turbinę w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany”
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Ecoszczecin

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

Jak racjonalnie korzystać z ciepła, aby 
cieszyć się jego komfortem bez obaw 
o finanse i zdrowie?

Na początek kilka słów o grzejniku

Grzejnik jest jednym z najważniejszych 
elementów systemu ogrzewania w bu-
dynku, dlatego ważne jest jego pra-
widłowe funkcjonowanie. Służy do 
bezpośredniego przekazania ciepła 
do pomieszczenia, dlatego ważne jest 
jego prawidłowe funkcjonowanie. Warto 
o tym pamiętać, szczególnie przygoto-
wując się do zimy, ale nie tylko. 

Czyść grzejnik regularnie

Po uruchomieniu dostaw ciepła po dłu-
giej przerwie, w pomieszczeniu można 
odczuć nieprzyjemny zapach. To swąd 
przypalanego kurzu, który pod wpływem 
ciepłego powietrza, roznosi się po miesz-
kaniu. Działa drażniąco na drogi odde-
chowe, szczególnie alergików. Dzieje się 
tak, gdy grzejnik nie zostanie prawidłowo 
wyczyszczony z zalegającego kurzu. 
Jednak nie wystarczy przetrzeć grzejnika 
mokrą szmatką z detergentem. Konieczne 
jest również wyczyszczenie urządzenia 
wewnątrz. Trzeba zdjąć osłonę górną 
grzejnika (tzw. „gril”), oraz osłony boczne 
i miękką gąbką lub szczotką na sucho 

usunąć kurz. Czyścić należy wyłączony 
i chłodny grzejnik, delikatnymi środkami, 
aby nie naruszyć jego powłoki lakier-
niczej.

Odpowietrz grzejnik, gdy grzeje nie-
równomiernie

Jeżeli po lecie nie odpowietrzymy grzejni-
ka, może okazać się, że instalacja nie bę-
dzie działała poprawnie, np. urządzenie 
będzie nagrzewało się nierównomiernie. 
Większość grzejników wyposażonych 
jest w pokrętło, które ułatwia odpowie-
trzenie oraz zbiornik na ew. wyciek wody 
podczas procesu odpowietrzania.

Czasami niezbędna jest konserwacja

Czyszcząc grzejnik przejrzyj go, czy nie 
uległ zarysowaniu lub uszkodzeniu. 
Uszkodzenie powierzchni lakierniczej 
urządzenia może doprowadzić do jego 
korozji, a w konsekwencji do wycieku 
wody z grzejnika. Jeżeli już doszło do 
zarysowania lub uszkodzenia powłoki 
grzejnika, należy je zabezpieczyć lakiem. 
Instalacja wewnętrzna też wymaga 
sprawdzenia

W przypadku budynków wielorodzin-
nych za sprawdzenie poprawności 
funkcjonowania wewnętrznej instala-
cji grzewczej odpowiada administrator 
budynku. 
Odpowiednie służby techniczne okreso-
wo dbają o całościowy przegląd, zapew-
niając odpowiednią jakość i ilość wody 
w instalacji. Taką usługę właściciel lub 
zarządca budynku może również zlecić 
dostawcy ciepła systemowego.

Termometr w każdym mieszkaniu
Optymalna dla zdrowia i samopoczucia 
temperatura pomieszczenia to 19-21°C. 
Staraj się utrzymywać ją na stałym po-
ziomie. Kup termometr, kontroluj tem-
peraturę.

Nie zostawiaj długo otwartych okien.

Przyczynia się to do wyziębienia ścian, 
sprzętów i wyposażenia, które magazy-
nują ciepło. Ponowne nagrzanie pokoju 
wymagać będzie dostarczenia większej 
ilości ciepła.

Nie zapominaj o wietrzeniu i nie zasła-
niaj otworów wentylacyjnych.

Otwieraj okna na krótko, ale szeroko, 
dodatkowo spowoduj przeciąg. Wietrz 
kilka razy dziennie, przede wszystkim po 
gotowaniu posiłków, prysznicu lub kąpie-
li. W miarę możliwości wietrz intensyw-
nie przede wszystkim łazienkę, kuchnię 
i sypialnię. Odsłoń otwory wentylacyjne. 
Wilgotne powietrze ogrzewa się dłużej. 
Pamiętaj, by używać zaworów grzejni-
ków.

Temperaturę reguluj zaworem przy grzej-
niku. Mieszkanie wietrz przy zakręco-
nym kaloryferze przez 10 minut. Zawory 
otwórz 5 minut po zamknięciu okien.

Utrzymuj więc stałą temperaturę 
w pomieszczeniu, a jeśli chcesz ją 
obniżyć pamiętaj, aby było to nie 
więcej niż 3°C. W pomieszczeniach 
rzadko używanych, w nocy i podczas 
nieobecności temperatura może być 
niższa. Jednak obniżenie tempera-

tury o więcej niż 3°C od wyjściowej 
spowoduje znaczne wychłodzenie 
i w efekcie większy pobór ciepła do 
ponownego ogrzania pomieszczenia. 

Uwolnij swój kaloryfer

Aby efektywnie i ekonomicznie ogrzać 
pomieszczenie, odsłoń źródło ciepła, 
pozwól aby ciepło z kaloryfera wypełniło 
całe pomieszczenie - skróć firanki, zasło-
ny, zdejmij ozdobną obudowę kaloryfera, 
nie zasłaniaj go meblami, zamontuj za 
kaloryferem matę odbijającą ciepło.

Sprawdź czy sąsiad nie ogrzewa się 
na Twój koszt.

Upewnij się, że sąsiednie lokale są ogrze-
wane. W przypadku stwierdzenia niedo-
grzania lokali, należy powiadomić o tym 
fakcie zarządcę nieruchomości. Zgodnie 
z Prawem Budowlanym temperatura 
w pomieszczeniach nie powinna być 
niższa niż 16 °C. 

Korzystaj ze słońca

Wykorzystaj naturalne źródło ciepła, ja-
kim jest słońce. Nie zasłaniaj okien w cią-
gu dnia zwłaszcza w nasłonecznionym 
miejscu. 

Dbaj o części wspólne
Zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach 
wspólnych takich jak klatki schodowe, 
piwnice, suszarnie, strychy. Znajdujące 
się w nich zimne powietrze przenika do 
mieszkania powodując wychłodzenie.

sec.com.pl

Ciepłe mieszkanie 
bez obaw o finanse i zdrowie
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Budownictwo

Dziewięć budynków w centrum miasta 
przejdzie kapitalny remont. Rozpoczął się 
pierwszy etap prac w oficynach przy ul. 
Bohaterów Warszawy i Pocztowej . Zakoń-
czenie całej modernizacji planowane jest 
w 2020 roku. W imieniu miasta inwestycje 
realizuje Szczecińskie TBS.

Przebudowa obejmie dziewięć bu-
dynków gminnych w kwartale 30, 
w których znajdują się 72. mieszkania. 
W ramach remontu planuje się m.in. 
przeprowadzenie termomodernizacji, 
budowę łazienek i wc w mieszkaniach, 
wykonanie ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej z sieci miejskiej (likwidacja 

starych pieców), montaż wentylacji, 
wymianę stolarki okiennej oraz drzwi 
zewnętrznych, wykonanie izolacji po-
ziomej i pionowej ścian piwnic. Oprócz 
tego w budynkach  będą docieplone 
stropy piwnic i poddasza, a na kory-
tarzach zamontowane będzie nowe, 
energooszczędne oświetlenie.

W pierwszym etapie, który już się rozpo-
czął i potrwa ok. 1,5 roku, prace obejmą 
oficynę lewą przy al. Bohaterów War-
szawy 100, oficynę przy al. Bohaterów 
W-wy 101, oficyny przy Pocztowej 13 
i 14. W kolejnych etapach oficynę pra-
wą przy Bohaterów W-wy 100, oficynę 

prawą przy ul. Pocztowej 14 i oficynę 
przy Pocztowej 15, Bohaterów W-wy 98 
(oficyna lewa i prawa).

W ramach projektu wykonana została 
również termomodernizacja budynku 
Piastów 75, w którym w ubiegłym roku 
w ramach programu KAWKA zastąpio-
no stare ogrzewanie piecowe nowym, 
bardziej ekologicznym.

Działania te realizowane są dofinanso-
wane z RPO Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Planowane koszty to 16, 
4 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 4,2 
mln zł.

Kończy się realizacja czwartego już etapu 
budowy  osiedla przy ul. Koszarowej w Dą-
biu. W ramach inwestycji powstają dwa 
budynki, w których będą 24 mieszkania. 
Wszystkie są przeznaczone  dla rzetelnych 
najemców komunalnych, którzy już mogą 
składać wnioski o zamianę.

Przy ul. Koszarowej 31,32 kończy się-
czwarty etap osiedla „Nad Płonią”. 
Inwestycję realizuje TBS Prawobrzeże. 
Obecnie trwają  roboty wykończeniowe: 
prace tynkarskie, malarskie, glazurnicze, 
roboty instalacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, osprzętu elektrycznego, 
zagospodarowanie terenu, dojścia, do-
jazdy, chodniki, zieleń. 

Mieszkania wykończone będą „pod 
klucz”. Znajdą się w nich m. in. : kuchenki 
elektryczne, zlewozmywaki, wanny, umy-
walki, armatura sanitarna, w pokojach 
- wykładziny we współczesnym standar-
dzie, w łazienkach –  terakota oraz płytki 
ceramiczne, stolarka okienna i drzwiowa. 

Do niektórych mieszkań położonych 
w parterze będą przynależeć ogródki 
przydomowe, zaś wszystkie mieszkania 
położone na piętrach będą posiadać 
balkony. Wokół budynków będą tereny 
zielone, plac zabaw i miejsca parkingowe.

Zainteresowani mieszkaniem do remon-
tu mogą się o nie starać w listopadzie. 
Przyjmowanie wniosków potrwa dwa 
tygodnie. Już można zbierać potrzebne 
dokumenty i zaświadczenia potrzebne 
do prawidłowego złożenia wniosku.

O wynajęcie mieszkania do remontu 
może ubiegać się każdy pełnoletni miesz-
kaniec Szczecina, który boryka się z bra-
kiem lokalu i osiąga odpowiedni dochód. 

Nabór wniosków  odbędzie się od 12 
do 23 listopada br.

Idea „Mieszkanie za remont” zakłada, że 
przyszły najemca wykona remont lokalu 
na własny koszt. Średni koszt takiego 
remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Od tego naboru zostaną także wydłużone 
terminy w jakich przyszły najemca ma wy-
konać remont – z sześciu do 8 miesięcy.

Gdzie składać wnioski?
Kompletne dokumenty  należy składać 
w BOI ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub 
wysłać pocztą w wyznaczonym terminie. 
Wnioski zostaną poddane ocenie punk-
towej. Liczba punktów zależeć będzie 
między innymi: od okresu zamieszki-
wania w Szczecinie, liczby dzieci, sta-
nu zdrowia czy warunków w jakich się 
obecnie mieszka. 

Oficyny – nowe obliczeCiepłe mieszkanie 
bez obaw o finanse i zdrowie

Nabór 
wniosków 
na mieszkania 
do remontu 

Przykład modernizacji oficyn przy ul. Bogusława 11 i 12, która została przeprowadzona dzięki programowi KAWKA.

Obecnie wykonywane prace w ramach IV etapu budowy osiedla 
oraz zakończony III etap.

Mieszkania dla rzetelnych 

Inwestycja jest realizowana z myślą 
o rzetelnych najemcach komunalnych 
(z zasobu ZBiLK i TBSów). Mieszkańcy, 
którzy płacą czynsz w terminie, dbają 
o swoje mieszkanie i cieszą się dobrą 
opinią sąsiadów mogą zamienić się na 
nowy lokal, o podwyższonym standar-
dzie. Najemcy zainteresowani zamianą 
już składają wnioski. 

Proces zasiedlania prowadzi Zarząd Bu-
dynków i Lokali Komunalnych.
Więcej szczegółów, wnioski do pobrania, 
zasady na stronie zbilk.szczecin.pl oraz 
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Osiedle „Nad Płonią”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” we współpracy z Gminą 
Miasto Szczecin od 2014 roku realizuje 
budowę Osiedla „Nad Płonią” położonego 
przy ul. Koszarowej w Dąbiu. Wszystkie 
mieszkania w ramach tej inwestycji są do 
dyspozycji Gminy i mają czynsz komunalny. 

Osiedle zaplanowano do realizacji w sze-
ściu etapach. W sumie powstanie 120 
mieszkań w 10 budynkach wielorodzin-
nych. Inwestycja jest dofinansowana z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.

www.tbs.szczecin.pl

Na jej podstawie sporządzone i ogłoszo-
ne zostaną wstępne wykazy złożonych 
wniosków z podaniem liczby punktów. 

Osoby, które nie będą zgadzać się z nali-
czoną punktacją będą miały możliwość 
złożenia odwołania w ciągu 30 dni od 
ogłoszenia. Odwołania, uwagi oraz za-
żalenia rozpatrywane będą przez Spo-
łeczną Komisję Mieszkaniową.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań 
ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy 
osób, które są uprawnione do wynaję-
cia mieszkania.

W ostatnich sześciu latach ZBiLK prze-
kazał około 900 mieszkań do remontu.

Wnioski oraz szczegółowe informacje 
dotyczące naboru wniosków są dostęp-
ne na stronie zbilk.szczecin.pl lub w Biu-
rze Obsługi Interesantów  ZBiLK przy ul. 
Mariackiej 25 pod numerami telefonów:  
91 48 86 301 oraz 91 48 86 333
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Rady  Osiedla

Nie tylko remonty ulic czy nowe osiedla. 
Powstają również nowe miejsca do re-
kreacji i wypoczynku, także dzięki sta-
raniom Rad Osiedli, które działają w tej 
części Szczecina.  

Park Wolności 

W Podjuchach, w rejonie ulic Karpiej – 
Niklowej – Granitowej i Marmurowej, trwa 
budowa Parku Wolności. 

Teren został już uporządkowany, układane 
są alejki, przy których  ustawiona będzie mała 
architektura: ławki,  kosze na śmieci, stojaki na 
rowery, tablice informacyjne oraz poidełko. 
W centralnej części parku ustawiona będzie 
pierwsza publiczna fontanna na Prawobrze-
żu, o średnicy  5,50 metra.

Przy projektowaniu Parku Wolności nie 
zapomniano o najmłodszych. Skorzystają 
z nowego placu zabaw.

Oczywiście  posadzone zostaną tu drzewa 
i krzewy o cennych walorach dendrologicz-
nych, założone będą trawniki. Łącznie na-
sadzonych zostanie:  129 drzew, w tym 34 
drzewa iglaste i 95 drzew liściastych. Będzie 

też 36 krzewów iglastych i 584 krzewów 
liściastych. 
Cały park będzie oświetlony. 

Dla osób aktywnych powstanie chodnik-
-bieżnia o długości 200 metrów - z oznakowa-
niem miejsca START/META, oznakowaniem 
długości odcinków co 50 metrów i urządze-
niem do pomiaru czasu typu „STOPER”. Na 
terenie parku powstanie również ogrodzony 
wybieg dla psów wraz z urządzeniami agility.

Park Wolności to również miejsce dla dwóch 
projektów wybranych w ramach Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwszy 
z nich to „Freedom Szczecin - najlepszy 
plac zabaw w mieście”. W ramach inwesty-
cji, na bezpiecznej nawierzchni wybudowany 
zostanie linowy plac zabaw w kształcie statku.

Drugim projektem jest 
Szwajowy Ogród 
Literacki poświę-
cony pisarce 
Monice Szwai. 
I tak  pod alta-
ną ustawiona 
będzie rzeźba 
w postaci stołu za-
inspirowanego biur-
kiem pisarki. Ważnym 

elementem kompozycji będzie umieszczona 
na postumencie damska torebka. Wysypu-
jące się z torebki kartki maszynopisu znajdą 
się również na blacie postumentu. 

Na jednej z kartek będzie inskrypcja wraz 
z mottem „...na początku był chaos a po-
tem była damska torebka...” oraz „Tutaj żyła 
i tworzyła poczytna polska pisarka, dzienni-
karka od dobrych wiadomości, nauczycielka, 
artystka wędrowna, stateczna, a zarazem 
postrzelona – Monika Szwaja (1949 - 2015)”.

Autorami projektu są: artysta rzeźbiarz prof. dr 
hab. Jerzy Lipczyński, mgr inż. arch. Szymon 
Olbrychowski oraz dr inż arch. Agnieszka 
Rek-Lipczyńska. To właśnie oni opracowali 
projekt realizacyjny rzeźbiarskiego elementu, 

teraz wykonują poszczególne  
elementy, pozostanie już 

tylko montaż, którego za-
kończenie planowane 

jest na koniec paździer-
nika. 

Zakończenie 
budowy Par-
ku Wolności 
planowane 

jest na począ-
tek 2019 roku. 

Nareszcie w Dąbiu można odpocząć. 
Dzięki inicjatywie Rady Osiedla Dąbie 
oraz Wydziałowi Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta , 
pierwsza część terenu zwanego potocznie 
„boiskiem Orła” została zagospodarowa-
na na teren rekreacyjny.

Zaniedbany dotąd teren przy ul. Jugosło-
wiańskiej / Czarnogórskiej / Bośniackiej 
uporządkowano,  wykoszono i wyposażo-
no  w urządzenia do ćwiczeń m.in brzuszki, 
podciągi, poręcze. Jest tutaj także tablica 
do gry w kółko i krzyżyk, ławki i oczywiście 
kosze na śmieci.

Był to pierwszy etap prac na tym terenie,  już 
niebawem wybudowany zostanie tu plac 
zabaw oraz siłownia pod chmurką.

Prawobrzeże pięknieje Boisko Orła 
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Rozmaitości

Po raz kolejny Szczecin stanie się centrum  
transgranicznej kooperacji.  Zbliżają się Dni 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Tak jak w ubiegłym roku głównym celem 
wydarzenia, które odbędzie się w dniach 
21-24 listopada jest prezentacja działań 
w sferze gospodarczej i biznesowej, 
a także społecznej, oświatowej i kul-
turalnej. 

Pozwoli to na umocnienie i pogłę-
bienie sąsiedzkich kontaktów trans-
granicznych oraz rozwój współpracy 
międzynarodowej, umocnienie po-
strzegania Szczecina jako miasta, 
w którym kontakty gospodarcze 
między Polską a Niemcami sprzyjają 
nowym projektom i partnerstwu.

I tak w programie tegorocznych Dni 
jest m.in. konferencja „Transgraniczna 
codzienność w naszym regionie. 
Wymiana doświadczeń” poświęcona  
pracy instytucji doradczych funkcjo-

nujących na różnych pograniczach, 
a także instytucjom zajmującym się 
współpracą na pograniczu polsko-
-niemieckim.

Z kolei Polsko – Niemieckie Forum 
Przedsiębiorców  skierowane jest 
przede wszystkim do sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Podczas Dni Współpracy Polsko-Nie-
mieckich odbędzie także Giełda Ko-
operacji (o której więcej na stronie 2). 

„Jak innowacyjnie nauczać języka sąsia-
da” to szkolenie dla polskich i niemieckich 
nauczycieli chcących poszerzyć swój meto-
dyczny warsztat pracy. 

Nie zabraknie także wydarzeń kultu-
ralnych m.in. spektaklu Teatru Kana 
– „Projekt Matka”  (z napisami w języ-
ku niemieckim).

www.wiadomosci.szczecin.eu

Zwycięzcą 12. edycji ogólnopolskiego 
Festiwalu Młodych Talentów - Nowa 
Energia został krakowski zespół Hy-
per Son.

Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix fe-
stiwalu jest sesja nagraniowa i wydanie 
singla przez wytwornię Kayax oraz na-
grody ufundowane przez Szczecińską 
Agencję Artystyczna.

Zespoły: Hope Leslie i Distant Night 
zajęły 2. i 3. Miejsce

Trójka finalistów zagrała na jednej scenie 
w Netto Arena z gwiazdami koncertu Wo-
men’s Voices: Kayah, Brodka, Paulina 
Przybysz, Daria Zawiałow i Ania Ru-
sowicz.

Kolejne jedenaście wniosków o pożycz-
kę na remont elewacji szczecińskich 
kamienic wpłynęło do Szczecińskiego 
Funduszu Pożyczkowego. Łącznie to 
już 54 wspólnoty mieszkaniowe, które 
Fundusz wsparł w działaniach rewita-
lizacyjnych. 

O pożyczkę ostatnio wnioskowali zarząd-
cy wspólnot budynków przy ul. Sołtysiej, 
Potulickiej, Piłsudskiego, Królowej Ja-
dwigi, Chodkiewicza, Łokietka, Bałuki, 
Kaszubskiej i Bolesława Śmiałego. Łączna 
wartość, na jakie zostały udzielone im 
pożyczki wyniosła ponad 2,5 mln zł. Ich 
celem były głównie remonty elewacji.  

– Kolejne wnioski wpływają, a wspólnoty 
decydują się na nasze wyjątkowo korzyst-
ne, najlepiej oprocentowane na rynku 
pożyczki – mówi Krzysztof Nowak, prezes 
Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowe-
go. – My jako spółka miejska cieszymy 
się, że możemy przyczynić się do tego, 
że miasto pięknieje, a stare kamienice od-
zyskają swój dawny blask. Zachęcamy do 
zapoznania się z naszą ofertą. 

Pożyczkę może uzyskać wspólnota miesz-
kaniowa na cele związane z szeroko rozu-
mianym remontem elewacji budynków 
oraz dachów, wykonaniem izolacji prze-
ciwwilgociowej, a także innymi pracami, 
np. wymianą stolarki okiennej, remontem 
klatek schodowych, instalacji elektrycz-
nej, wymianą pionów, monitoringu. 

Transgraniczne centrum 

Kamienice do remontu  

Dzięki wsparciu miejskich funduszy 
wspólnoty mogą także zamontować 
czujniki czadu i gazu w budynkach, 
wymienić instalację gazową,  zamienić 
system ogrzewania oparty na paliwie 
węglowym na inne rodzaje i źródła 
ogrzewania, wykonać instalację ciepłej 
wody użytkowej, a także termomoder-
nizację budynków. 

Wspólnoty mieszkaniowe otrzymują bar-
dzo nisko oprocentowaną pożyczkę, a  
koszt jednorazowej prowizji wynosi od 
1 do 3 proc. Uzyskać można nawet do 2 

mln złotych z okresem kredytowania do 
15 lat. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy 
gwarantuje przyjazne i nieskomplikowane 
procedury. 

Jak można uzyskać taką pożyczkę?
Zarządcy wspólnot powinni zajrzeć na stronę 
www.pieknekamienice.szczecin.eu, 
wypełnić druki znajdujące się na stro-
nie i skontaktować się ze Szczecińskim 
Funduszem Pożyczkowym. W razie 
jakichkolwiek pytań warto zadzwonić 
bezpośrednio do Funduszu – tel. 91 488 
13 49 w godzinach 8-16.

Wyremontowana kamienica przy ul. Mazurskiej 42
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Sto lat niepodległej Polski to okazja do 
wielkiego świętowania. My w Szczeci-
nie pokazaliśmy jak można świętować 
niepodległość w mieście, które przed stu 
laty polskie nie było...
 
Jak? Takie pytanie posta-
wiliśmy sobie rok temu. 
Odpowiedź brzmiała: 
Chcemy obchodzić 
to święto na nasz, 
wyjątkowy, szcze-
ciński sposób 
– jako pochwałę 
codzienności, 
z myślą o przyszło-
ści i przez pryzmat 
mieszkańców, którzy 
tworzą Polskę codzien-
nie.

Tak też się stało. Za kilka tygo-
dni (11 listopada) kończymy nasz rocz-
ny, szczeciński program obchodów 
100-lecia niepodległości Polski, na który 
złożyło się wiele wydarzeń i projektów 
o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogól-
nopolskim. 

Codziennie Polskę tworzyMy to między 
innymi kampanie i wiele aktywności w In-
ternecie – na stronie mojaniepodleglosc.pl 
i w portalach społecznościowych. Towarzy-
szyły im kampanie billboardowe. 

Lokalnie i w całej Polsce szcze-
cińską akcję promowali am-

basadorzy m.in. 8-letnia 
Lena, 73-letnia Helena 
Czajkowska – szczę-
śliwa matka, babcia 
i prababcia, która 
od 1945 mieszka 
w Szczecinie czy dr 
Samir Zeair, pocho-

dzący  z Syrii, Ordyna-
tor Oddziału Chirurgii 

Ogólnej i Transplantacyj-
nej oraz Chirurgii Naczynio-

wej Szpitala Wojewódzkiego 
w Szczecinie, jeden z najlepszych 

transplantologów w Polsce!

11. dnia każdego miesiąca na stronie moja-
niepodleglosc.pl publikowane były Myśli 
Niepodległe osób związanych z naszym 
miastem, którzy odpowiadali na pytania 

czym dla nich jest niepodległość. A mówili 
o tym m.in. Piotr Lisek – nasz znakomity 
lekkoatleta (skok o tyczce), Cezary Łaza-
rewicz, dziennikarz, reportażysta, Laureat 
NIKE 2017, Marek Niedźwiecki z radiowej 
„Trójki”, Danuta Stenka, znakomita aktorka 
i wielu wielu innych. Wspólnie z Tygodnie-
kiem Polityka zorganizowaliśmy debatę. 
O niepodległości rozmawiali: Edwin Ben-
dyk z Tygodnika Polityka, reżyser teatralna 
Anna Augustynowicz, dziennikarz Roman 
Czejarek, Marcin Galicki z platformy crowd-
fundingowej Wspieram.to oraz prezydent 
Szczecina Piotr Krzystek. 
Ponadto wydany został okolicznościowy ka-
lendarz, zorganizowano konkursy plastycz-
ne dla dzieci, cykle artykułów o Szczecinie, 
100 tys. zł rozdysponowano na oddolne 
działania obywatelskie. 

Przede wszystkim jednak było zaangażowa-
nie mieszkańców!  Spotykaliśmy się podczas 
dyskusji, sesji, koncertów, wystaw, festynów 
sąsiedzkich. Za to, wszystkim zaangażowa-
nym: organizatorom, patronom mediowym, 
wydawcom, stowarzyszeniom, Radom Osie-
dli, uczestnikom.

Serdecznie dziękujemy!

Publicysta, pisarz, wykładowca. Na co 
dzień związany z tygodnikiem „Polityka” 
– Edwin Bendyk jest kolejnym bohaterem 
cyklu „Myśli Niepodległe”.

– Szczecin to miasto, które odkrywam na 
nowo, lubię po nim chodzić i odkrywać je 
nogami. W dzieciństwie miałem z nim związki 
rodzinne, bo w Szczecinie mieszkała rodzi-
na mojego ojca. Teraz w Akademii Sztuki 
studiuje moja córka, i w tym miejscu może 
się realizować.

Dziennikarz podzielił się także swoimi re-
fleksjami na temat niepodległości:

– Niepodległość ma dla mnie wymiar oczy-
wiście narodowy i ogólnospołeczny, ale też 
osobistego korzystania z tej niepodległości. 
W przypadku mojego pokolenia to jest też 
związane z odzyskaniem niepodległości 
w czasie PRL-u. Działałem wtedy w podzie-
miu, ale główną działalność realizowałem 
w samorządzie studenckim. Ten motyw 
pozytywistycznego myślenia, że w każdych 
warunkach można coś robić i realizować 
wewnętrzną suwerenność, jest mi cały czas 
bliski. 

www.mojaniepodleglosc.pl/ 
mysli-niepodlegle

Przez cały rok przygotowywaliśmy się 
do tego wydarzenia, pokazywaliśmy, 
że „codziennie Polskę tworzyMY”, te-
raz nadszedł czas, aby wspólnie ce-
lebrować setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Dokładnie 11 listopada szczecinianie 
będą mieli okazję wziąć udział w „Jar-
marku Niepodległościowym”, który zo-
stanie zorganizowany w alei Kwiatowej. 
Przed nami bardzo ważne święto. Święto 
pełne patriotyzmu, narodowej dumy, ale 
przede wszystkim radości, wspólnego 
działania i dobrej zabawy. 

Na dobry początek Święta Niepodległo-
ści zapraszamy na „Bieg Niepodległo-
ściowy”, który wystartuje na bulwarach 
i zakończy się w alei Kwiatowej, gdzie już 
na dobre rozpoczniemy celebrowanie 
narodowego święta. 

W ramach Jarmarku aleja wypełni się 
wystawcami, kreatywnymi zabawami 
i warsztatami dla najmłodszych, nie za-
braknie konkursów oraz koncertów. Na 
miejscu stanie fotobudka z patriotycz-

nymi rekwizytami. Oprócz tego wszyscy 
uczestnicy będą mogli znaleźć się później 
na pamiątkowym zdjęciu, które zostanie 
wykonane z drona.

Wydarzenie jest częścią akcji „Codzien-
nie Polskę tworzyMy” oraz projektu 
„Kolorowa Aleja”, który jest realizowany 
w przestrzeni szczecińskiej alei Kwiatowej 
od roku 2016. W jego ramach przestrzeń 
w centrum miasta stała się pełna imprez, 
wydarzeń artystycznych i kulturalnych 
odbywających się przez cały rok.

Uroczystości  na Placu  
Szarych Szeregów

11 listopada
Rozpoczną się o godz. 11.00  w siedzi-
bie Szczecińskiej Agencji Artystycznej 
(al. Wojska Polskiego 64). Warsztatami  
edukacyjno – artystycznymi dla dzieci, 
podczas których uczestnicy na specjalnym 
podobraziu odbiją swoją dłoń- białą lub 
czerwoną. Praca zostanie wyeksponowana 
przed siedzibą SAA. Wykonane zostaną 
również autorskie broszki o barwach biało-
-czerwonych oraz chorągiewki, rozdane 

następnie mieszkańcom podczas uroczy-
stości o godz. 15.30.

– Ty 100 lat temu. W specjalnie zaaranżo-
wanej przestrzeni będzie można wykonać 
sobie okolicznościowe zdjęcie nawiązujące 
strojem lub eksponatem historycznym do 
czasów sprzed 100 lat. 
Godz. 14.30 
Grupa artystyczna ARFIK w programie pt. 
„Mamy dom” 
ARFIK wyśpiewa swą radość właśnie 
z tego – że dom, kraj, miasto, rodzina są 
dziś codziennością. Że można je współ-
tworzyć i czuć się w tym bezpiecznie. Że 
wielka jest wartość małych, zwyczajnych 
gestów i uczynków, które budują to, co 
nazywamy domem. Młodzi artyści zaśpie-
wają autorskie piosenki z muzyką Ryszarda 
Leoszewskiego i słowami Barbary Stenki.
 
Godz.15.30 
Uroczystość patriotyczna przy popiersiu 
Marszałka J. Piłsudskiego na Placu Szarych 
Szeregów 

Godz.16.30 
Koncert grupy TULIA 

Wspólnie uczcijmy 100 lat  naszej niepodległości

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI   l  100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI    l  100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI  l  100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI   l  100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 

Codziennie  Polskę  tworzyMY  

Kampania 
Codziennie Polskę tworzy-

MY, znalazła się w gronie finalistów 
międzynarodowego konkursu City 

Nation Place Awards 2018.  Ubiegać 
się będzie o wyróżnienie w kategorii Best 
Citizen Engagment,  w której ocenia się  

zaangażowanie społeczności w kampanii. 

Wyniki ogłoszone będą 
8 listopada 

w Londynie.

„Myśli niepodległe”

Zespół Tulia to cztery utalentowane 
dziewczyny ze Szczecina, które kulty-
wują rodzimą tradycję muzyki ludowej. 
Okrzyknięte „objawieniem polskiej 
sceny muzycznej” podbiły serca pol-
skich oraz zagranicznych słuchaczy 
folkowymi aranżacjami popularnych 
piosenek. Podczas koncertu „Premie-
ry” w ramach tegorocznego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu zdobyły trzy 
statuetki: nagrodę jurorów, publiczno-
ści oraz nagrodę specjalną od ZAIKS.

Lena Ogonowska dr Samir Zeair Helena CzajkowskaMagdalena Małyska Michał Król


