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We! si" za plastik!202 pomys#y na Szczecin Mieszkanie za remont

Komunalne za remont jeszcze nigdy nie by!y tak do-
st"pne. Miasto wprowadza rewolucyjne zmiany.

Wi!cej, str. 9

Chcesz #eby segregowanie by!o !atwiejsze i bardziej 
efektywne? Zacznij od plastiku.

Wi!cej, str. 4

Tyle projektów z!o#yli w tym roku mieszka$cy do Szcze-
ci$skiego Bud#etu Obywatelskiego. 

Wi!cej, str. 2

Lato 
w mie!cie
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Aktualno!ci

202  pomys"y  
na  Szczecin
Ostatecznie w tym roku do Szcze-
ci!skiego Bud"etu Obywatelskiego 
skutecznie zg#oszono 202 projekty. 
Obecnie trwa ich weryfikacja, jednak 
ju" teraz mieszka!cy mog$ zapozna% 
si& z nimi na stronie internetowej SBO.

Co roku projekty zg!oszone do Szcze-
ci"skiego Bud#etu Obywatelskiego 
przechodz$ kilka etapów weryfikacji. 
Pierwszy z nich to tak zwana weryfika-
cja formalna, za któr$ odpowiada Biuro 
Dialogu Obywatelskiego Urz%du Miasta. 

To w!a&nie na tym etapie urz%dnicy kon-
taktuj$ si% z autorami projektów, którzy 
s$ informowani o post%pach weryfikacji, 
a tak#e (w razie konieczno&ci) prosze-
ni o uzupe!nienia i dokonanie korek-
ty swoich pomys!ów. Po dope!nieniu 
tych czynno&ci odbywa si% weryfikacja 
merytoryczna. To wtedy poszczególne 
pomys!y trafiaj$ do w!a&ciwych jednostek 
miejskich, których pracownicy szczegó-
!owo oceniaj$ mo#liwo&' ich realizacji.  
Ca!$ procedur% ko"czy weryfikacja w Ze-
spo!ach Spo!ecznych SBO. 

Po ocenie formalnej i merytorycznej 
to najlepsza pora na zbadanie, czy po-
przednie etapy przebieg!y prawid!owo. 
Cz!onkowie Zespo!u zwracaj$ szcze-
góln$ uwag% na to, czy pomys!y, które 
zosta!y ocenione pozytywnie s$ ogól-
nodost%pne.

Pomys!y, które pomy&lnie przejd$ ca!$ 
procedur% i zostan$ zatwierdzane przez 
Zespó! Opiniuj$cy sk!adaj$cy si% z przed-
stawicieli mieszka"ców Szczecina, or-
ganizacji pozarz$dowych, Rad Osiedli 
i M!odzie#owej Rady Miasta Szczecin, 
trafi$ na list% do g!osowania. Mieszka"cy 
wybior$ najlepsze z nich w listopado-
wym g!osowaniu.

Zastanawiasz si& do którego z og#oszo-
nych w#a'nie przetargów przyst$pi%? 
Kilka ofert wydaje Ci si& atrakcyjnych? 
Teraz nie musisz wybiera% i rezygnowa% 
z przetargów, pomo"emy Ci spróbowa% 
swoich si# na wi&cej ni" jednym polu.

Wszystko dzi%ki zawartej wspó!pracy mi%-
dzy Agencj$ Rozwoju Metropolii Szcze-
ci"skiej a Zachodniopomorsk$ Agencj$ 
Rozwoju Regionalnego. Mo#liwe jest 
skorzystanie z BEZP(ATNYCH  por%cze". 
Dzi%ki nim uzyskasz wsparcie m.in. w po-
staci wadium przetargowego. 

U!atwimy Ci przyst$pienie do przetargu bez 
anga#owania w!asnych &rodków finanso-
wych, co daje szans% na przyst$pienie do 
kilku przetargów jednocze&nie. 
Por%czenia wadialne maj$ form% pakietu, 
z limitem do 500.000,00 z!. 

Oferta skierowana jest do mikro, ma!ych 
i &rednich przedsi%biorców z województwa 
zachodniopomorskiego. 

Nie zwlekaj, pula &rodków jest ograniczona.

Bezp"atne wadium przetargowe? 
To mo#liwe!

Obecnie mieszka"cy mog$ zapozna' 
si% z ka#dym z 202 zg!oszonych po-
mys!ów w danych obszarach: ogól-
nomiejskim (47 z!o#onych projektów) 
i 22 lokalnych – na stronie www.sbo.
szczecin.eu w zak!adce „zg!oszo-
ne projekty”.

– W tym roku pod wzgl!dem liczby z"o-
#onych wniosków w obszarach lokal-
nych mamy bardzo wyrównan$ sytuacj! 
– mówi Magdalena B!aszczyk, dyrek-
tor Biura Dialogu Obywatelskiego UM.  

– W ka#dym z obszarów mieszka%cy z"o-
#yli przynajmniej 5 wniosków, najwi!cej, 
bo 11 z"o#yli mieszka%cy obszaru: &ydow-
ce – Klucz, Podjuchy, Zdroje.

W tegorocznej edycji Szczeci"skiego 
Bud#etu Obywatelskiego 2021 ca!ko-
wita pula &rodków przeznaczonych 
na projekty mieszka"ców to: 14 606 
083 z!. 

Wi%cej na stronie:
www.sbo.szczecin.eu

Zapraszamy do wspó!pracy wszystkie 
firmy z województwa zachodniopomor-
skiego. 

Szczegó!y oferty dost%pne s$ pod nume-
rem telefonu 664 012324 oraz na stronie: 
www.arms-szczecin.eu

$ad  
parkingowy
Do 13 sierpnia potrwaj$ kon-
sultacje spo#eczne w sprawie 
nowego (adu parkingowego 
w Szczecinie. Jego g#ówne 
elementy to podzia# miasta 
na trzy strefy komunikacyjne, 
powi&kszenie Strefy P#atnego 
Parkowania, powstanie 17 par-
kingów P&R przy stacjach SKM, 
p#atne parkingi i parkingowce 
w centrum.

W pierwszej kolejno&ci zmiany 
czekaj$ Stref% P!atnego Parkowa-
nia . Celem ma by' zwi%kszenie 
rotacji aut w ramach stref, która 
jak pokaza!y badania, jest zape!-
niona samochodami na poziomie 
92,9% (w godzinie maksymalnej 
– 97,1%), a powinno oscylowa' 
ok. 70-80 proc. 

Miasto przygotowa!o m.in. trzy 
warianty poszerzenia strefy oraz 
pakiet zmian w taryfach.

Uwagi odno&nie nowego !adu 
parkingowego mo#na zg!asza' za 
po&rednictwem formularza w ser-
wisie www.konsultuj.szczecin.pl.

Celem konsultacji jest zebranie 
od mieszka"ców Szczecina opinii 
w sprawie planowanych zmian. 

Na stronie konsultuj.szczecin.pl 
znajduj$ si%: prezentacja na temat 
proponowanych zmian oraz for-
mularz konsultacyjny z pytaniami. 

Formularz w wersji papierowej 
jest dost%pny w przedsionku 
przed sal$ Sesyjn$ Urz%du Miasta 
(lewe skrzyd!o, dawna siedziba 
Filharmonii im. M. Kar!owicza), 
przy Placu Armii Krajowej 1,  oraz 
przy wej&ciu do Filii Urz%du na 
Prawobrze#u Miasta, ul. Rydla 
39-40. 

W tych samych miejscach sto-
j$ urny na wype!nione formu-
larze. Mo#ne je te# wys!a' na 
adres email: parkowanie@niol. 
szczecin.pl.

Informacja o wynikach konsultacji 
zostanie opublikowana w termi-
nie 30 dni od ich zako"czenia, 
a efektem  b%d$ projekty uchwa! 
na sesje Rady Miasta.
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Ko!czy si" wiele inwestycji komu-
nikacyjnych, rozpoczynaj# kolejne. 
Nie ustaj# prace na wielu budo-
wach.

Rozpocz!"a si! przebudowa alei 
Jana Paw$a II na odcinku od ul. Fel-
czaka do pl. Grunwaldzkiego, która 
obejmuje m.in. przebudow! jezdni, 
chodników, sieci wodoci#gowej, 
ma"ej architektury. Po przebudowie 
pojawi# si! stojaki rowerowe, "awki, 
nowe kosze na $mieci oraz nowe na-
sadzenia krzewów.

Praca wre na placu budowy Teatru 
Letniego, rozebrano ju%  stare cz!$ci 
obiektu i przygotowano teren pod 
budow! nowego teatru. Zdemon-
towano ju% m.in. charakterystyczne 
zadaszenie membranowe a wraz z nim 
okucia na "uku %elbetowym, s"upy sta-
lowe, odci#gi, liny no$ne. Rozebrana 
zosta"a tak%e widownia, m.in. "awki, 
balustrady i barierki.

Na Stadionie Miejskim s# nowe krze-
se"ka, przesuni!to g"ówn# muraw! 
bli%ej wybudowanej ju% trybuny za-
chodniej, oznacza to, %e zbli%amy si! 
do zako&czenia prac, w ramach któ-
rych gotowa b!dzie po"owa nowego 
obiektu pi"karskiego.

Zgodnie z harmonogramem tocz# si! 
prace przy przebudowie Muzeum 
Techniki i Komunikacji. Trwa bu-
dowa fundamentów budynku, który 

Stadion Miejski

Fabryka Wody

Muzeum Techniki i Komunikacji

Teatr Letni

Aleja Jana Paw"a II 

Na budowach wakacji 
nie ma 

po"#czy modernizowan# kamienic! 
z obecnym budynkiem muzeum. Pro-
wadzone s# tak%e prace rozbiórkowe 
wewn#trz starej kamienicy. 

Do góry pn# si! siostrzane budynki 
Fabryki Wody. Po wykonaniu p"yty 
fundamentowej budynku basenowe-
go, rozpocz!"y si! prace przy budowie 
$cian oraz s"upów podbasenia. 

Do góry pnie si! tak%e budynek 
edukatorium, gdzie obecnie trwa 
budowa $cian I pi!tra, jak równie% 
prace %elbetowe przy $cianach par-
teru. 

Zmienia si! równie% zagospodarowa-
nie terenu. W centralnej cz!$ci terenu 
wykonano $ciany podwalinowe oraz 
p"yt! fundamentow# dla budynku, 
który pe"ni' b!dzie rol! zaplecza 
sanitarno-szatniowego basenów ze-
wn!trznych. 

A z ostatniej chwili: Szczecin otrzy-
ma$ 100 milionów unijnego dofi-
nansowania na przebudow! uk"adu 
drogowego na Mi!dzyodrzu.  

W ramach zadania powstanie m.in. 
rondo przy wje(dzie na Most D"ugi 
– na ulicy Energetyków. Obecnie 
trwa ju% przebudowa ulicy Górno-
$l#skiej.

wi!cej: 
wiadomosci.szczecin.eu
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Chcesz !eby segregowanie by"o "a-
twiejsze i bardziej efektywne? Zacznij 
od plastiku. Wystarczy zapami#ta$ 
pi#$ najpopularniejszych grup odpa-
dów z tworzyw sztucznych oraz me-
tali i pilnowa$, aby trafia"y do !ó"tego 
pojemnika. 

Dok!adnie rok temu przeszli"my praw-
dziw# rewolucj$ w systemie segregacji, 
jak# by!o wprowadzenie nowej frakcji 
– bio. Dzi" mo%emy stwierdzi&, %e ten naj-
trudniejszy do wydzielenia i odr$bnego 
gromadzenia rodzaj odpadu, mieszka'cy 
opanowali bardzo dobrze. Stale ro"nie 
nie tylko jako"& "mieci z br#zowych po-
jemników (tzn. coraz mniej jest w nich 
odpadów, które nie powinny tam trafia&), 
ale tak%e ilo"&. Pokazuje to, %e miesz-
ka'cy Szczecina  nie tylko "wiadomie 
i z zaanga%owaniem podeszli do tego 
wyzwania, ale tak%e s# gotowi na ko-
lejne kroki w kierunku skuteczniejszej 
segregacji "mieci. 

Skuteczniejsza segregacja, czyli jaka?

l Taka, która pozwoli kierowa& do 
przetworzenia jak najwi$ksz# ilo"& 
odpadów. Dzisiaj z przyczyn niezale%-

nych od Miasta, np. z powodu braku 
odpowiednich instalacji przetwarza-
j#cych odpady - ta ilo"& nie jest satys-
fakcjonuj#ca. Wprowadzane zmiany 
pozwol# poprawi& jako"& zbieranych 
selektywnie "mieci, przez co zwi$kszy 
si$ odsetek tych faktycznie przetwa-
rzanych.

l Taka, która nie tworzy dodatkowych, 
niepotrzebnych kosztów, dzisiaj wy-
nikaj#cych na przyk!ad z logistyki 
i kierowania do przetworzenia od-
padów, które faktycznie nie s# pod-
dawane recyklingowi.

l I w ko'cu taka, której zasady s# jasne 
i czytelne dla mieszka'ców, która nie 
przysporzy im zbyt du%ych trudno"ci, 
któr# b$d# mogli z !atwo"ci# stosowa& 
w %yciu codziennym.

Kieruj#c si$ tymi trzema za!o%eniami, 
opracowano wytyczne dotycz#ce 
zasad segregacji, które znacz#co 
zwi$ksz# jej efektywno"&.  – Propo-
nuj!c nowe rozwi!zania z jednej strony 
k"adziemy nacisk na aspekt ekologicz-
ny, chc!c zwi#kszy$ ilo%$ odpadów 
kierowanych do recyklingu, a z drugiej 

na aspekt ekonomiczny – optymali-
zuj!c pewne procesy np. w obszarze 
logistyki – t!umaczy Pawe! Adamczyk, 
dyrektor Wydzia!u Gospodarki Komu-
nalnej UM. – To wa&ne, szczególnie 
w obliczu niepewnej sytuacji na rynku 
odpadów i stale rosn!cych cen, przed 
którymi chcemy si# zabezpiecza$. 
Trzeci aspekt, to codzienna prakty-
ka zwi!zan! z segregacj!. Dlatego 
proponujemy mieszka'com proste 
i jasne zasady, które ka&dy z nas mo&e 
stosowa$. 

Co z tym plastikiem? 

W pierwszej kolejno"ci szczegó!owe 
zasady obejmuj# frakcj$ tworzyw sztucz-
nych i metalu, czyli pojemnik %ó!ty.  

Zgodnie z nowymi wytycznymi bez-
wzgl$dnie powinny do niego trafia&:

l zgniecione butelki PET
l opakowania wielomateria!owe 

(kartony po sokach i mleku)
l opakowania po chemii i kosmety-

kach
l przezroczysta, bezbarwna folia
l puszki i opakowania metalowe. 

Pozosta!e „plastiki” i wszystkie te 
odpady z tworzyw, wobec których 
mamy w#tpliwo"ci, nale%y wrzuca& 
do pojemnika na odpady zmie-
szane. 

– Wrzucaj!c do &ó"tego pojemnika 
wymienione odpady mo&emy mie$ 
niemal pewno%$, &e zostan! one 
przetworzone i zyskaj! tzw. drugie 
&ycie – wyja"nia Pawe! Adamczyk. 
– Natomiast pozosta"e, trudne do 
przetworzenia, takie jak np. plasti-
kowe opakowania po &ywno%ci, po 
wrzuceniu do pojemnika czarnego na 
zmieszane, zostan! w naszej spalarni, 
bezpiecznie i bez szkody dla %rodowi-
ska, wykorzystane do produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej. 

Je"li nie jeste" pewien, do jakiego 
kosza wrzuca& poszczególne "mie-
ci odwied( stron$:  segregujemy.
ecoszczecin.pl i skorzystaj z wy-
szukiwarki odpadów, która szybko 
rozwieje Twoje w#tpliwo"ci. 

A je"li nie znalaz!e" interesuj#cego Ci$ 
rodzaju odpadów, zg!o" to mailowo:  
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl 

We! si" za plastik! 
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ROP czyli 
odpadowe Yeti 
Analizuj!c wnioski kierowane do mia-
sta o uruchomienie butelkomatów, 
które wrzucenie butelki nagradza"yby 
np. darmowymi minutami na rower 
miejski lub biletami do kina, po"!czy-
"em z wielokrotnie widzianym obra-
zem u naszych zachodnich s!siadów, 
którzy podje#d#aj!c do sklepu z wiel-
kim workiem wype"nionym butelkami 
PET kieruj! swoje kroki do maszyny, 
gdzie odbieraj! kaucj$ zap"acon! przy 
zakupie napoju. 

Po!"czenie tego wszystkiego przywo!a!o 
mi na my#l skojarzenie z Yeti! Dlaczego 
Yeti? Bo z Yeti jest tak, $e wielu o nim 
mówi, a w!a#ciwie nikt go nie widzia!. 
Tak jest w naszym kraju z odpowiedzial-
no#ci" producentów za opakowania, 
w których wprowadzaj" swoje produkty 
na rynek.

Dyskusja publiczna na temat Rozsze-
rzonej Odpowiedzialno!ci Produ-
centa w skrócie ROP trwa od kilku lat. 
Jej efektem powinno by% zminimalizo-
wanie produkcji opakowa& i produktów 
o krótkim okresie przydatno#ci, a zwi'k-
szenie produkcji opakowa& recyklingo-
walnych / wielokrotnego u$ytku. 

Niestety producenci nie s" zaintereso-
wani tym, aby ich towary by!y w opako-
waniach, które b'd" obj'te systemem 
kaucyjnym, poniewa$ stworzenie tego 
systemu to konieczno#% wydatkowa-
nia co najmniej kilkudziesi'ciu miliar-
dów z!otych.
A skoro nie musz", to dlaczego mieliby 
to zrobi%? To wbrew zasadom dzia!alno-
#ci podmiotów komercyjnych, których 
celem jest generowanie zysków.

Je$eli rozwi"zania ustawowe nie zobo-
wi"$" producentów do ponoszenia real-
nych kosztów zwi"zanych z zebraniem, 
zagospodarowaniem i przetworzeniem 
opakowa& wprowadzonych przez nich 
na rynek, to trzeba powiedzie% wprost, 
#e #adne dzia"anie na poziomie lo-
kalnym nie ma szansy tego zast!pi%. 

Obserwacja koszy na &mieci usytuowa-
nych na ulicach i w parkach wskazuje, 
#e nie wszyscy pami$taj! do czego one 
s"u#!. Cz$sto wykorzystywane s!,  nieste-
ty, jako dodatkowy pojemnik na odpady 
zmieszane. I to bardzo zmieszane, jak 
wida% na zdj$ciu….

Informujemy i przestrzegamy, $e zgodnie 
z art. 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 wrze#nia 
1996 roku o utrzymaniu czysto#ci i porz"dku 
w gminach, nape!nianie koszy ulicznych 
odpadami z gospodarstw domowych jest 
zabronione i stanowi wykroczenie, a za nie-
przestrzeganie tych zasad grozi mandat. 

Oczywi#cie, nie tylko sankcje s" istotne, wy-
rzucanie pe!nych worków odpadów, cz'sto 
z resztkami jedzenia, do koszy ulicznych  
oceniane jest  bardzo negatywnie przez 
mieszka&ców, którzy zawiadamiaj" s!u$by 
miejskie z $"daniem  podj'cia stosownych 
dzia!a&.  A w zwi"zku z tym, $e takie praktyki 
obserwujemy systematycznie w kilku miej-
scach w mie#cie, b'd" one poddane szcze-
gólnej obserwacji przez s!u$by miejskie. 

Prosimy i apelujemy  do mieszka'ców 
Szczecina  o przestrzeganie zasad ko-
rzystania z koszy na &mieci ustawionych 
w miejscach publicznych. One nie s! do-
datkowym koszem na domowe odpady!

A je#li zauwa$ymy, $e kto# wrzuca pe!ne 
worki lub pozostawia przy koszach, reaguj-
my, bo nie do#%, $e !amie si' przepisy to 
jeszcze dodatkowo za#mieca okolic'. Cz'-
sto bowiem wiatr rozwiewa odpady, które 
nie mieszcz" si' w koszu, a za obs!ug' tych 
koszy b'dziemy p!aci% coraz wi'cej. Dzisiaj 
to ju$ blisko 3 mln rocznie. 

W pierwszym pó"roczu 2020 roku 
poprzez aplikacj# Alert zg"oszono 159 
miejsc, w których znajdowa"y si# tak 
zwane dzikie wysypiska. 

Do dnia 30 czerwca 2020 roku z miejsc 
nieprzeznaczonych do sk!adowania od-
padów zosta!o zebranych ponad 131 ton 
odpadów komunalnych oraz odpadów 

niebezpiecznych. Oznacza to, $e na tere-
nie miasta usuwane jest #rednio jedno 
dzikie wysypisko dziennie! 

Du$o to czy ma!o – jak na kilkusettysi'czne 
miasto? 
Zawsze za du$o, bior"c pod uwag', 
$e nie wszystkie dzikie wysypiska s" 
zg!aszane. 

Przypominamy, $e je#li zobaczycie Pa&-
stwo takie wysypisko, przeka$cie t' infor-
macj' Stra$y Miejskiej telefonicznie na 
numer alarmowy 986 lub za po#rednic-
twem aplikacji alert oraz bezpo#rednio 
na adres: alert@um.szczecin.pl

Dbajmy  o !rodowisko i nasz$ wspól-
n$ przestrze%.

ALERT – Dzikie wysypiska  
Z nowej, ulepszonej wersji apli-
kacji Alert Szczecin 2.0 mo$na 
korzysta% w urz"dzeniu mobilnym 
(telefon, tablet) opartym na Andro-
idzie, systemie iOs czy Windows 
Phone. 

Wystarczy mie% wgran" aplikacj' 
oraz dost'p do Internetu. Mo$-
na równie$ wykorzysta% do tego 
komputer stacjonarny. 

Pó(niej ju$ wszystko jest bardzo 
proste. Wchodzimy do aplikacji 
lub na stron', wype!niamy pod-
stawowe informacje, opisujemy 
problem i wysy!amy do Urz'-
du Miasta.

www.alertszczecin.pl

Spróbujmy wyobrazi% sobie ile ton bute-
lek PET wprowadzaj" w skali roku na ry-
nek producenci napojów gazowanych? 
Napojowy potentat wytwarza 3 miliony 
ton opakowa& plastikowych rocznie – 
co daje 200 tysi'cy butelek na minut'!

Kto ponosi koszty zebrania tych setek 
milionów butelek? 

My. Segreguj"c je i przekazuj"c do firmy 
odbieraj"cej odpady z naszej nierucho-
mo#ci rozpoczynamy drog' powrotn". 
Jest szansa (nie zawsze…), $e butelka 
zostanie przetworzona, by raz jeszcze 
tworzywo sztuczne, z którego jest wy-
produkowana mog!o by% wykorzystane. 
Ale za t' drog' to my p!acimy. W naszym 
mie#cie odbiór i zagospodarowanie 1 
Mg odpadów to 825 z!

Ile p!aci producent? Wed!ug ró$nych 
(róde! informacji mo$e to by% tylko 
kilkadziesi$t z"otych! Co# tu si' nie 
zgadza ….. Nie do#%, $e p!acimy firmie 
za towar, który kupujemy, to jeszcze – 
w sposób ukryty– pokrywamy koszty 
opakowania i jego zagospodarowania.
To trzeba zmieni%! 

Musz" powsta% butelkomaty i skupy, 
ale ich powstanie winni sfinansowa% 
producenci, a nie klienci. Wprowadzenie 
powszechnego systemu kaucyjnego 
sprawi!oby, $e odpadów by!oby zde-
cydowanie mniej. 

W czerwcu w!adze Szczecina wspólnie 
z innymi samorz"dami najwi'kszych 
miast przyj'!y wspólne stanowisko 
w sprawie ROP i przekaza!y je do Mini-
sterstwa Klimatu. W dokumencie tym jed-
noznacznie wskazano na konieczno#% 
wdro$enia rozwi"za& nak!adaj"cych 
odpowiedzialno#% na producentów. To 
jest warunek obni$enia kosztów, pono-
szonych przez mieszka&ców. 

Decyzja Ministra Klimatu by!aby szans" 
na to, $e to nie gminy i jej mieszka&cy 
b'd" odpowiedzialne za sfinansowanie 
tych zmian. I wtedy wszyscy pójdziemy 
do butelkomatów. Mog" Niemcy, mog" 
Czesi to dlaczego my wci"$ nie? …. 

Pawe! Adamczyk
Dyrektor Wydzia!u  

Gospodarki Komunalnej
Urz'du Miasta Szczecin

Do czego  
s!u"# kosze? 
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Ecoszczecin

Nie sam! prac! cz"owiek #yje, zw"aszcza w okresie wakacyjnym. Dzi$ zatem o pozazawodowej aktywno$ci i kreatywno$ci  
pracowników Zak"adu Unieszkodliwiania Odpadów .

Na pocz!tek: fotograf, rajdowiec, marato"czyk i  w#dkarz sportowy.

Za miesi!c: Wiking, paralotniarz i piwowar

Robert Lewandowski, g!ówny specjalista ds. BPH w ZUO
Hobby: fotografia przyrodnicza

Mi$o%& do przyrody zawdzi#cza 
dziadkom, do których je'dzi$ na wa-
kacje. Mieszkali w le%niczówce. Za 
pierwsze zaoszcz#dzone pieni!dze 
kupi$ aparat fotograficzny. Zami$o-
wanie do lasu, zwierzaków i do fo-
tografowania owocuje wspania$ymi 
zdj#ciami przyrody.

Jego ulubione „tereny $owieckie” to 
Puszcza Goleniowska, rejon Stepnicy, 
Mi#dzyodrze.

Do zdj#& na du(e odleg$o%ci u(ywa 
obiektywu o ogniskowej 500 mm. Za 
najwi#ksze trofeum uwa(a zdj#cia or$a 
bielika. Pewnego razu poratowa$ m$ode-
go bielika w nieszcz#%ciu. Znalaz$ ptaka 
z uszkodzonym skrzyd$em, zawióz$ do 
lecznicy w Stepnicy, dzi#ki czemu wy-
zdrowia$ i prze(y$.
Zbie(no%& imienia i nazwiska z najlep-
szym polskim pi$karzem przypadkowa, 
cho& Pan Robert w pi$k# czasem te( 
kopie. 

Marek Su!kowski,  specjalista ds. dostaw
Hobby: biegi d$ugodystansowe, maratony

To prawda z t! endorfin!? – Tak, oczywi-
%cie! Po biegu czuj# zm#czenie fizyczne, 
ale psychicznie jestem zrelaksowany 
i pe$en optymizmu. Samopoczucie jest 
o niebo lepsze. 
Pan Marek odpowiada za rytmiczn! 
dostaw# odpadów do EcoGeneratora. 
Po godzinach biega dla zdrowia i dobrej 
sylwetki, ale nie tylko. Chce zdoby& Ko-
ron# Polskich Maratonów, czyli przebiec 
pi#& licz!cych si# polskich maratonów 
w dwa lata (z powodu epidemii aktualny 
limit zosta$ wyd$u(ony do trzech lat).
Kraków, Wroc$aw, Pozna" ma zaliczone. 
Zosta$y D#bno i Warszawa. 

)eby utrzyma& form#, biega minimum 
trzy razy w tygodniu.
Jak nastolatek gra$ w m$odzie(ówce 
Pogoni. Lubi jazd# rowerem. Biega-
nie zacz!$ kilka lat temu. Po dwóch 
kilometrach z$apa$ zadyszk#. – My-
%la$em, (e to nie dla mnie – mówi. 
– Ale z czasem przekona$em si#, (e 
warto. Do$!czy$ do grupy „Ruchowa 
Akademia Zdrowia”. Trzy lata pó'niej, 
w 2019 przebieg$ pierwszy maraton. 
Po drodze by$y dziesi!tki, pi#tnastki, 
pó$maratony.
Drugi cel? Zej%& poni(ej czterech go-
dzin w maratonie. 

Andrzej Biernacki, mistrz ds. ruchu
Hobby: w#dkarstwo sportowe

Je%li $owi na sp$awik, wypuszcza, ale jak si# trafi 
drapie(nik np. oko" czy szczupak, rybka trafia 
na patelni#. Sam filetuje, przyrz!dza. – *wie(a 
ryba nie wymaga dodatkowych przypraw 
oprócz odrobiny soli i pieprzu – mówi. – Ka(dy, 
kto tak! rybk# jad$, wie o co chodzi.
W 2013 roku zosta$ mistrzem okr#gu  w $o-
wieniu ba$tyckiego dorsza. Z$apa$ wtedy sze-
%ciokilogramow! sztuk#, 86 cm d$ugo%ci. 
Najwi#kszy dorsz w jego karierze liczy$ 118 cm.

Ma te( na koncie mistrzostwo w w#d-
karstwie sp$awikowym najwi#kszego 
w okr#gu szczeci"skim, licz!cego kil-
kuset w#dkarzy ko$a Big Fish.

Rada dla pocz!tkuj!cego w#dkarza?  
– Przede wszystkim cierpliwo%& – mówi. – Na 
dziesi#& wypraw, jedna jest udana, dwie 
%rednio, a najwi#cej jest takich sobie. Nie 
wolno si# zra(a& tymi mniej udanymi.

"ukasz Rudnik, mistrz ds. utrzymania maj#tku 
Hobby: off-road

Motocykle, samochody – to od dawna jego 
pasja. Kilka lat temu kolega na urodziny za-
fundowa$ wyjazd terenówk! z instruktorem. 
Gdzie% w okolicach Kamienia Pomorskiego. 
Górki, bezdro(a, podjazdy. Spodoba$o si#. 
Frajda. – To zupe$nie inna jazda ni( zwy-
k$ym samochodem – podkre%la. Pierwsz! 
terenówk# suzuki vitar# kupili z koleg! na 
spó$k#. Potem by$y &wiczenia na stargardz-
kim poligonie, pierwsze rajdy, pierwsze pu-
chary. – Na rajdach pozna$em du(o ludzi, 
zobaczy$em, jaka to zabawa, poczu$em 
adrenalin# i smak rywalizacji.

Typowy rajd terenowy to 10 godzin jazdy 
po le%nych, polnych drogach, bezdro(ach, 
w b$ocie, piachu. Trasa jest %ci%le wyznaczo-
na. Kierowca z pilotem maj! do odszukania 
100 piecz!tek. Wygrywa ten, kto w 10 go-
dzin zdob#dzie wi#cej piecz!tek.

Lubi te( rajdy turystyczne, np. wzd$u( nie-
mieckiej granicy. – Wyznaczamy cel trasy 
i jedziemy, na czuja, jak zabrniemy w jakie% 

krzaczory nie do przebycia, zawracamy, 
szukamy innej drogi.
Teraz je'dzi Mitsubishi Pajero II. Trzylitrowy 
silnik V6, benzyna 150 KM, ko$a 33 cali.
Prawdziwy rajdowiec sam naprawia swoj! 
maszyn#. I nie mówimy tu o kosmetyce. 
Przed i po rajdzie trzeba sp#dzi& w warsz-
tacie kilka popo$udni. +ukasz Rudnik nie 
ma z tym problemu. Jest in(ynierem me-
chanikiem po Politechnice Szczeci"skiej, 
specjalno%& eksploatacja samochodów 
osobowych. 
– Rajdy terenowe to niejedyna nasza aktyw-
no%& – podkre%la. – Dbamy o las, sadzimy 
drzewa, wspó$pracujemy z le%niczymi. Or-
ganizujemy akcje charytatywne, zbieramy 
na domy dziecka, co roku w$!czamy si# do 
Wielkiej Orkiestry *wi!tecznej Pomocy. 

Wiadomo%& z ostatniej chwili: +ukasz Rudnik 
i jego pilot Marcin Zalewski zaj#li drugie 
miejsce w klasie turystycznej rajdu charyta-
tywnego WAKU+A TROPHY VI, który odby$ 
si# 11 lipca na wyspie Wolin. Gratulujemy!

EcoGenerator  po godzinach
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ZWiK zako!czy" kolejny z etapów bu-
dowy kanalizacji sanitarnej na o#. Wiel-
gowo - S"awociesze. Spó"ka zach$ca 
mieszka!ców do pod"%czania si$ do sie-
ci. B$dzie taniej i bardziej ekologicznie.

Prace przeprowadzono na kilkunastu 
ulicach wspomnianych osiedli (ich lista 
ni!ej). W sumie  u"o!ono w nich ok. 4,2 km 
sieci kanalizacyjnej. Mieszka#cy tych ulic 
mog$ wyst%powa& o warunki techniczne 
na przy"$czenie nieruchomo'ci do wybu-
dowanej sieci kanalizacyjnej. Do tej pory 
Spó"ka wyda"a tego typu dokumenty 30 
w"a'cicielom nieruchomo'ci. Zach%ca te! 
kolejnych do przy"$czenia si% do nowej 
sieci. W tym celu do ka!dego gospodar-
stwa domowego dotrze ulotka z instrukcj$ 
obja'niaj$c$ „krok po kroku” czynno'ci 
niezb%dne do prawid"owej budowy w"a-
snego przy"$cza kanalizacyjnego. Po jego 
wykonaniu,  przegl$dzie i pozytywnym 

odbiorze, ZWiK zaprosi do podpisania 
umowy na odbiór 'cieków.

Nale!y przypomnie&, !e zgodnie z art. 
5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrze'nia 
1996 r. o utrzymaniu czysto'ci i porz$dku 
w gminach, na w"a'cicielach nierucho-
mo'ci spoczywa obowi$zek przy"$czenia 
si% do sieci kanalizacyjnej. Przy"$czenie 
nieruchomo'ci do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowi$zkowe, je!eli nieruchomo'& 
jest wyposa!ona w przydomow$ oczysz-
czalni% 'cieków spe"niaj$c$ wymagania 
okre'lone w odr%bnych przepisach.

Inwestycj% wykonano w ramach unijnego 
programu „Czysta Odra w Szczecinie”. 
Trwaj$ jego dalsze etapy – uk"adanie sie-
ci kanalizacyjnej i budowa pompowni 
'cieków w kolejnych ulicach tej dzielnicy. 
Fina" programu planowany jest z ko#cem 
2021 roku. 

Do ko!ca  grudnia 2020  r.  potrwa przebu-
dowa sieci wodoci%gowej w ul. Batalionów 
Ch"opskich.  Inwestycja jest konieczna, 
gdy& znajduj%cy si$ tu wodoci%g by" 
w z"ym stanie technicznym i cz$sto ule-
ga" awariom.

Prace prowadzone s$ od kilkunastu dni.  
Wodoci$g wymieniony zostanie na odcin-
ku od ronda U"anów Podolskich do ul. Sa-
natoryjnej. Podczas prac u"o!ona zostanie 
sie& wodoci$gowa z !eliwa sferoidalnego 
o 'rednicy 150 mm i d"ugo'ci ok. 560 m 
wraz z przy"$czami do budynków o d"ugo-
'ci ok. 250 m. Wykonawca zainstaluje te! 5 
hydrantów nadziemnych. Nowy wodoci$g 
zast$pi instalacj% o mniejszej 'rednicy, która 
by"a mocno wyeksploatowana, przez co 
cz%sto ulega"a awariom.

Wykonawc$ zadania jest Zak"ad In!ynieryj-
no – Budowlany Niedo'pia" ze Szczecina. 
Zgodnie z umow$ inwestycje ma wykona& 
do ko#ca grudnia br . Jej koszt to 1,7 mln z" 
netto. Prace prowadzone b%d$ w wykopie 
otwartym. Podzielono je na 13 odcinków. 

W miejscu ich wykonywania ul. Bata-
lionów Ch"opskich zostanie zw%!ona, 
a ruch samochodów, sterowany tymcza-
sow$ sygnalizacj$ 'wietln$, odbywa& 
si% b%dzie wahad"owo.

ZWiK dba o to, aby woda dostarcza-
na mieszka!com Szczecina by"a jak 
najlepsza i spe"nia"a wszelkie wyma-
gania. Na stra&y jako#ci szczeci!skiej 
„kranówki” stoi certyfikowane Labo-
ratorium Centralne. 

Laboratorium Centralne od 2005 roku 
posiada certyfikat akredytacji labora-
torium badawczego nr AB 649, wyda-
ny przez Polskie Centrum Akredytacji. 
Jest to formalne uznanie przez upowa!-
nion$ jednostk% akredytuj$c$ kompe-
tencji laboratoriów do wykonywania 
okre'lonych dzia"a#. Akredytacja s"u!y 
budowaniu i umacnianiu zaufania do 
wyników bada#, certyfikowanych us"ug, 
kwalifikacji certyfikowanych osób oraz 
certyfikowanych systemów zarz$dzania. 
Co roku, w celu utrzymania certyfikatu 
Laboratorium poddawane jest audytowi 
przeprowadzanemu przez przedstawicie-
li Polskiego Centrum Akredytacji. Tego-
roczna kontrola zako#czy"a si% sukcesem 
i certyfikat zosta" potwierdzony. Ponadto, 
placówka przy ul. Szczawiowej posiada 
decyzj% Pa#stwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecnie 
zatwierdzaj$c$ pobór i badanie próbek 
wody przeznaczonej do spo!ycia przez 
ludzi. Zgodnie z ustaw$ z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wod% i zbiorowym odprowadzaniu 
'cieków, badania próbek wody przezna-
czonej do spo!ycia mog$ wykonywa& 

Inwestycja jest kontynuowana. Na zdj%ciu prace na ul. Tczewskiej.

ZWiK dba o to, aby woda dostarczana 
mieszka#com Szczecina by"a jak najlepsza 
i spe"nia"a wszelkie wymagania.

Ecoszczecin

Nowy standard !ycia  
w Wielgowie 

Korzy'ci p"yn$ce z przy"$czenia si% 
do kanalizacji
• ekonomiczne: korzystanie 

z kanalizacji jest ta#sze ni! koszty 
utrzymania i cyklicznego opró!-
niania przydomowych zbiorników 
na 'cieki,

• spo!eczne: podwy!szenie stan-
dardu i jako'ci !ycia mieszka#ców, 
poprawa warunków sanitarnych, 
likwidacja uci$!liwych zapachów,

• ekologiczne: zmniejszenie zanie-
czyszcze# odprowadzanych do 
'rodowiska, poprawa jako'ci wód 
powierzchniowych i podziemnych 
oraz gleby.

Skanalizowane ulice: Paula Robiena, 
Ko#cowa, Stary Szlak, Samopomocy 
Ch"opskiej, Drwali, Mroczna, Sadowa, Mi%-
towa,Kapliczna, Owsiana. W przypadku do-
datkowych pyta# o warunki pod"$czenia 
nieruchomo'ci do sieci sanitarnej,  prosimy 
o kontakt z Biurem Obs"ugi Klienta:
1. pod adresem mailowym: bok@zwik.

szczecin.pl 
2.  telefonicznie pod numerem:  

91 42 56 726
3. osobi'cie (po wcze'niejszym umówieniu 

si%) w naszych punktach obs"ugi klienta:
–  ul. Golisza 10 w godz. 7.00-15.00
–  ul. Leszczynowa 23 (o'. Zdroje) tel.  

91 42 56 723 w godz. 10.00-17.00

Wodoci"g  
w Zdrojach

Na stra!y dobrej wody

jedynie laboratoria dzia"aj$ce w syste-
mie zatwierdzonym przez Pa#stwow$ 
Inspekcj% Sanitarn$.  

Laboratorium wykonuje badania na 
potrzeby ZWiK jak i podmiotów ze-
wn%trznych. Zakres us"ug Laborato-
rium obejmuje:
–  pobieranie próbek wody, wody do 

spo!ycia i 'cieków 
–  wykonywanie analiz fizykochemicz-

nych próbek wody, wody do spo!ycia, 
'cieków,

–  wykonywanie analiz mikrobiologicz-
nych próbek wody, wody do spo!ycia,

–  oznaczanie biologicznego wska(nika 
kontroli skuteczno'ci sterylizacji (sporal 
A), rodzaj: obecno'& drobnoustroju 
wska(nikowego Geobacillus stearo-
thermophilus. 

Analizy wykonywane s$ na podstawie 
wytycznych zawartych w polskich nor-
mach, normach mi%dzynarodowych oraz 
wed"ug metod opisanych w procedurach 
badawczych. Nad realizacj$ powy!szych 
zada# czuwa zespó" posiadaj$cy upraw-
nienia, kwalifikacje i zasoby niezb%dne do 
ich realizacji. Laboratorium wyposa!one 
jest w specjalistyczny sprz%t zapewniaj$-
cy w"a'ciwe warunki 'rodowiskowe do 
wykonywania bada#. Us"ugi 'wiadczone 
przez Laboratorium Centralne s$ zapla-
nowane, nadzorowane, monitorowane 
i zatwierdzane w sposób zapewniaj$cy 
wysok$ jako'&. Ustalony jest nadzór nad 
badaniami od momentu pobrania lub 
przyj%cia próbki, a! do przekazania wy-
ników badania. Systematyczna kontrola 
jako'ci gwarantuje, !e wyniki bada# s$ 
wiarygodne i rzetelne.

Siedziba  Laboratorium Centralnego 
ZWiK mie'ci si% przy ul. Szczawiowej 
9-14 (wej'cie g"ówne od ul. Boryny 
63). Kontakt: telefon 91-48-98-835, 
723-940-797, mail: laboratorium@zwik.
szczecin.pl.  
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Budownictwo

Po okresie przestoju zwi!zanego z pan-
demi! wznawia dzia"alno#$ Agencja 
Mieszkaniowa Miasta, gdzie mieszka%cy 
Szczecina dostan! informacj& o aktualnej 
ofercie mieszkaniowej miasta.  

Oczywi!cie obs"uga zainteresowanych 
osób odbywa si# zgodnie z zaleceniami 
sanitarnymi.  W lokalu s$ zachowane zasady 
bezpiecze%stwa. W okresie stanu epidemii 
zach#camy do kontaktu online lub telefo-
nicznego.  Numery telefonów:  91 829 90 
60 ,  91 829 90 61, 91 829 90 62 

Kontakt e-mail:  info@amm.szczecin.eu 

AMM zosta"a otwarta w 2018  r.  Jest to 
punkt informacyjno-konsultacyjny dla 
mieszka%ców, w którym kompleksowo 
otrzymaj$ oni wiedz# na temat dost#p-
nych lokali na wynajem oraz programów 
mieszkaniowych realizowanych przez 
miasto (ZBiLK, Szczeci%skie TBS i TBS 
Prawobrze&e). 

W Agencji Mieszkaniowej Miasta przede 
wszystkim mo&na : 

l uzyska' ogólne informacje o pro-
gramach mieszkaniowych prowa-
dzonych przez miasto, naborach 
na lokale np. socjalne i do remontu, 
ofercie TBS - ów 

l pobra' odpowiedni wniosek, 
l otrzyma' propozycj# programu, na 

podstawie przeprowadzonej rozmo-
wy z zainteresowanym oraz  po zba-
daniu jego progów dochodowych, 

l otrzyma' wskazówki do dalszego 
trybu post#powania, konkretnie gdzie 
i do kogo nale&y z"o&y' wniosek itp. 

Informacje o aktualnej ofercie mieszkaniowej 
dost#pne s$ w siedzibie AMM.  
Lokal dzia"a codziennie przy al. Wojska 
Polskiego 55, od poniedzia"ku do pi$tku 
w godz.8-16. 

Wi#cej na stronie amm.szczecin.eu  

Podwórka si! zmieniaj" 
… na lepsze  

Agencja Mieszkaniowa Miasta znów  otwarta

Mieszkanie za remont. Nowe zasady, nowe szanse

Ju' prawie 200 terenów wypi&knia"o 
w ci!gu 12 lat w naszym mie#cie w ramach 
programów Zielone Podwórka i Przed-
ogródki Szczecina. W tym roku b&d! 
kolejne. Wybrano pi&tna#cie wspólnot 
mieszkaniowych, które otrzymaj! wspar-
cie finansowe na remont swojego oto-
czenia. 

Mimo trudno!ci zwi$zanych z pandemi$, nie 
s"abnie zainteresowanie mieszka%ców pro-
gramami Zielone Podwórka oraz Przedogród-
ki, które realizuje Zarz$d Budynków i Lokali 
Komunalnych. W tym roku o dofinansowanie 
stara"y si# w sumie 24 wspólnoty mieszka-
niowe. W zwi$zku z tym miasto podwoi"o 
sum#, któr$ planowa"o przeznaczy' na oba 
programy – z jednego do dwóch milionów z". 

W ramach programu Zielone Podwórka, 
dofinansowanie z miasta otrzyma dziewi#' 
wspólnot. 

Tereny które przejd$ w tym roku remont 
znajduj$ si# przy ulicach: 

 Paproci 1-12/ Ziemowita 8,9  
 Pi"sudskiego 19 front Felczaka 15   
 Potulicka 56- 58   Zygmunta Starego 2  
 Szarotki 17  Swaro&yca 14  
 Boh. Warszawy 101 Jagiello%ska 80 

Oferty mieszkania komunalnego za re-
mont jeszcze nigdy nie by"y tak dost&pne 
jak dzisiaj. Miasto wprowadza rewolucyjne 
zmiany w uzyskaniu takiego lokalu od 
gminy. 
l Oferty mieszka% za remont dost#pne s$ 

teraz cz#!ciej, nawet  dwa razy miesi$cu. 
l Zmienia si# kolejno!' zasad.  Najpierw 

oferta lokalu, a nast#pnie wnioski od za-
interesowanych. 

l M"ode rodziny maj$ dodatkowe punkty 
i wi#ksze szanse na wynajem takiego 
lokalu. 

O lokal komunalny za remont mog$ si# sta-
ra' mieszka%cy, którzy &yj$ w Szczecinie 
i nie maj$ swojego m4 np. mieszkaj$ k$tem 
u rodziny lub wynajmuj$ pokój od osób 
prywatnych. 

Istotnym elementem jest te& kryterium 
dochodowe. Dochód rodziny np. trzy-
osobowej mo&e si# waha' mi#dzy 2880 
z" a 6600 z", a pi#cioosobowej mi#dzy 
od 4800 z" do 9000 z". 
Wi#cej na ten temat na stronie ZBiLK.

Do tej pory mieszka%cy Szczecina mogli 
sk"ada' wnioski dwa razy w roku. Teraz 

dwa razy w miesi$cu.  Dodatkowo od razu 
sk"adaj$ wnioski na konkretny lokal, który 
ich interesuje. A nie jak do tej pory dopiero 
po wst#pnej weryfikacji, gdy okaza"o si#, &e 
spe"niaj$ kryteria. 

Aktualne oferty mieszka% do remontu s$ do-
st#pne  na tablicy og"osze% w siedzibie oraz 
na stronie internetowej Zarz$du Budynków 
i Lokali Komunalnych. 

Oferty zawieraj$  szczegó"owe informa-
cje dotycz$ce lokalu, jego po"o&enia, po-
wierzchni, zakresu robót remontowych oraz 
szacunkowy koszt ich wykonania. Dowie-
my si# tak&e o wysoko!ci czynszu najmu 
oraz szacunkowych kosztach zwi$zanych 
z op"atami za media, a tak&e o terminie  
ogl$dania lokalu.          

Weryfikacja wniosków odbywa si# w pierw-
szej kolejno!ci pod k$tem spe"nienia 
podstawowych  warunków (zamieszka-
nie w Szczecinie, brak swojego lokalu, 
kryterium dochodowe). Je&eli powy&sze 
jest spe"nione, to wniosek podlega ocenie 
punktowej, gdzie brane s$ pod uwag# takie 
kwestie jak m. in: okres mieszkania w Szcze-

cinie, stan zdrowotny, liczba dzieci, a tak&e 
sposób korzystania z dotychczasowego 
mieszkania (za dewastacje odejmowanie 
sa punkty). Nowo!ci$ s$ dodatkowe punk-
ty dla m"odych rodzin,  w których osoby 
maj$ nie wi#cej ni& 35 lat. Pozysta"e kryteria 
punktowe znajduj$ si# na stronie ZBiLK. 

Aby stara' si# o mieszkanie za remont nale&y 
pami#ta' o tym, &e : 
l Wnioski mo&na sk"ada' w wyznaczonym 

terminie podanym w ofercie, 
l mo&na z"o&y' wy"$cznie jeden wniosek 

na dwa wybrane lokale mieszkalne uj#te 
w aktualnej ofercie, podaj$c który z nich 
b#dzie lokalem pierwszego wyboru, a któ-
ry lokalem drugiego wyboru,

l wszystkie z"o&one wnioski na dany lokal 
b#d$ podlega"y weryfikacji pod k$tem 
spe"nienia wymaga%

l do ka&dego wniosku naliczona zosta-
nie punktacja uwzgl#dniaj$ca sytuacj# 
rodzinn$

l z wnioskodawc$, który uzyska najwi#ksz$ 
liczb# punktów zostanie zawarta umowa 
najmu wybranego lokalu,

l w sytuacji gdy wi#cej ni& jeden wniosko-
dawca uzyska najwi#ksz$ i tak$ sam$ licz-

b# punktów, o wskazaniu wnioskodawcy 
do zawarcia umowy najmu zadecyduje 
zasada pierwsze%stwa lub losowanie.

Termin wykonania prac wynosi 8 miesi#cy 
(z pozwoleniem na budow# 12 miesi#cy). 
(redni koszt takiego remontu to kilkadzie-
si$t tysi#cy z"otych. W trakcie wykony-
wania remontu nie nalicza si# czynszu. 
Osoba remontuj$ca op"aca jedynie media 
czyli np rachunki za gaz, pr$d i zu&yt$ 
wod#. Po wykonaniu remontu lokalu, 
podpisywana jest zasadnicza umowa 
najmu z osob$, która go wykona"a. 

Od 2012 roku Zarz$d Budynków i Loka-
li Komunalnych wynaj$" ju& ponad 1200 
mieszka% za remont.
 
Dodatkowo ZBiLK raz w roku organizuje te& 
nabory wniosków na lokale socjalne czyli dla 
najubo&szych mieszka%ców miasta. 

Wi#cej na stronie zbilk.szczecin.pl 
 
Szczegó"owe informacje na temat zasad 
najmu mieszka% mo&na uzyska' tak&e  pod 
numerami telefonu: 91 48 86 333 , 91 48 
86 301

Z kolei sze!' wspólnot otrzyma dofinanso-
wanie w ramach programu Zielone Przed-
ogródki. 
S$ to wspólnoty mieszkaniowe przy: 

 Rayskiego 35-39  Mazurska 8-10 
Monte Cassino 7  Szarotki 17 
 Swaro&yca 8fr i of  Swaro&yca 14 

W tym roku kilka projektów jest kontynuacj$ 
inwestycji rozpocz#tych w 2019 roku. Tak 
jest np w przypadku terenu przy ul. Papro-
ci i Ziemowita, gdzie porozumia"y si# dwie 
wspólnoty. Razem chc$ zagospodarowa' 
bardzo du&y teren o pow. 8 tys m2, st$d de-
cyzja o podzieleniu inwestycji na trzy etapy. 

W ubieg"ym roku zako%czy" si# pierwszy,  
a w tym b#dzie wykonywany drugi etap. 

Inwestycje b#d$ tak&e prowadzone m. in 
przy ul. Swaro&yca i Szarotki. Tam w latach 
ubieg"ych by"y ju& odnawiane podwórka. 
B#dzie to wi#c ci$g dalszy zagospodarowy-
wania tej przestrzeni miejskiej. 

Zielone Podwórka Szczecina to program, 
który pozwala na zmian# szarych miejskich 
podwórek w miejsca przyjazne mieszka%-
com. Dzi#ki niemu powstaj$ zielone tereny, 
place zabaw, miejsca spotka% i odpoczynku. 
Przez 12 lat trwania programu odebranych 

zosta"o ju& 129 projektów. W ramach progra-
mu wspólnoty otrzyma"y dofinansowanie 
w wysoko!ci ponad 13 mln z". 

Program Zielone Przedogródki ruszy" 
w 2015 r. Dzi#ki niemu wspólnoty mieszka-
niowe mog$ stara' si# o dofinansowanie 
remontu terenu przed wej!ciem do budyn-
ku. Przedogródki mo&emy podziwia' np. 
wzd"u& al. Jana Paw"a II na odcinku od pl. 
Grunwaldzkiego do pl. Armii Krajowej, przy 
Boles"awa (mia"ego czy Piastów. 
W ci$gu czterech lat programu zrealizowano 
57 projektów, które gmina dofinansowa"a 
kwot$ ok 4 mln z".
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To najlepiej oceniana przez u!ytkowni-
ków Map Google atrakcja turystyczna 
w województwie zachodniopomor-
skim.  

Z okazji 15. rocznicy uruchomienia Map 
Google postanowili!my przyzna" statu-
etki – Z!ote Pinezki. To szczególne wy-
ró"nienie, bo chocia" przyznane przez 
nas, to tak naprawd# nagroda w imieniu 
samych podró"ników i u"ytkowników 
Map. Gratulujemy mieszka$com Szcze-
cina oraz ca!ego województwa. Mamy 
nadziej#, "e ka"dy, kto odwiedzi to mia-
sto, zarezerwuje sobie czas, "eby przej%& 
si# wzd!u" Wa!ów, tym bardziej, "e to 
tu odbywaj' si# Dni Morza i du"a cz#%& 
miejskich imprez, a tak"e odkry& mniej 
znane i oczywiste miejsca – powiedzia#a 
El$bieta Ró$alska z Google Polska.

wiadomosci.szczecin.eu

Do kilkudziesi"ciu laureatów tytu#u Hono-
rowy Ambasador Szczecina, m.in. Agaty 
Kuleszy, Katarzyny Nosowskiej czy Hen-
ryka Sawki  w tym roku do#$czy#a Laura 
Ho#owacz oraz duet %ona i Webber.

Laura Ho!owacz to prezes i wspó#za#o-
$ycielka szczeci%skiej firmy spedycyjnej 
CSL, inicjatorka odbudowy Starej Rze&ni 
oraz powo#anego w tym miejscu Cen-
trum Kultury.
W roku 2012, z inicjatywy Laury Ho-
#owacz firma CSL kupi#a mocno zde-
wastowany, zabytkowy budynek na 
'asztowni – Star( Rze&ni). Gruntownie 
odrestaurowany, sta# si) siedzib( firmy, 
ale jednocze!nie prowadzon( przez 
CSL niezwykle pr)$n( ogólnodost)pn( 
placówk( kultury. Jej nazwa – Centrum 
Kultury Euroregionu Stara Rze&nia, od-
daje istot) pomys#u: prezentowanie 
i promowanie szczeci%skiej kultury przy 
rozszerzaniu przyjacielskich kontak-
tów euroregionalnych.
Odbudowa Starej Rze&ni to osobisty 
sukces Laury Ho#owacz, która swoj( 
decyzj( da#a impuls innym firmom do 
o$ywienia 'asztowni.

"ona i Webber – hip-hopowy duet przez 
s#uchaczy i krytyków zaliczany do czo#ówki 
polskiego rapu. Tworz( go Adam Zieli%ski 
('ona) prawnik, specjalista w dziedzinie 
prawa autorskiego oraz producent mu-
zyczny Andrzej Mikosz (Webber).  
Ze wzgl)du na charakter swoich tekstów,  
duet 'ona i Webber uznawany jest  za 
przedstawiciela tzw. rapu inteligenckiego, 
ich p#yty maj(  wierne grono odbiorców, 
a ich twórczo!" ca#y czas cieszy si) po-
pularno!ci(.  

Wi#cej o tegorocznych Ambasadorach 
w specjalnym  dodatku „O Kulturze”, który 
uka"e si# we wrze%niu. 

Willa Lentza mo!e by& czym' wi"cej, 
ni! tylko zabytkiem. Ju! wkrótce b"dzie  
samodzieln$ instytucj$ kultury. 

Zabytkowa willa, która mie!ci si) przy 
Al. Wojska Polskiego, przesz#a grun-
towny remont. Drobiazgowe zabiegi 
konserwatorskie prowadzone by#y 
z niezwyk#( staranno!ci(, gdy$ prace 
wymaga#y zachowania dba#o!ci o cen-
ne i historyczne elementy budynku. 
Co wa$ne historyczne wn)trza zosta#y 
dostosowane do potrzeb osób niepe#-
nosprawnych. Inwestycja kosztowa#a 
blisko 20 mln z#.

Utworzenie samorz(dowej instytucji kultu-
ry, której siedzib( stanie si) Willa Lentza, 
jest odpowiedzi( Gminy Miasto Szczecin 
na oczekiwania mieszka%ców oraz !rodo-
wisk twórczych i artystycznych na temat 
optymalnej formy zagospodarowania 
i wykorzystania  tego unikalnego obiektu.

Podstawowym celem dzia#ania Willi Lent-
za ma by" prowadzenie dzia#alno!ci kul-
turalnej, a tak$e podejmowanie dzia#a% 
s#u$(cych upowszechnianiu, zachowaniu 
oraz promocji dziedzictwa kulturowego 
Szczecina.  

Nowa instytucja kultury w Willi Lentza ma 
rozpocz(" funkcjonowanie od 1 pa&dzier-
nika br. 

Nowe miejsce na kulturalnej mapie Szczecina 

Z!ota Pinezka 
dla Wa!ów 
Chrobrego Ambasadorzy Szczecina 

Rozmaito"ci
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Ponad 200. wykonawców zg!osi!o si" 
do tegorocznej 14. edycji konkursu mu-
zycznego Festiwal M!odych Talentów – 
Nowa Energia. Swoj# twórczo$% wys!ali 
arty$ci z ca!ej Polski. Kto wygra? Oka&e 
si" 10 pa'dziernika. 

Najwi!cej zg"osze# nades"ano z Warszawy 
(35) i Wroc!awia (20). Ponad po"owa, 
to wykonawcy z du$ych miast, ale te$ s% 
z nami arty&ci z tych mniejszych miejsco-
wo&ci, a nawet z zagranicy z Londynu 
czy Berlina. 

Zg"oszeni arty&ci wykonuj% przeró$n% 
muzyk!; pop, rock, muzyk! alternatywn%, 

grunge, heavy metal, rap, funk, pop, soul, 
jazz, bosa nova, reggae, blues, R&B, folk, 
hard rock, indie rock, psychodelia… i wiele 
wiele innych. Wszystkim artystom $yczymy 
powodzenia i trzymamy kciuki. 

Teraz z twórczo&ci% artystów zapoznaje 
si! jury z Katarzyn% Nosowsk% na czele. 
Przes"uchania konkursowe odb!d% si! 9 
pa'dziernika. We'mie w nich udzia" mak-
symalnie 10. wykonawców. Zwyci!zc! 
poznamy dzie# pó'niej (10 pa'dziernika) 
podczas fina"owego koncertu w Netto 
Arenie, który b!dzie mia" okazj! wyst%-
pi( na profesjonalnej scenie z gwiazdami 
festiwalu. 

Kultowe produkcje z lat 80. i 90. mo&na 
obejrze% w plenerowym kinie w ró&-
nych cz"$ciach Szczecina. Wygodne 
le&aki i malownicze widoki zast"puj# 
kinow# sal". 

Sentymentalny powrót do przesz"o&ci 
zapewni mieszka#com m.in.: Rodzina 
Addamsów czy Park Jurajski. Sprawd', 
czy filmowi bohaterowie z dawnych lat 
nadal potrafi% wzruszy(, rozbawi( i trzy-
ma( w napi!ciu. A je&li te tytu"y znasz 
tylko ze s"yszenia, to w"a&nie nadarza si! 
doskona"a okazja, by nadrobi( filmowe 
zaleg"o&ci. 

Seanse Kina na Le$akach wy&wietlane s% 
w ka$dy czwartek do 10 wrze&nia w"%cz-
nie. W seansach uczestniczy( mo$e mak-
symalnie 150 osób. Wst!p bezp"atny, a w 

razie deszczu zapewniamy uczestnikom 
przeciwdeszczowe peleryny. 

Repertuar:
6 sierpnia „BEKSA”, Miejska Strefa 

Letnia, godz. 21.00
13 sierpnia  „TOP GUN”, Park Wolno&ci 

(Podjuchy), godz. 21.00
20 sierpnia  „GLINIARZ Z BEVERLY 

HILLS”, Miejska Strefa Let-
nia, godz. 21.00

27 sierpnia  „RODZINA ADDAMSÓW 2”, 
Centrum )eglarskie, godz. 
21.00

3 wrze!nia „PARK JURAJSKI”, Jasne 
B"onia, godz. 20.00

10 wrze!nia  „JUNIOR”, Arkonka - Pola-
naCzerwona, godz. 20.00

zstw.szczecin.pl

Niekonwencjonalna przestrze( wy-
stawiennicza jak# jest pe!na zieleni 
przestrze( parku Kasprowicza b"dzie 
najbezpieczniejsz# i najpi"kniejsz#, 
by zaprezentowa% Pa(stwu polsko-
-angielsk# ekspozycj" 3. Zoom na 
Szczecin. Plastyka szczeci"ska 
1945-2020. Kalejdoskop zdarze". 

Wystaw! mo$na ogl%da( mi!dzy 1 a 28 
sierpnia 2020 roku w Parku Kasprowicza, 
a od 29 sierpnia do 30 wrze$nia br. na placu 
im. Paw!a Adamowicza. 

 Na wystawie prezentowane s% wybrane 
karty 75-letniej historii sztuki polskiego 
Szczecina. Ka$da plansza (jest ich 24) 
jest odr!bnym tematem wytypowanym 
z wielu (!), z których ka$dy zas"uguje na 
oddzieln% wystaw!. 

Przypomnimy sobie nazwiska artystów 
– pionierów, nestorów i obejrzymy ich 
prace. Przeczytamy odezw! Zarz%du 
ZPAP z 1962 roku dotycz%c% powo"ania 
komitetu organizacyjnego wystawy 

Rozmaito!ci

Takiej  wystawy  jeszcze nie by"o! 

Kino pod chmurk#Spe"niaj# marzenia 

malarstwa o charakterze ogólnopol-
skim. Zapoznamy si! z obowi%zuj%-
cymi trendami mody i propozycjami 
szczeci#skich plastyków-projektantów 
drugiej po"owy XX wieku. Obejrzymy 
unikatowe zdj!cia z prywatnych ar-
chiwów artystów i instytucji kultury 
Szczecina. Dowiemy si!, $e nie tylko na 
p"ótnie i papierze powstawa"y prace ar-
tystów, ale tak$e we wn!trzach statków 
i promów. Odnotujemy zaskakuj%ce 

fakty dotycz%ce kultowego Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Wspó"czesnego, 
który w 2022 roku obchodzi( b!dzie 
60 lat swojego istnienia. Poznamy jego 
szczeci#skich laureatów. 

Dowiemy si!, kto tworzy" s"ynne mozaiki 
szczeci#skie, nasze ulubione rze'by i murale, 
bez których Szczecin nie móg"by istnie(. 
Obejrzymy sztuk! XXI wieku tworzon% przez 
m"odych, niepokornych i zdolnych. 

Dodatkowe informacje zwi%zane z najwa$-
niejszymi i najciekawszymi faktami z 75-let-
niej historii wspó"czesnej sztuki polskiego 
Szczecina znajd% Pa#stwo na portalu www.
sztukawszczecinie.pl, a tak$e w filmie, który 
b!dzie realizowany w trakcie trwania wy-
stawy.

Jolanta Gramczy#ska
Kurator 3.Zoom na Szczecin

Plastyka szczeci#ska 1945-2020. 
Kalejdoskop zdarze#
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W ka!d" niedziel# sierpnia o godz. 12.00  
zapraszamy do Ró!anego Ogrodu na 
koncerty po$udniowe, a dzieci na Wysp# 
Grodzk".  

Koncertom na Ró!ance towarzyszy 
plenerowa wystawa fotografii Marka 
Czasnojcia pt. „Szczeci%skie metamor-
fozy”. Ekspozycja sk"ada si# z 24 plansz, 
na których widzimy Szczecin od pierw-
szych dni 1945r. poprzez poszczególne 
okresy odbudowy i zagospodarowania 
miasta, a! po dzie$ dzisiejszy. 

KONCERTY
2 sierpnia, godz. 12.00 i 13.15
Letnia Fiesta Jazzowa
12.00 Micha$ Martyniuk Trio ft. Jakub 

Mizeracki 
13.15 Sylwester Ostrowski & Jazz Fo-

rum Talents 
Podczas tegorocznej Letniej Fiesty Jazzowej 
- Szczecin Jazz – us"yszymy najlepszych 
polskich jazzmanów m"odego pokolenia 
w projektach, których liderami s% szczeci$scy 
jazzmani - pianista Micha" Martyniuk i sakso-
fonista Sylwester Ostrowski. Na jednej scenie 
zobaczymy pianistk# Kasi# Pietrzko, gitarzy-
st# Jakuba Mizerackiego, skrzypka Tomasza 
Chyl# i wielu innych znakomitych artystów. 
Ca"o&' dope"ni% jazzowe legendy, perkusista 
Eric Allen i kontrabasista Joris Teepe.

9 sierpnia, godz. 12.00
After Blues - legendarna szczeci$ska grupa 
bluesowa w tym roku obchodzi 40-leciedzia-
"alno&ci. Zespó" tworzy duet, czyli Leszek Pi"at 
(bas, vocal, perkusja) i Waldemar Baranow-
ski (gitara, instr. perkusyjne, vocal). Muzycy 
wypracowali w"asny muzyczny wizerunek 
- wysublimowany, oszcz#dnie grany blues 
w balladowej otoczce.

Do roz&wietlonej Filharmonii, Alei 
Kwiatowej czy d'wigozaurów miesz-
ka%cy zd"!yli si# ju! przyzwyczai(, 
ale to nie jedyne miejsca, na które 
noc" warto zwróci( uwag#! Tego-
rocznym motywem przewodnim 
Iluminacji b#dzie przyroda.

Z my&l% o tych mniej znanych, acz-
kolwiek równie ciekawych punktach 
miasta powsta" projekt Iluminacje 
Szczecin. 

Na wyj%tkow% przechadzk# ich szla-
kiem chcemy zaprosi' szczecinian 14 
sierpnia, od godziny 21.00 do 01.00 .

Zobaczcie, które miejsca noc% zyskuj% 
nowe !ycie dzi#ki o&wietleniu. 

Ró!any Ogród Sztuki w sierpniu 

Iluminacje Szczecin, czyli "wiet(l)na trasa 

16 sierpnia, godz.12.00
Koncert Orkiestry Wojskowej w Szczecinie 
pod batut% Dowódcy-Kapelmistrza st. chor. 
szt. Szymona Kierska. W programie us"yszy-
my piosenki i melodie wojskowe ( te starsze 
i ca"kiem wspó"czesne) oraz melodie z ma-
"ego i du!ego ekranu. 

23 sierpnia, godz. 12.00
Grupa Wojtka Rapy RR-J przedstawi pro-
gram z muzyk% pe"n% ekspresji, a tak!e wspo-
mnie$, muzyk% która "%czy w sobie elementy 
popu, bluesa, rocka, jazzu. Nie zabraknie te! 
w"asnych kompozycji cz"onków zespo"u. 
Sk"ad zespo"u: Wojtek Rapa - gitary &piew, 
Przemys"aw Raminiak - pianista, kompozytor, 
aran!er jazzowy, Ma"gorzata Jarmoc -wokal.

30 sierpnia, godz. 12.00
 „Historia tanga i przeboje muzyki francuskiej”. 
Utwory w autorskich aran!acjach wykonywa-
ne b#d% przez utalentowanych szczeci$skich 
muzyków - multiinstrumentalistów z zespo"u 
MaKaMi, sk"ad zespo"u: Maria Radoszewska - 
skrzypce, wokal, Bartosz (wi%tek - kontrabas, 

Tegorocznym motywem przewodnim 
Iluminacji b#dzie przyroda. W kilku 
punktach Szczecina powstan% &wietl-
ne aran!acje nawi%zuj%ce do natury. 
Na trasie &wietlnego szlaku znajdzie 
si# chocia!by dziedziniec Muzeum 
Narodowego, plac Or"a Bia"ego czy 
marina na Wyspie Grodzkiej, gdzie 
dodatkowo odb#dzie si# koncert Mi-
cha"a Martyniuka feat. YaniKa. 
To jeden z najbardziej obiecuj%cych 
polskich pianistów i kompozytorów 
jazzowych, pochodz%cy ze Szczecina. 

Wyst#p rozpocznie si# o godzinie 
21.00. 
Szczegó"owy program dost#p-
ny jest: na stronie zstw.szczecin.pl  
lub bulwary.szczecin.eu

Micha" Wi&niewski - akordeon, fortepian, 
Dariusz Koronczewski - prowadz%cy.

Ró!anka Dzieciom 
W ka!d" niedziel# warsztaty dla dzieci na 
Wyspie Grodzkiej . 
A ju! w najbli!sz% 2 sierpnia o godz.13.00 
spotkanie plastyczno-rze)biarskie, podczas 
którego dzieci  b#d% lepi'  kota w masie 
plastycznej (masa, farby, palety, p#dzle, go-
towe materia"y zdobnicze), na podstawie 
opowiada$ Moniki Wilczy$skiej „Zamkowe 
opowie&ci duszka Bogusia”. 
Podczas drugiego warsztatu – Miasto na 
fali – pami%tka ze Szczecina, dzieci wykonaj% 
pocztówk# inspirowan% urokliwymi miejsca-
mi naszego miasta. 
A od godziny 14.20 do 15.00 Interaktywna 
czytanka/ spektakl „Przebieranki” – zaprosze-
nie ma"ego widza do odkrywania w"asnego 
cia"a oraz do odkrywania rzeczy, ubra$, które 
mo!na zak"ada' na ró!ne cz#&ci cia"a. 

W niedziel# 9 i 30 sierpnia oprócz warszta-
tów dla dzieci (12.00-14.00) zapraszamy do 
Punktu Edukacyjno-Informacyjnego Komen-
dy Miejskiej Policji w Szczecinie, gdzie b#dzie 
mo!na si# dowiedzie' m.in. o bezpiecznym 
kontakcie  z nieznanym i niebezpiecznym 
psem, tak!e  jak wygl%da  praca przewodnika 
z psem s"u!bowym.
W sierpniowym programie Ró!anka 
Dzieciom zaplanowano jeszcze wiele 
atrakcji, m.in. tworzenie wielobarwnych 
i zaskakuj%cych masek ptasich do obserwacji 
przyrody, wspólne wykonanie w"óczkowych 
i skarpetkowych postaci,iInteraktywna czy-
tanka/ spektakl „Drzewo !ycze$” Katherine 
Applegate, Teatr lalek- samodzielne stwo-
rzenie postaci do wybranych wierszy Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima czy widowisko 
taneczne Zespó" Pie&ni i Ta$ca Ziemi Szcze-
ci$skiej „Kr%g”.

Szczegó"owy program: 
www.saa.pl


