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Aquapark – Nowa Gontynka 
Szczecin rozpoczyna projekt Fabryka Wody. Pod 
ta nazwą kryje się nowoczesne centrum rozrywko-
wo-sportowe, które powstanie na terenie dawnego 
kąpieliska Gontynka.  Więcej str. 2

5 kwietnia w szczecińskiej Filharmonii niezwykły koncert 
i uroczysta Gala wręczenia Nagrody Artystycznej oraz tytuł 
Mecenasa Kultury Szczecin 2015. Zapraszamy.

 Więcej str. 8

Wiosna 
Bardzo wyczekiwana, powoli nadchodzi, a jej pierwszą oznaką 
w Szczecinie są zawsze łany przepięknych, kolorowych krokusów na Jasnych Błoniach. 
O wiośnie i wiosennych porządkach więcej w specjalnym dodatku 
Eco Szczecin wewnątrz numeru.

Alert Szczecin
Działa od końca września 2014 roku i stał się na-
rzędziem ważnym i chętnie wykorzystywanym przez 
mieszkańców miasta. Celem nadrzędnym była troska 
i dbałość o miasto.  Więcej str. 4
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Aktualności

Szczecin rozpoczyna projekt 
Fabryka Wody. 
Pod ta nazwą kryje się nowoczesne 
centrum rozrywkowo-sportowe, 
które powstanie na terenie 
dawnego kąpieliska Gontynka.  

Szczeciński  aquapark będzie wyróż-
niał się wyglądem na tle podobnych 
obiektów. Odchodząc od najbardziej 
oczywistej i nieco wyeksploatowanej 
już stylizacji w postaci plastikowych 
palemek, statku piratów, rafy koralo-
wej czy błękitnej laguny – szczeciń-
skiej Fabryce Wody zostanie nadany 
wyjątkowy design. 

Fabryka Wody to wodny park edu-
kacyjny, w centrum Szczecina, o re-
gionalnym i transgranicznym zasięgu. 
Stawiając na doświadczenie obcowa-
nia z wodą, projekt zakłada połączenie 
w jednym miejscu: rekreacji, rozrywki  
i edukacji.  To kolejne przedsięwzięcie 
osadzone w wizji rozwoju miasta - 

ekologicznej  metropolii  otoczonej 
wodą i zielenią, Szczecina Floating 
Garden 2050. Realizacja tej inwestycji 
jest jednym z elementów Drugiego 
Porozumienia Programowego dla 
Szczecina. 

W kwietniu/maju tego roku ogłoszony 
zostanie międzynarodowy konkurs na 
opracowanie koncepcji architektonicz-
nej obiektu. Rozstrzygnięcie zaplanowa-
no na ostatni kwartał 2016 r. Konkurs 
zostanie przeprowadzony przy wsparciu 
merytorycznym ze strony Stowarzysze-
nia Architektów Rzeczypospolitej Pol-
skiej  oraz fi rmy Agrapool, która pomoże 
opracować założenia do konkursu. Aqu-
apark zostanie zbudowany na terenie 
dawnej Gontynki, przy ulicy 1 Maja.

Fabryka Wody to nie tylko świetna 
zabawa w basenach i zjeżdżalniach. 
Niezwykle ważny będzie również walor 
edukacyjny. Nauka przez zabawę to 
najważniejsze założenie Fabryki Wody. 

Ścieżka edukacyjna zostanie opra-
cowana w oparciu o podstawę pro-
gramową nauczania przyrody, fi zyki, 
chemii i biologii, a w związku z tym 
może stanowić alternatywną formę 
realizacji zajęć szkolnych na każdym 
etapie edukacyjnym oraz aktywizacji 

społeczeństwa w ramach zajęć Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Koncepcja 
edukacyjna jest opracowywana przez 
szczecińskich naukowców Zofi ę Kuklę 
oraz Profesora Marka Golkę. Koszt 
inwestycji to ok. 100 mln zł.
www.fabrykawody.eu

Placówka powstanie 
przy ul. Kredowej, na Warszewie. 

Konieczność wybudowania szkoły wyni-
ka z dynamicznego rozwoju północnych 
dzielnic miasta. Planowany obiekt ma 
mieć trzy kondygnacje, które pomieszczą 
około 1000 dzieci.
W ostatnich tygodniach odwiedziłem 
wiele dzielnic i szczecińskich szkół pod-
stawowych. Rozmawiałem też z rodzi-
cami – mówi prezydent Szczecina Piotr 
Krzystek. 
Uruchomienie nowej szkoły planowane 
jest na rok szkolny 2019/2020.

Budowa szkoły wpisuje się w realizowane 
Drugie Porozumienie Programowe dla 
Szczecina, które zakłada m.in. poprawę 
infrastruktury oświatowej w mieście.

Rodzice dzieci uczęszczających 
do szczecińskich przedszkoli 
publicznych, składali deklarację 
o kontynuowaniu pobytu dziecka 
w tym przedszkolu. 

Prawie 800 (35%) rodziców lub opie-
kunów prawnych dzieci 6-letnich zło-
żyło takie deklaracje. Oznacza to, że 
w porównaniu do danych, które zosta-
ły zebrane podczas ankiety dla rodzi-
ców dzieci 6-letnich, przeprowadzonej 
w ramach pakietu rozwiązań „mały 
uczeń PIERWSZA KLASA”, zmalała 
liczba rodziców, którzy pierwotnie 
deklarowali pozostawienie dziecka 
w przedszkolu. 

- Miałem okazję odwiedzić w tym cza-
sie wiele szkół i rozmawiać z rodzica-

mi. Wielu z nich brakowało informacji 
na temat tego, jak dziś funkcjonują 
szkoły podstawowe. Cieszę się, że 
więcej rodziców, niż wynikało to z an-
kiet, zdecydowało się posłać dzieci 
do szkół podstawowych – powiedział 
Piotr Krzystek prezydent Szczecina.

Co ważne, część rodziców, która za-
deklarowała pozostawienie 6-latka 
w przedszkolu, nie podjęła jeszcze 
ostatecznej decyzji i wciąż rozważa 
zapisanie dziecka do pierwszej klasy 
szkoły podstawowej.

Wszelkie szczegółowe informacje dot. 
tegorocznego naboru do publicznych 
przedszkoli oraz do szkół podstawo-
wych, znajdują się na stronie:
nabor.pcss.pl/szczecin.

Rodzice 6-latków zdecydowali

W oczekiwaniu na cud 
Zmartwychwstania Pańskiego, 

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, pogodnych 

i pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Wielkiej Nocy. 

Niech atmosfera nadchodzących 
dni będzie przepełniona radością, 

pogodą ducha oraz nadzieją 
budzącej się do życia 

wiosny.

Nowa Gontynka
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Rządowy program wchodzi w życie 
1 kwietnia 2016 roku. 
Od tego momentu będzie można 
składać wnioski o przyznanie 
świadczenia. W Szczecinie 
przygotowano siedem punktów 
przyjmowania dokumentów. 

Kto otrzyma świadczenie?
W Szczecinie według szacunków Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej uprawnionych jest ok. 26 300 
dzieci, a  świadczenie otrzymają rodzice 
i opiekunowie prawni lub faktyczni do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
Pieniądze zostaną przyznane niezależnie 
od dochodu na drugie i kolejne dziec-
ko.

Kryterium dochodowe obowiązywać 
będzie przy świadczeniu przyznanym 
na pierwsze dziecko (jedyne lub naj-
starsze dziecko w rodzinie w wieku do 
ukończenia 18 roku życia) jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę: 
– nie przekracza kwoty 800 zł
 lub
– 1200 zł jeśli członkiem rodziny jest 

dziecko niepełnosprawne.

500 zł na każde dziecko otrzymają tak-
że rodziny zastępcze, rodzinne domy 
dziecka oraz placówki opiekuńczo-
-wychowawcze typu rodzinnego na 

podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie otrzyma każda rodzina 
bez względu na stan cywilny rodziców. 
Otrzymają je zatem zarówno rodziny, 
w których rodzice są w związku małżeń-
skim jak i rodziny niepełne oraz rodzice 
pozostający w nieformalnych związkach. 
W przypadku rodziców rozwiedzionych 
wsparcie otrzyma ten rodzic, który fak-
tycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. 
Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką 
nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć 
wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględ-
nieniem okresu, w którym sprawują opiekę.
W przypadku ubiegania się o wsparcie 
na pierwsze lub jedyne dziecko prawo 
do świadczenia wypłacanego  od 1 kwiet-
nia 2016 r. do 30 września 2017 r.  ustala 
się na podstawie dochodu osiągniętego 
w roku 2014 . 

Część danych zostanie automatycznie 
pobrana przez organ realizujący program 
– m. in. informacja o dochodach z urzędu 
skarbowego, wysokości składek odliczo-
nych od dochodu, należnego podatku.

Do wniosku należy dołączyć:
• oświadczenia dokumentujące wyso-

kość innych dochodów niż dochody 
podlegające opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fi zycz-
nych (np. z tytułu wynajmu mieszkania, 
uzyskanego stypendium, alimentów,

• prawomocne orzeczenie sądu orze-
kające rozwód lub separację,

• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu 
opiekuna prawnego dziecka,

• inne dokumenty potwierdzające speł-
nienie warunków do przyznania lub 
ustalenia wysokości świadczenia wy-
chowawczego będącego przedmio-
tem wniosku.

Skąd wniosek?
Wzór wniosku wraz z objaśnieniami 
znajduje się  na stronie internetowej 
www.500plus.szczecin.pl

Wnioski można także pobrać w sie-
dzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie (adresy na stronie www.mopr.
szczecin.pl) i w punktach składania do-
kumentów (adresy powyżej, obok mapy)

Wypełnione wnioski można również 
przesłać pocztą na adres: Szczecińskie 
Centrum Świadczeń, ul. Bł. Wincentego 
Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.
Wnioski będzie można również składać 
przez Internet za pośrednictwem ze-
wnętrznych serwisów: Empatia, PUE ZUS; 
oraz bankowości elektronicznej.

Kiedy wypłata świadczenia?
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy (od 1 kwietnia 
do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrów-
nanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek 

i zapewni płynność wypłat. W kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie wypłaca-
ne od miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek, czyli np. świadczenie w lipcu 
otrzymają, jeśli wniosek złożą do 10 lipca.  
Osoby, które złożą wniosek po 10 dniu 
danego miesiąca (podobnie jak w przy-
padku pozostałych świadczeń rodzin-
nych)  otrzymają świadczenie najpóźniej 
w kolejnym miesiącu. Jeśli zatem wniosek 
zostanie złożony 11 lipca, świadczenie 
będzie wypłacone w sierpniu (za lipiec 
i za sierpień). 
Pieniądze będą wypłacane w sposób 
najbardziej dogodny dla osób wnioskują-
cych – na konto w banku lub w gotówce. 
Złożenie wniosku jest całkowicie nieod-
płatne. 
Świadczenie 500+ nie przysługuje jeżeli:
– dziecko pozostaje w związku małżeń-

skim
– dziecko zostało umieszczone w insty-

tucji zapewniającej całodobowe utrzy-
manie albo w pieczy zastępczej, 

– członkowi rodziny przysługuje za gra-
nicą na dziecko świadczenie o po-
dobnym charakterze do świadczenia 
wychowawczego, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego lub dwustronne 
umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej.

Wszystko o programie, także wnioski 
do pobrania:
www.500plus.szczecin.pl

GŁÓWNY PUNKT 
PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
 ul. Śląska 54, godz. 10:00 – 18:00

– obiekt przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 

 Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. 
Bł. Wincentego Kadłubka 12, godz. 
7:30-16:00 – obiekt przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

GŁÓWNY PUNKT 
NA PRAWOBRZEŻU
 ul. Rydla 38 (w sąsiedztwie Filii UM) 

godz. 9:00-17:00 – obiekt przysto-
sowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

DODATKOWE PUNKTY:
 Siedziba Rejonowego Ośrodka Po-

mocy Rodzinie Północ, ul. Strzałow-
ska 9, godz. 9:00 – 17:00 

 Siedziba Strefy Płatnego Parkowania,  
al. Wojska Polskiego 105, godz. 
9:00 – 17:00 – obiekt przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 Lokal ZBiLK, ul. Kaszubska 30, 
godz., 7:30 – 16:00

 Szczecińskie Centrum Świadczeń – 
Prawobrzeże, ul. Krzemienna 42B, 
godz. 7:30-15:30.

500+ w Szczecinie  
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Alert  Szczecin 

Szansa na lepsze powietrze
Szczecin od kilku lat 
uczestniczy w ogólnopolskim 
programie „Kawka”, który umożliwia 
poprawę jakości powietrza 
w mieście. 

Dzięki programowi „Kawka” szczeci-
nianie mogą otrzymać dotację np. na 
wymianę pieca węglowego na bardziej 
ekologiczny bądź na przyłączenie się 
do miejskiej sieci cieplnej.

Program fi nansowany jest ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie przy udziale wkładu własnego 
mieszkańców i podmiotów prawnych.

Przyznanie dofi nansowania z programu 
„Kawka” na zmianę systemu ogrzewania 
ma na celu poprawę jakości powietrza 
w mieście. 
Środki fi nansowe płyną do samorzą-
du, ale ostatecznym odbiorcą  są m.in. 
osoby fi zyczne, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, deweloperzy oraz Gmina 
Miasto Szczecin. 

Działa  od końca września 2014 roku 
i stał się ważnym i chętnie 
wykorzystywanym narzędziem 
przez mieszkańców miasta.

Głównym powodem wprowadzenia sys-
temu była troska i dbałość o miasto oraz 
umożliwienie i usprawnienie komunikacji 
z mieszkańcami, którzy często nie wie-
dzieli gdzie i komu zgłosić nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu miasta.   
Do końca 2005 roku zgłoszono po-
nad 5.500 spraw, które najczęściej 
dotyczyły problemów związanych 

z gospodarką odpadami, m.in. zgło-
szenie dzikich wysypisk śmieci,  spraw 
drogowych, np. dziury w jezdniach, 
chodnikach czy komunikacji miejskiej, 
infrastruktury miejskiej, parkowania 
pojazdów, zieleni miejskiej.  

Przypomnijmy jak działa Alert:
– Aplikacja jest bezpłatna i  przezna-

czona dla  użytkowników urządzeń 
z systemem Android oraz iOS, 

– Do systemu można się zarejestrować 
lub dodać zgłoszenie anonimowo, 

– Alert należy przesłać uzupełniając opis 
słowny zdjęciem i dokładną lokalizacją 
GPS, to ułatwia sprawne podjęcie 
działań przez służby miejskie,

– Istnieje też  możliwość ręcznego do-
dawania lokalizacji za pośrednictwem 
mapy, monitorowania procesu wysy-
łania przeglądania nadanych alertów 
oraz przebieu ich realizacji.

Serwis internetowy
Aplikacja to jeden z elementów całego 
systemu Alert Szczecin. 

Oprócz niej mieszkańcom udostępniony 
jest także serwis internetowy.

Główne funkcjonalności 
serwisu to:
• Możliwość pobrania aplikacji
• Formularz rejestracji konta, logowania, 

przypominania hasła
• Przeglądanie wysłanych alertów
• Możliwość nadania alertu za pośred-

nictwem serwisu
• Bezpieczna wymiana informacji z ser-

werem miejskim.
www.ecoszczecin.pl/alert.

KAWKA
szansa na lepsze powietrze

kawka
szansa na lepsze powietrze

kawka
szansa na lepsze powietrze

W przypadku zakwalifi kowania się do 
programu kwota dofi nansowania wynosi 
maksymalnie do 55% kosztów kwalifi ko-
wanych (w edycji III programu do 50%).

Dotacje przyznawane są w pierwszej 
kolejności na lokalizacje w obszarach 
miasta, w których występują przekro-
czenia zanieczyszczeń w powietrzu:  
Śródmieście, Pogodno, Bukowo, Nie-
buszewo, Gocław, Osiedle Słoneczne, 
Majowe.

Dotychczas w efekcie wdrożenia 
w Szczecinie programu „Kawka” zlikwi-
dowano ponad 500  pieców (różnego 
typu - kafl owe, etażowe) w mieszka-

niach i obiektach w dzielnicy Centrum, 
Turzyn, Niebuszewo, Os. Słoneczne, 
Os. Majowe.  

Jako element towarzyszący modernizacji 
źródła ciepła opalanego paliwem stałym 
możliwa jest również termomodernizacja 
budynków wielorodzinnych. Dotychczas 
termomodernizacji poddano m,in.  bu-
dynki przy ul.  Obrońców Stalingradu , 
Śląskiej, Mazurskiej, Wendy.

W najbliższych planach jest  moderni-
zacja ogrzewania w ponad tysiącu 
mieszkaniach, likwidacja ok. 1300 
pieców kafl owych i termomoderniza-
cja ponad 50 budynków, m.in. przy ul. 

Obrońców Stalingradu, ul. Śląskiej, ul. 
Bogusława X, Wojska Polskiego. 

Spodziewany efekt ekologiczny (po 
zrealizowaniu dwóch edycji Programu 
KAWKA) i trwającej  wymianie  starych 
kotłów to roczne zmniejszenie zanie-
czyszczeń: 
- 56,3 ton pyłu ogółem, 
- 10110,3 ton dwutlenku węgla,
- 13,5 ton tlenków azotu,
- 107,3 ton dwutlenku siarki.

Więcej: 
 www.szczecin.pl 
 www.wfos.szczecin.pl
 www.nfosigw.gov.pl

ALERT 2015

Gospodarka odpadami
w realizacji - 80, 
zrealizowane -1402,
zaplanowana realizacja - 7. 

Drogi i chodniki
w realizacji - 198, 
zrealizowane - 1156
zaplanowana realizacja - 92

Zieleń parki /odpady
w realizacji - 31
zrealizowane - 264
zaplanowana realizacja - 7

Komunikacja miejska
w realizacji – 10
zrealizowane - 212
zaplanowana realizacja - 6

Inne 
parkowanie pojazdów,
wraki
uszkodzone lampy uliczne
sygnalizacja uliczna
nielegalna reklama itp.

zrealizowane –  924

Odpady z wysypisk
W ramach zgłoszeń dotyczących tylko dzi-
kich wysypisk na terenie miasta zebrano 
nieco ponad 267 ton różnych odpadów.

Mapa zgłoszonych alertów
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Spalarnia odpadów komunalnych, 
machina z pozoru szorstka 
i nieokrzesana, ma bogate cyfrowe 
wnętrze. Główny serwer 
i stacje procesowe analizują 
aż 15 tys. zmiennych jednocześnie.

Produkcja energii we współczesnych 
elektrociepłowniach jest w znacznym 
stopniu zautomatyzowana. Sterowanie 
zakładem odbywa się dzięki systemo-
wi typu DCS (ang. distributed control 
system, pol. rozproszony system ste-
rowania).

O cyfrowym wnętrzu EcoGeneratora 
opowiada inżynier Mateusz Ferlas z Mo-
stostalu Warszawa. Absolwent Wydziału 
Mechanicznego Wyższej Szkoły Mor-
skiej w Szczecinie i kierunku energetyka 
na Politechnice Szczecińskiej. Szczeci-
nianin od urodzenia. Wcześniej pracował 
m.in. w ZCh „Police”.

Jesteśmy na placu budowy, w konte-
nerze, gdzie stoją dwa serwery i pięć 
sterowników stacji procesowych. 
Czekają na montaż w nastawni, która 
mieścić się będzie nad  halą przyjęcia 
odpadów. 

Jak działa DCS w praktyce?
- Pierwszy kontakt z systemem mamy 
już na wadze samochodowej – mówi 
inż. Ferlas. - Ciężarówka z odpadami 
po wjeździe do zakładu jest ważona. 
Kierowca przekazuje operatorowi 
kartę z czytnikiem. Z wagi i karty 
płyną dane na temat pojazdu, jego 
ciężaru, ciężaru odpadów. Kierowca 
po chwili otrzymuje wydruk z nume-
rem bramy wyładunkowej (jednej 
z pięciu). Numer wybiera DCS na 
podstawie informacji, które do sys-
temu wprowadza operator suwnicy. 
Odpady z ciężarówek-wywrotek 
wpadają do bunkra, skąd za pomocą 
olbrzymiego chwytaka przerzucane 
są na ruszty i palone. Dzięki skane-
rowi 3D suwnica może pracować 

w trybie półautomatycznym. Program 
ocenia, z którego miejsca pobrać 
odpady i do którego z dwóch lejów 
zasypowych je wrzucić. Operator 
w każdej chwili może przejść na ste-
rowanie ręczne.

Elektroniczne czujniki kontrolują poziom 
odpadów w lejach zasypowych. Leje 
powinny być mniej więcej w połowie 
pełne po to, by uniemożliwić dostęp 
„fałszywego” powietrza do rusztu.

Spalanie odpadów na ruszcie wspo-
magane jest powietrzem podawanym 
z hali wyładunkowej. Czujniki regulują 
ilość powietrza tak, aby temperatura 
spalania na ruszcie była odpowiednia. 

Podgrzewanie i schładzanie
W komorze spalania projektanci Eco-
Generatora zastosowali akustyczną 
metodę pomiaru temperatury. Bazuje 
ona na różnicy prędkości rozchodzenia 
się fal dźwiękowych w zależności od 
temperatury powietrza (czy spalin jak 
w tym wypadku.)

Temperatura i czas  przebywania spa-
lin w komorze spalania są istotnym 
elementem tzw. pierwotnych metod 
ograniczenia emisji dioksan i furanów, 
które ulegają rozkładowi w temperatu-
rach ok. 700 °C  i wyższych. Czujniki 
będą pilnować, aby temperatura spalin 
EcoGeneratora wynosiła 850 st. C przez 
co najmniej 2 sekundy.

Woda w kotle po podgrzaniu przez spa-
liny zamienia się w parę. Schładzane, 
spaliny wędrują dalej przez kolejne ele-
menty instalacji oczyszczania spalin. 
Para zaś napędza wirniki generatora, 
w którym powstaje energia elektryczna 
i cieplna. 

Trzy czujniki w walczaku (czyli w naj-
wyższej części kotła, gdzie woda zamie-
niać się będzie w parę) pilnują poziomu 
wody. Jeśli jest za niski, DCS wstrzy-

Szorstka machina 
z bogatym wnętrzem

EcoGenerator, czyli Zakład Termicz-
nego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolital-
nego powstaje w porcie szczecińskim 
na Ostrowie Grabowskim. 
Będzie przetwarzać w energię 150 tys. 
ton odpadów rocznie. Za realizację pro-
jektu odpowiada miejska spółka Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów. 
Generalnym wykonawcą spalarni  jest 
Mostostal Warszawa.  
Koszt projektu: 711 mln zł. Główne źró-
dła fi nansowania: 279,2 mln zł – dotacja 
z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
280,7 mln – obligacje Banku Pekao SA. 
60 mln zł – środki własne ZUO. 
Przewidywany termin uruchomienia za-
kładu: grudzień 2016 roku.

ecogenerator.eu
Zapraszamy na Facebook i YouTube

Inż. Mateusz Ferlas, 37 lat, ma żonę  Michalinę i córkę Olgę. Szczecinianin 
od trzech pokoleń. Dziadkowie byli pionierami. Od strony taty przyjechali z Wiel-
kopolski i Wilna, a od strony mamy spod Łowicza. Pan Mateusz dobrze się czuje 
w Szczecinie i chętnie korzysta z jego uroków. Uprawia sporty wodne, żeglarstwo.

muje pracę kotła, tak, aby nie doszło do 
jego przegrzania i zniszczenia.

Wędrówka coraz bardziej schłodzonych 
i oczyszczonych spalin jest możliwa 
dzięki podciśnieniu wytwarzanemu 
przez wentylatory ciągu znajdujące 
się przy kominie. Poziom ciśnienia 
w układzie odprowadzania spalin jest 
automatycznie monitorowany.

15 tysięcy zmiennych
Na system DCS EcoGeneratora składa 
się ponad 15 tys. zmiennych proceso-
wych. Zadaniem operatorów nastawni 
będzie stały monitoring systemu i reago-
wanie na zakłócenia. 

I jeszcze jedno ważne słowo: redun-
dancja. Trudne do wymówienia, ale 
dla funkcjonowania systemu nieodzow-
ne. Redundantne –  w tym wypadku 
– znaczy zdublowane. Mamy więc 
dwa procesory każdej z pięciu stacji 

automatyki, dwa serwery,  podwójne 
połączenia ringowe między najważniej-
szymi stacjami (odporne na przerwanie 
światłowodów nawet w trzech miej-
scach jednocześnie) -  wszystko po to, 
aby wykluczyć jakąkolwiek możliwość 
zawieszenia systemu.

Czy praca takiej olbrzymiej machiny by-
łaby możliwa bez DCS-u?
 - Trudno to sobie wyobrazić - od-
powiada inż. Ferlas. – Wydajność 
energetyczna spalarni, poziom bez-
pieczeństwa, odporność na zakłóce-
nia byłyby znacznie niższe. Poza tym 
musiałoby tu pracować wielokrotnie 
więcej osób.
- Kiedy znajomi dowiadują się, że pracuje 
Pan na budowie spalarni, o co najczę-
ściej pytają?
- Czy będzie śmierdziało? (śmiech). 
- Uspokajam, że to nowoczesny zakład, 
całkowicie bezpieczny dla ludzi i środo-
wiska naturalnego.

Budowa EcoGeneratora
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Trwają odbiory inwestycji 
mieszkaniowej zrealizowanej 
przez Szczecińskie TBS 
przy ul. Chodkiewicza 8 i 9. 
W ofercie Spółki są ostatnie wolne 
mieszkania na wynajem. 
Klucze do odbioru już w kwietniu!

Inwestycja przy ul. Chodkiewicza po-
legała na przebudowie i kompleksowej 
modernizacji istniejących budynków. 
Efekt prac to 58 mieszkań i 2 loka-
le użytkowe położone w kamienicy 
frontowej i w budynkach okalających 
zielony dziedziniec w drugiej linii 
zabudowy. Tym sposobem kolejny 
fragment tzw. kwartałów turzyńskich 
zmienił się nie do poznania.
Niewątpliwym atutem realizowanej 
przez Spółkę inwestycji jest jej lokali-
zacja. Budynki położone są w centrum 
miasta, w niedalekiej odległości od 
węzłów komunikacyjnych, sklepów, 
przedszkoli i szkół, a jednocześnie 
pozostają nieco na uboczu – przy spo-
kojnej jednokierunkowej ulicy. Nowo 
wybudowane mieszkania stanowią 
ciekawą ofertę dla osób ceniących so-
bie bliskość centrum miasta z jedno-
czesnym zachowaniem kameralnego 
charakteru swojego miejsca zamiesz-
kania.
By stać się najemcą jednego z miesz-
kań wykończonych „pod klucz” wy-

starczy spełnić określone kryteria 
dochodowe, nie posiadać innego 
mieszkania lub domu na terenie 
Szczecina i wpłacić zwrotny wkład 
własny. Partycypacja wynosi 30% 
kosztów budowy mieszkania (a więc 
około 1200 zł/m2) i jest zwracana 
w zwaloryzowanej kwocie po rezy-
gnacji z najmu w przyszłości. Takie 
ulokowanie środków fi nansowych sta-
nowić może rodzaj bezpiecznej lokaty 
i – na przykład – zapewnić wymagany 
wkład własny w przypadku przyszłej 
decyzji o kupnie innego mieszkania 
na własność.

W ofercie Spółki znajdą się także dwa 
lokale użytkowe położone w budynku 
frontowym przy ul. Chodkiewicza 9. 
Ich przyszli najemcy zostaną wyło-
nieni w drodze przetargu, po wygra-
niu którego będą mogli rozpocząć 
prowadzenie swojego biznesu w tej 
atrakcyjnej lokalizacji.
Szczegółowych informacji na temat 
wolnych lokali i zasad najmu udzielają 
pracownicy Szczecińskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego (ul. 
Boh. Getta Warszawskiego 1, tel. 91 
430 91 34).

Zachęcamy także do odwiedzenia 
strony internetowej spółki: 

www.stbs.pl

12 lokali użytkowych w samym 
centrum miasta wynajmie chętnym 
przedsiębiorcom TBS Prawobrzeże. 
Oferta dotyczy lokali położonych 
w obrębie zmodernizowanego 
i kompleksowo wyremontowanego 
kwartału w sąsiedztwie Parku Gen. 
Andersa, nieopodal placu Zgody 
i al. Wojska Polskiego.

Wolne lokale użytkowe 
Lokale zostaną wynajęte za czynsz usta-
lony z zainteresowanymi przedsiębiorcami 
w drodze negocjacji. Po ich zakończeniu 
pozostanie już tylko podpisanie umowy 
najmu, odbiór kluczy i rozpoczęcie dzia-
łalności w nowym, atrakcyjnym miejscu.
Powierzchnie oferowanych lokali wahają 
się od ok. 31 do 133 m2. Dopuszczal-
ne jest prowadzenie w nich działalności 
handlowej lub usługowej w „branżach 
nieuciążliwych”. Tym sposobem oferta 
TBS Prawobrzeże może być doskona-
łym miejscem dla np. kancelarii prawnej, 
salonu kosmetycznego, pracowni archi-
tektonicznej, sklepu internetowego… 
Możliwości jest bardzo wiele.
Lokale użytkowe są wyremontowane 
i wykończone „pod klucz”. Na doda-

tek otacza je spokojna okolica jednego 
z piękniejszych szczecińskich parków 
i zmodernizowane kamienice po reno-
wacji. A wszystko to w samym sercu 
Szczecina, nieopodal pl. Zwycięstwa, 
al. Wojska Polskiego i galerii handlowej. 
Lokalizacja ta będzie niewątpliwym atu-
tem dla przyszłych klientów.
Osoby zainteresowane wynajęciem lokali 
użytkowych od Spółki zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego (91 46 13 692 
wew. 125) lub osobistego, w siedzibie 
TBS Prawobrzeże (ul. Winogronowa 11F).

Wolne mieszkania
TBS Prawobrzeże informuje także, że 
w ofercie Spółki wciąż pozostają ostat-
nie wolne mieszkania w obrębie zrewi-
talizowanego kwartału przy ul. Śląskiej 
51-54. Ich najemcą stać się może każdy 
po spełnieniu obowiązujących kryteriów 
dochodowych i wpłacie zwrotnej party-
cypacji w kosztach budowy lokali. Tym 
sposobem, bez zbędnych formalności 
i kredytów hipotecznych, wynająć można 
wykończone i gotowe do zamieszkania 
„od zaraz” lokale mieszkalne w nowym 
kwartale w centrum miasta.
Więcej informacji: 91 46 13 692 wew. 141.

Dział „Czynsze Media” 
w strukturach ZBiLK funkcjonuje 
od marca 2016. 
Jego celem jest efektywniejsza 
obsługa mieszkańców 
ZBiLK-owskich lokali 
komunalnych. 

Pozwoli na to tworzone obecnie Biuro 
Obsługi Interesantów, który rozpoczyna 
działalność w kwietniu.

W Dziale „Czynsze Media” przy ul. 
Jagiellońskiej 33 mieszkańcy między 
innymi: 
• podpiszą, przedłużą, aneksują umowę 

najmu, 
• wypełnią i złożą wniosek o obniżkę 

czynszu, 
• poznają składowe comiesięcz-

nych opłat,
• poinformują ZBiLK o zameldowaniu 

lub wymeldowaniu lokatorów, 

• poznają stan zaległości i saldo kon-
ta czynszowego,

• zapoznają się z rozliczeniami mediów
• dowiedzą się o możliwościach wyjścia 

z zadłużenia w początkowym stadium 
jego powstawania (tzw. windykacja 
I stopnia). 

Wprowadzone zmiany przyspieszą, 
ułatwią i ujednolicą bieżącą obsługę 
mieszkańców. Nowy dział pozwo-

li także na podział pracowników na 
tych zajmujących się tylko sprawami 
wewnętrznymi (np. księgowymi lub 
rozliczeniowymi) i tych, których głów-
nym zadaniem będzie kompleksowa 
obsługa interesantów. 

Do tej pory mieszkańcy korzystający np. 
z zamiany międzylokatorskiej musieli od-
wiedzić dwa rejony administracji ZBiLK 
położone w różnych częściach miasta. 

Budownictwo

Twój biznes w TBS

Czynsze w jednym miejscu

ul. Chodkiewicza 8 i 9 –  ostatnie wolne mieszkania na wynajem
w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

12 lokali użytkowych w samym centrum miasta wynajmie 
chętnym przedsiębiorcom TBS Prawobrzeże.

„M” na wyciągnięcie ręki
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rozmaitości

Otwarci, zainteresowani, 
a przede wszystkim chcący. 
Chcący poznawać, uczyć się, 
tworzyć. To nic innego jak cechy 
młodego agenta. 

Młodzi Agenci to nazwa projektu, który 
rozpoczął się w Szczecińskiej Agencji 
Artystycznej. 

Skąd nazwa? 
Młodzi – bo skierowany do ludzi mło-
dych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Agenci – bo realizowany w Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej.

Cel?
Poznanie sztuki produkcji imprez od 
kuchni, uczestniczenie w życiu artystów 
za sceną, wsparte szkoleniami np. z za-
kresu zasad komunikacji, własnej pre-
zentacji, spotkania z osobami mającymi 
ogromne doświadczenie przy organizacji 

wielkich wydarzeń. Jak również próba 
zainteresowania historią muzycznego 
Szczecina poznania jej i odkrycia na 
nowo. To czeka na uczestników projektu. 
W lutym i marcu, odwiedziliśmy cztery 
szkoły prezentując program, spotkaliśmy 
się z ponad setką młodych ludzi.

Część z nich uczestniczyła już w niektó-
rych przedsięwzięciach, np. w konferencji 
prasowej otwierającej festiwal Szczecin 
Jazz, pomagała podczas koncertów 
Mietka Szcześniaka oraz Deborah Brown 
i Kevina Mahogany. 

Otwarci, odważni, ciekawi
38. uczniów szczecińskich szkół po-
nadgimnazjalnych, bo to o nich mowa,  
wzięło udział w pierwszym spotkaniu 
i chce zostać Młodymi Agentami.

Kolejne spotkanie odbędzie się 7 kwiet-
nia godz. 16.00 w SAA.

Już za rok, w 2017, Wały Chrobrego 
w Szczecinie po raz kolejny 
zatętnią żeglarską atmosferą. 
Od 5 do 8 sierpnia  fi nał The Tall Ships 
Races 2017 znów w Szczecinie. 

Do Szczecina przypłyną największe ża-
glowce świata, już po raz trzeci. Pierw-
szy raz fi nał regat odbył się w naszym 
mieście w 2007 roku, drugi w 2013 i za 
rok znów święto żeglarzy w Szczecinie.
Regaty TTSR 2017 rozpoczną się 
w Halmstad w Szwecji. Ostatnim przy-
stankiem w drodze do Szczecina będzie 
litewska Kłajpeda, skąd jednostki poże-
glują na zachód.
- Co cztery lata fi nał regat to jak mistrzo-
stwa świata w piłce nożnej czy igrzyska 
olimpijskie. Tylko że nie ma chyba takiego 
miasta, które trzykrotnie gościło olim-
pijczyków - cieszył się Piotr Krzystek, 

prezydent Szczecina, kiedy przyznano 
miastu organizację fi nału. Finał za rok, 
ale już trwają przygotowania do jego 
organizacji. Kilka tygodni temu Centrum 
Żeglarskie w porozumieniu z Urzędem 
Miasta oraz Sail Training International 
zorganizowało w Warszawie spotkanie 
dla ambasadorów państw, których mary-
narki wojenne posiadają lub wykorzystują 
żaglowce do szkolenia swoich kadetów. 

W spotkaniu wzięli udział dyplomaci 
z 18 ambasad,  a także przedstawicie-
le Marynarki Wojennej oraz armatorzy 
żaglowców Uczestniczyli w nim także 
przedstawiciele pozostałych portów 
goszczących regaty w 2017 roku.

Więcej o szczecińskich fi nałach The Tall 
Ships Races w  specjalnym dodatku 
„Wiosna”. 

1 marca miejskie rowery Bike_S 
wróciły na ulice Szczecina.  
Przez zimę  były naprawiane, 
czyszczone i konserwowane, 
a z wiosną ruszyły w miasto.

Do dyspozycji mieszkańców i turystów 
odwiedzających nasze miasto jest  
35 stacji.
Przypomnijmy, że pierwsze 20 minut 
jazdy jest darmowe. Licznik zaczyna 
bić dopiero po 20 minucie. Do 60 mi-
nuty koszt przejazdu wynosi 1 zł, od 61 
do 120 minuty - 3 zł, a od 121 do 180 
minuty - 5 zł. Każda następna godzina 
będzie kosztowała 7 zł.   
więcej: www.bikes-srm.pl

Szczeciński Rower Miejski Bike_S cieszy 
się dużym powodzeniem. 
W ubiegłym roku, od marca do listo-
pada zanotowano ponad 500 tysięcy  
wypożyczeń. Najwięcej w maju 2015 
roku – prawie 85  tysięcy osób wypo-
życzyło rower.
W tym roku planowana jest rozbudowa 
stacji rowerowych. 

Ma powstać  46  nowych stacji i kolej-
ne 352 rowery. 29 stacji powstanie na 
prawobrzeżu, 14 w dzielnicy Zachód, 
dwie w dzielnicy Północ (w sumie 45 
stacji). 46 stacja będzie zakupiona jako 
stacja zapasowa

Młodzi AgenciŻaglowce wracają

Wiosna na rowerach 

Od 1 marca miejskie rowery Bike_S wróciły na ulice Szczecina. 
Do dyspozycji mieszkańców i turystów odwiedzających 
nasze miasto jest  35 stacji. 

„M” na wyciągnięcie ręki
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wydarzenia

Na wspaniały koncert w Filharmonii 
(5 kwietnia) uświetniający wręczenie 
Nagrody Artystycznej oraz Mecena-
sa Kultury, na 51 Festiwal 
KONTRAPUNKT i wiele, 
wiele innych atrakcji.  

W kwietniu startuje 13 edycja  Szczecin 
Music Fest, którego największą gwiazdą 
będzie niewątpliwie Katie Melua, ale na 
jej koncert musimy czekać do listopada. 
Koncert inauguracyjny festiwalu odbędzie 
się  (20 kwietnia, godz.19.00 ) w Filhar-
monii w wykonaniu zespołu  WIRUJĄCY 
DERWISZE (Noureddine Khourchid & the 
Whirling Dervishes of Syria) – grupa z Syrii, 
składający się z dziewięciu śpiewaków 
i tancerzy, który zaprezentują muzykę 
i taniec bractwa Mevlevi. Charaktery-
styczną cechą tego zgromadzenia jest 
transowa muzyka i medytacja w ruchu, 
z najbardziej widowiskowym wirowaniem 
tancerzy wokół własnej osi.
Drugi kwietniowy koncert  (30 kwietnia, 
godz.19.00) festiwalu Szczecin Music 
Fest  obędzie się również w Filharmonii, 
a jego gwiazdą będzie AVISHAI COHEN 
- geniusz kontrabasu, jeden z najciekaw-
szych i najbardziej rozchwytywanych mu-
zyków jazzowych ostatniej dekady. 
www.koncerty.com

Jeśli już jesteśmy w Filharmonii, to nie-
wątpliwym hitem miesiąca  (19 kwietnia, 
godz.19.00) będzie koncert w wykonaniu  
Seong-Jin Cho, zwycięzcy XVII Między-
narodowego Konkursu Chopinowskie-
go w Warszawie w 2015 roku. Pianista 
otrzymał złoty medal oraz nagrodę To-
warzystwa im F. Chopina za najlepsze 
wykonanie poloneza.
W Filharmonii także wystąpi  (22 kwiet-
nia, godz.19.00) Aleksandra Kurzak 
-  znakomita sopranistka związana z naj-
świetniejszymi scenami na świecie, m.in. 
Metropolitan Opera w Nowym Jorku, 

51 Przegląd Teatrów Małych Form  
KONTRAPUNKT rozpocznie się 15 
i potrwa do 24 kwietnia.  

„Małe formy” są coraz bardziej umow-
ne, ale nie zmienia się jedno – zapro-
siliśmy spektakle interesujące, ważne, 
różnorodne. Szczecińska publiczność 
zdążyła się już jednak przyzwyczaić do 
tego, że festiwal KONTRAPUNKT to 
nie tylko konkurs, lecz także szereg 
różnorodnych propozycji: prezentacji, 
spotkań, wystaw, koncertów – mówi 
Anna Garlicka, dyrektor festiwa-
lu KONTRAPUNKT.

– Przyjdź i w towarzystwie gwiazd 
muzyki, zobacz, kto otrzyma 
Nagrodę Artystyczną Miasta 
Szczecina, a kto Tytuł Mecenasa 
Kultury Szczecin 2015.

W tym roku wpłynęło 5 wniosków na Me-
cenasa Kultury, 57 wniosków na Nagrodę 
Artystyczną Miasta Szczecin

A rekomendowani są :
Nagroda Artystyczna: Baltic Neopolis Or-
chestra,  Cezary Dubiel,  Tomasz Lazar.
Mecenas Kultury: Euroafrica Linie Że-
glugowe, Neptun Developer Sp. z o.o.

Uroczysta Gala wręczenia tytułów nagro-
dzonym nastąpi 5 kwietnia w szczeciń-
skiej Filharmonii. Towarzyszyć jej będzie 
niezwykły koncert. 
Bilety do nabycia: www.bilety.fm

Michał Grobelny, Mika Urbaniak, Yah 
Supreme, Paulina Przybysz, Kelvin 
Sholar, Sylwester Ostrowski, to z nimi 
przeżyjemy wręczenie nagrody oraz tytu-
łu mecenasa,  najważniejszych wyróżnień 
w dziedzinie kultury naszego miasta. 

Uroczystość poprowadzi Beata Tadla.
więcej na: www.saa.pl

Zapraszamy w kwietniu

Dla wszystkich Uroczysta gala

Covent Garden w Londynie, a  27 kwiet-
nia, godz.19.00 – Kayah z zespołem, 
której towarzyszyć będą muzycy  Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii.
www.fi lharmonia.szczecin.pl

IX Międzynarodowy Konkurs Baletowy 
„ZŁOTE POINTY 2016” (19 – 23 kwiet-
nia) w Operze na Zamku połączony z Ju-
bileuszową XV edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy 
Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 
2016” oraz Międzynarodowa Gala Gwiazd 
Baletu - Jubileusz XXV lecia działalności 
Fundacji Balet.
www.fundacjabalet.pl

Z bogatej oferty targowej wymieńmy 
BUD-GRYF (MTS – 15-17 kwietnia), 
które zmieniają się na swoje 25-le-
cie. Obok pełnej oferty produktów 

i usług budowlanych na odwiedzają-
cych czekać będą m.in. widowiskowe 
pokazy maszyn, gwiazdy znane z TV, 
warsztaty dla dzieci i dorosłych, rabaty 
i konkursy.
www.mts.pl

Targi WATER ARENA  (Azoty Are-
na – 2-3 kwietnia, godz.18.00) to 
pierwsza w naszym regionie tak 
duża impreza targowa koncentru-
jąca w jednym miejscu i czasie naj-
większe branże związane z wodą: 
wędkarstwo, żeglarstwo, turystyka 
i rekreacja wodna.  Główną atrakcją 
będzie oczywiście szeroka ekspozy-
cja sprzętu wędkarskiego, żeglarskie-
go i olbrzymia gama atrakcji i miejsc 
turystycznych województwa zachod-
niopomorskiego. 
www.azotyarena.pl

W kwietniu nie zabraknie także atrakcji 
dla miłośników sportu. 
Na stadionie przy ul. Litewskiej (28 
kwietnia- 5 maja) odbędzie się Pu-
char Świata w Strzelectwie Spor-
towym Osób Niepełnosprawnych, 
który co roku cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem uczestników. 
W ubiegłym roku rywalizowało 28 
reprezentacji, padły aż 4 rekordy 
świata, a Polacy 8 razy stawali na 
podium.    
www.start.szczecin.pl

W kwietniu zapraszamy także na Rajd 
Magnolii czy pierwszą w sezonie 
imprezę żeglarska – Puchar Świata 
w Match Racingu, a o wszystkich 
wydarzeniach kwietnia więcej infor-
macji już za kilka dni, w specjalnym 
dodatku „Wiosna”.

Mika Urbaniak - znakomita i bardzo ciekawa wokalistka młodego pokolenia. 

W bogatym programie festiwalu każdy 
może znaleźć propozycję właśnie dla 
siebie, poczynając od Małego Kontra-
punktu adresowanego do najmłod-
szych widzów, kończąc na widowisku 
plenerowym. 

Przed szczecińską publicznością za-
prezentują się m.in. artyści Teatru 
Powszechnego z Warszawy(Niezno-
śnie długie objęcia), Teatru Polskiego 
z Bydgoszczy  (Wojny, których nie 
przeżyłam), Och-Teatru (Maria Cal-
las. Master Class), czy TR Warszawa 
(Ewelina płacze ). 

Po raz dziesiąty publiczność festiwalu 
wyjedzie na jeden dzień do Berlina 
(na trzy spektakle).

Szczegółowy program festiwalu po-
twierdzający tezę, iż jako festiwal ar-
tystyczny jest dla wszystkich, znajduje 
się na  stronie: www.kontrapunkt.pl  

Więcej o festiwalu w specjalnym do-
datku do naszego wydawnictwa – 
„Wiosna”, który już za kilka dni trafi  
do czytelników.

Miasta Szczecin i tytuł Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2015
oraz Wyjątkowy Koncert
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