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Ruszył sezon
Lato na szczecińskich kąpieliskach już trwa.
Arkonka, Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie zapraszają!
więcej na str.7

Urodziny
z niespodzianką

Minął rok, przed nami
kolejne wyzwania

Świętowanie Urodzin Szczecina rozpocznie się w
O inwestycjach, finansach, mediach społecznoniedzielne południe, 3 lipca, festynem rodzinnym
ściowych i o tym co było najważniejsze w ostatnich
w Ogrodzie Różanym.
12 miesiącach – rozmowa z prezydentem Szczecina
Więcej str. 2
		
Piotrem Krzystkiem.		 Więcej str. 3

Odkryj Książkę na nowo
Na Jasnych Błoniach trwa plener literacki. Przez trzy
dni (do niedzieli, 26 czerwca) będzie tu funkcjonować
największa biblioteka „pod chmurką” w Szczecinie,
a może i w Polsce….		 Więcej str. 7
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Urodziny
z niespodzianką
5 lipca kolejny jubileusz Miasta i Dzień
Pionierów Szczecina. W tym roku
wiele atrakcji oraz niespodzianka
dla mieszkańców.

I etap
finiszuje

Świętowanie rozpocznie się już w niedzielne południe, 3 lipca, festynem
rodzinnym w Ogrodzie Różanym.
W programie wydarzenia znajdzie się
wiele atrakcji.

Przed nami ostatnie dni
pierwszego etapu
programu Rodzina 500+.

Godz.12.00 – 15.30
Interaktywnie dla dzieci i rodzin
Gra planszowa Kupiec Szczeciński, promocja programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, urodzinowe animacje dla dzieci,
warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne i taneczne „Folkowy zawrót głowy”.
A jeśli urodziny to nie może zabraknąć
tradycyjnego, ogromnego tortu, na
który zapraszamy o godzinie 12.00.
W specjalnym koncercie urodzinowym na
scenie wystąpią Kontrast Kwartet wraz
z Joną Ardyn i Paweł Kluczko.
Na finał festynu, w godz.14.30-17.00,
w malowniczej scenerii Różanki odbędzie się zabawa taneczna „pod
chmurką”.
Prowadzona przez Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Szczecińskiej KRĄG. A do tańca
w rytmie największych przebojów lat
60-tych zaprosi DJ Petryczko.
Oczywiście, nie może także zabraknąć
akcentów historycznych, nawiązujących
do pierwszych lat powojennych Szczeci-

Aby otrzymać wyrównanie za
pierwsze trzy miesiące programu
należy złożyć wniosek do 1 lipca
(włącznie).
Rodziny, które złożą wnioski później,
będą mogły ubiegać się o świadczenie począwszy od miesiąca,
w którym złożyły dokumenty.
Na urodziny Szczecina nie może zabraknąć tradycyjnego, ogromnego, tortu.
na , stąd do obejrzenia będzie wystawa
IPN Trzymamy Straż nad Odrą.
5 lipca, w rocznicę ustanowienia polskiej administracji w mieście, oficjalne
uroczystości odbędą się przy Pomniku
Czynu Polaków.

l
l

Tego dnia także uroczysta Sesja Rady
Miasta, podczas której wręczony zostanie honorowy tytuł „Ambasadora Szczecina”
Rekomendowani są:
l fotograf Marek Czasnojć,

W tym dniu, wtorek 5 lipca, w godz.
18.00-19.30 każdy będzie mógł nie
tylko obejrzeć to miejsce, ale także porozmawiać z prezydentem miasta.
Zapraszamy
Więcej: www.saa.pl

profesor Lex Drewiński,
„Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina”
otrzyma szczeciński zespół Filipinki.
Nowością i niespodzianką dla mieszkańców będzie możliwość zwiedzenia
gabinetu prezydenta Szczecina.

Naukowcy nagrodzeni
rentnych” promotor pracy dr n. tech.
Dorota Oszustowska – Mazurek; Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna
w Szczecinie, Wydział Transportu Samochodowego.
Najlepsza praca doktorska ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje (10.000,00 zł) dr inż.
Wojciech Tuchowski – „Badania eksperymentalne efektywności pompy
ciepła wykorzystującej utajone ciepło
zamarzania wody” promotor pracy prof.
dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Techniki Morskiej
i Transportu.

Nagrodzeni za najlepsze prace dyplomowe magisterskie
i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
Pięcioro uzdolnionych naukowców
otrzymało nagrody od prezydenta
Szczecina Piotra Krzystka za najlepsze
prace dyplomowe, magisterskie
i doktorskie ukierunkowane
na nowoczesne technologie
i innowacje.
Miasto od kilku lat współpracuje
z uczelniami, które generują wiele
ciekawych pomysłów.
– Staramy się to doceniać, dlatego też
kierujemy nasze wsparcie właśnie do

tych, którzy za tymi pomysłami stoją
– mówił podczas wręczenia nagród
Piotr Krzystek prezydent Szczecina.
Oto laureaci prezydenckich
nagród:
Najlepsza praca magisterska lub
dyplomowa ukierunkowana na nowoczesne technologie i innowacje
(nagroda 5.000,00 zł), inż. Bartosz Szymon Piekarczyk – „Skaner filmowy
do digitalizacji materiałów transpa-

Wnioski można złożyć przez internet, m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wysłać pocztą
na adres Szczecińskiego Centrum
Świadczeń (ul. Kadłubka 12, 71-521
Szczecin) lub osobiście w punktach
– adresy oraz godziny otwarcia na
stronie www.500plus.szczecin.pl.
Uwaga!
Zamknięte są już punkty w Siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy
Rodzinie Północ przy ul. Strzałkowskiej 9 oraz w siedzibie Strefy Płatnego Parkowania przy al. Wojska
Polskiego 105.
Szczecinianie złożyli już niemal 22
tysiące wniosków o przyznanie
świadczeń. Łączna liczba uprawnionych może być wyższa niż prognozowane przez Ministerstwo 26
tysięcy dzieci.
Wypłaty świadczenia
Rodziny, które zdecydowały się na
wypłatę świadczenia w gotówce
od 8 czerwca odbierają pieniądze
w placówkach Poczty Polskiej.
Do wszystkich wnioskujących wysłane zostały pisma z informacją, do
której placówki należy się zgłosić.
Na odebranie świadczenia na poczcie za kwiecień i maj jest czas do
30 czerwca. Natomiast świadczenie
za czerwiec będzie można odbierać
od 22 do 30 czerwca.

Najlepsza praca naukowa z zastosowaniem komercyjnym (2.500,00 zł)
prof. dr hab. inż. Tadeus Uhl, M. Eng.
Helge Jürgensen – “ The new, parametrised IPTV Model for Determining the
Quality in the IPTV Service” ; Akademia
Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu.

22 czerwca wszystkie rodziny, które
otrzymały już wypłaty na konta osobiste, otrzymają również pieniądze
za czerwiec.

Wyróżnienie w wysokości 2.500,00zł
otrzymał autor pracy magisterskiej:
mgr Michał Tomczak – „Ogniochronne farby pęczniejące modyfikowane
nanonapełniaczami – komponowanie
i ocena właściwości” promotor pracy
dr inż. Krzysztof Kowalczyk; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii
Chemicznej.

Do tej pory w sumie ok 16,5 tys.
rodzin otrzymało wypłatę świadczenia. W sumie do mieszkańców
trafiło ok. 34 mln zł.

Dodatkowo, na bieżąco, realizowane są kolejne wypłaty, dla osób które
jeszcze nie otrzymały świadczenia.

Wszystko o programie:
www.500plus.szczecin.pl
infolinia: 91 44 27 124
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O inwestycjach, finansach i mediach społecznościowych
– rozmowa z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem

Minął rok, przed nami
kolejne wyzwania
21 czerwca otrzymał Pan absolutorium od Rady Miasta – czyli pozytywną ocenę za zarządzanie finansami
miasta w 2015 r. Co było najważniejsze w tych 12 miesiącach?
Trzy sprawy. Po pierwsze program inwestycyjny. W 2015 r. osiągnęliśmy najwyższy poziom w historii Miasta, prawie
670 mln zł. Był to też ostatni rok starej
perspektywy unijnej. Łączna wartość
inwestycji w tym czasie wyniosła 3,6 mld
zł, z czego prawie 1,5 mld zł stanowiły
inwestycje dofinansowane z UE.
Po drugie – dobre wykonanie dochodów bieżących. Było to możliwe dzięki
wyższym wpływom z podatku PIT 458,5
mln zł. To z kolei jest dowód na wzrost
zatrudnienia w mieście.
Po trzecie – jakość życia. Utrzymaliśmy
bez podwyżek główne usługi miejskie
tj. bilety komunikacji, śmieci, opłata za
wodę i ścieki.
Ostatnie tygodnie to chyba był intensywny i trudny czas?
To prawda. Awaria Mostu Cłowego czy
rozwiązanie kontraktu z wykonawcą spalarni odpadów to tematy z ostatnich dni.
Wymagały szczególnej uwagi.
Niestety nie zawsze wszystko idzie po
naszej myśli, ale trzeba być na takie sytuacje przygotowanym jeśli zarządza się
wielkim miastem.
Skalę wyznacza choćby ponad 200 realizowanych przez nas zadań inwestycyjnych. Nie liczę nawet spraw związanych
z bieżącym funkcjonowaniem miasta.
Jest też wiele pozytywów - ja wymieniłbym doprowadzenie do zgody w sprawie
budowy stadionu.
Jakie wyzwania są ważne na dziś?
Liczba inwestycji, modernizacji i zadań
budżetowych realizowanych i koordynowanych przez nas wymaga innego
podejścia.
Na dziś intensywnie pracujemy, angażujemy się, a efekt nie zawsze jest satysfakcjonujący. Oczywiście wiem, że

na pierwszy plan wysuwają się fuszerki
i nieudane realizacje – to o nich się mówi
i pisze. Dobre rzeczy przechodzą bez
większego echa.
To jest w mojej ocenie największym wyzwaniem, na dziś. Jednocześnie chcę
podziękować moim współpracownikom
z urzędu, jednostek czy spółek - bo widzę
jak się angażują, wielokrotnie poświęcają,
a rzadko słyszą dobre słowo. Częściej
czytają o sobie złe opinie. Dlatego tak
ważne jest , abyśmy mogli mieć wszyscy
satysfakcję ze zrealizowanych inwestycji
zamiast frustracji.
Zaczął Pan korzystać z mediów społecznościowych, których dotychczas
Pan unikał.
Mam za sobą wiele spotkań i rozmów
z mieszkańcami. Już dawno nauczyłem się, jak ważne jest słuchanie ludzi.
Rzeczywiście nie należę do wielbicieli
Facebooka czy Twittera. Cenię sobie
prywatność, a te media trochę nas z niej
obdzierają.
Staram się jednak wsłuchiwać w to, co
mówią ludzie czy w uwagi radnych. Jeśli
jest tak, że mieszkańcy chcą za pośrednictwem tych mediów dowiadywać się
o pracy prezydenta miasta, poznawać decyzje, wymieniać się opiniami, to dobrze.
Staram się spełnić te oczekiwania. Nie są
to profile prywatne, bo tak jak mówiłem
nie należę do wielbicieli tych mediów.
W prowadzeniu pomagają mi też współpracownicy - być może dlatego, że
bardziej skupiam się na działaniu niż
opowiadaniu o tym co robię. Zobaczymy,
to dla mnie też wyzwanie.
Przed nami 5 lipca – święto Pionierów Szczecina, święto miasta, czego
chciałby Pan życzyć z tej okazji szczecinianom?
Życzę takiego optymizmu i zaangażowania jakie przed laty cechowały i wciąż
cechują pionierów Szczecina. Miasto bez
nich nie byłoby takie samo.
Dziękujemy za rozmowę

Będziemy mieli
nowoczesny stadion
Na mocy porozumienia prezydenta
Szczecina Piotra Krzystka i prezesa
klubu Pogoń Szczecin Jarosława
Mroczka, powstanie koncepcja
Stadionu Miejskiego z czterema
trybunami.
Tym samym od strony ul. Twardowskiego do konstrukcji ma być wprowadzona
trybuna wschodnia.
– Wspólnymi siłami osiągnęliśmy porozumienie, które satysfakcjonuje wszystkich.
Będziemy mieli nowoczesny stadion w tej
samej lokalizacji, jednocześnie spełniający
najwyższe wymagania UEFA - powiedział
prezydent miasta, Piotr Krzystek.

W wyniku podpisanego porozumienia
do obecnego projektu stadionu z trzema trybunami, doprojektowana zostanie
czwarta. Po ukończeniu dokumentacji
projekt przejdzie w fazę realizacji.
Za koncepcję czwartej trybuny odpowiada pracownia architektoniczna Janusza
Pachowskiego, który zajmuje się przebudową Stadionu Miejskiego. Powstały
już pierwsze wizualizacje wschodniej
trybuny, która obrysem zbliżona będzie
do zachodniej. Docelowo spełniać będzie
wiele funkcji m.in. loży super VIP i strefy
konferencyjno-biurowej.
www.stadion.szczecin.pl
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Remonty, remonty

Alert
w praktyce

Wakacje, to niestety nie tylko
odpoczynek, ale często także remonty
mieszkań, domów. A jak remont to
i bałagan i dużo śmieci. Co z tym zrobić?
Są dwa wyjścia. W przypadku dużego
remontu odpady rozbiórkowe, poremontowe przed wywiezieniem trzeba
gromadzić w workach typu big-bag
lub w zamówionym kontenerze.
Mniejsze poremontowe odpady,
w ilości do 240 litrów i masy 125 kg,
można wywieźć do Ekoportów przy
ulicach: Leszczynowej, Kołbackiej
i Dworskiej.
Do Ekoportów możemy tez oddać stare
meble czy ramy okienne lub skorzystać
z usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych. W zabudowie wielorodzinnej
odbiór odbywa się 24 razy w roku, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym
na stronie ecoszczecin.pl.

Wakacje, to niestety nie tylko odpoczynek, ale często także remonty
mieszkań, domów.

Natomiast w zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się 4 razy w roku na
zgłoszenie kierowane bezpośrednio
do firm wywożących odpady w danym sektorze.

ECOSZCZECIN z Radami Osiedla
Do końca września zapraszamy
na stoiska ECOSZCZECIN
podczas festynów Rad Osiedli.

Daje ona jednak możliwość zgłaszania
wszelkich innych nieprawidłowości
występujących na terenie miasta , np.
ubytków w jezdni, komunikacji miejskiej, zieleni czy parkowania pojazdów.
Od początku roku za pośrednictwem
Alertu wpłynęło ponad 2000 zgłoszeń,
z czego ponad połowę (1198) już zrealizowano, prawie 500 jest w realizacji,
147 zostało odrzucone, bo naprawa
tych zgłoszeń nie leżała w gestii służb
miasta.

Do systemu można się zarejestrować
lub dodać zgłoszenie anonimowo.
Aplikację można pobrać ze strony:
www.ecoszczecin.pl/alert

Terminy festynów:
25 czerwca 2016 (sobota), godz.
15:00-18:00 – Rada Osiedla Dąbie
ul. Żaglowa (plac przy kąpielisku Dąbie)

20 sierpnia 2016 (sobota), godz. 13:0016:00- Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka ul. Marynarska (boisko) 10
września 2016 (sobota), godz. 14:0017:00 – Rada Osiedla Zawadzkiego
– Klonowica, plac Szachistów

Dzikie wysypiska śmieci to najczęściej zgłaszany problem przez mieszkańców w ramach aplikacji Alert.

Przypominamy, że aplikacja, dzięki której można przesyłać zgłoszenie jest
bezpłatna i przeznaczona dla użytkowników urządzeń z systemem Android
oraz iOS.

A tu m.in. :
l warsztaty z artrecyklingu , czyli jak
prawie z niczego stworzyć kolorowe
motyle czy nietoperze,
l nauka przez zabawę segregacji odpadów dla najmłodszych,
l konkursy,
l upominek – niespodzianka dla tych
mieszkańców, którzy w dniu festynu
oddadzą elektrośmieci,
l można także uzyskać informacje
na temat systemu gospodarowania odpadami,

26 czerwca 2016 (niedziela), godz.
13:00-16:00 – Rada Osiedla Wielgowo – Sławociesze- Zdunowo ul. Bałtycka 1A (boisko ZS 13)

ul. Klonowica
Zapadnięta kratka ściekowa

Dotychczas odbyło się już 6 festynów Rad Osiedli,
na których działało stoisko ECOSZCZECIN.

17 września 2016 ( sobota), godz.
10.00- 13.00 – Rada Osiedla Podjuchy, ul. Floriana Szarego 12 (Orlik ZS 15)
24 września 2016 (sobota), godz. 9:0012:00 Rada Osiedla Żelechowo, Za-

chodniopomorskie Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej (ZCEMIP) ul.
Hoża 6
Zapraszamy
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Zbudujemy EcoGenerator,
z Mostostalem czy bez
Rozmowa z Prezesem ZUO,
Tomaszem Lachowiczem

Jest Pan zaskoczony?
– Współpraca z Mostostalem Warszawa
od początku była trudna. Tym niemniej
teraz, kiedy do zakończenia zostało już
tak niewiele, decyzja Mostostalu jest dla
mnie niezrozumiała.
Z drugiej strony już samo żądanie gwarancji zapłaty mogło wzbudzić podejrzenia co
do intencji Mostostalu, bo przecież ZUO
ma finansowanie, jest pewnym płatnikiem.
Przypomnę, że chodziło o gwarancję
bankową na 226 mln, którą musieliśmy
uzyskać w 45 dni. Mimo bardzo krótkiego
terminu i wysokiej kwoty, dostarczyliśmy ją
na czas. Na 15 czerwca byłem umówiony
na spotkanie z prezesem Mostostalu.

Wnętrze maszynowni EcoGeneratora, czerwiec 2016
Na ostatniej prostej główny wykonawca niespodziewanie zszedł z budowy EcoGeneratora. – Ciągle jest
szansa, że w tym roku uruchomimy
zakład – deklaruje Tomasz Lachowicz prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.
Sześć miesięcy przed planowanym
oddaniem do użytku EcoGeneratora,
przy 80-procentowym zaawansowaniu
robót Mostostal Warszawa 14 czerwca
rano powiadomił ZUO o odstąpieniu od
umowy. Podał dwa powody.
Pierwszy dotyczy gwarancji zapłaty
wynagrodzenia – zdaniem Mostostalu
fikcyjnej. Drugi to rzekomy brak współdziałania ZUO z Wykonawcą w zakresie
budowy oczyszczalni ścieków. Zarząd
ZUO odrzuca oba zarzuty. Gwarancja
została dostarczona w terminie i skutecznie zabezpiecza wynagrodzenie
Wykonawcy kontraktu. – Współdziałanie jest możliwe, ale tylko w granicach
prawa – tłumaczy prezes Lachowicz.
– Inżynier Kontraktu (w imieniu ZUO
rolę tę pełni firma Sweco) odmówił zatwierdzenia przygotowanej przez Mostostal dokumentacji zrzutu ścieków,
ponieważ jest ona sprzeczna z obowiązującym prawem.
Uznając oba powody odstąpienia od
umowy za bezzasadne Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wezwał Mostostal do powrotu na budowę. Jednak 15
czerwca warszawska spółka podtrzymała swoją decyzję.

W tej sytuacji zarząd ZUO zarekomendował właścicielowi, czyli władzom
Szczecina zakończenie współpracy
z Mostostalem i rozpoczęcie poszukiwań wykonawcy, który dokończy inwestycję.
Rekomendacja została przyjęta. 16
czerwca ZUO wypowiedział kontrakt
z winy Wykonawcy. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.
Projekt pn. Budowa Termicznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymał unijną dotację w kwocie
279 mln zł.
Warunkiem jej zachowania jest oddanie
do użytku EcoGeneratora przed końcem
2016 roku. Jeśli nie uda się dotrzymać
terminu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów podejmie starania, aby przenieść
wydatki związane ze szczecińskim projektem na unijną perspektywę budżetową
2014-2020.
Gdyby okazało się to niemożliwe, odpowiedzialność poniesie Mostostal
Warszawa.
ZUO wypowiedział umowę w trybie
klauzuli 15.2.b, która przewiduje, że jeśli rozwiązanie kontraktu nastąpi z winy
Wykonawcy, a skutkiem będzie utrata
dofinansowania przez Zamawiającego,
Wykonawca zostanie zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości dofinansowania.
W związku z zerwaniem kontraktu z winy
Wykonawcy Zakład Unieszkodliwiania

Odpadów wystąpił do RBS Bank SA
o wypłatę kwoty gwarancji należytego
wykonania umowy przez Mostostal Warszawa w wysokości 33,3 mln zł.
Władze warszawskiej spółki odmawiają
komentarzy i nie odpowiadają na pytania dziennikarzy. „W obecnej sytuacji
prawnej nie chcemy prowadzić dyskusji z Zamawiającym za pośrednictwem
mediów” - powiadomiła Radio Szczecin
Agata Falęcka, rzeczniczka prasowa Mostostalu.

EcoGenerator–nasza
planeta, nasza przyszłość
EcoGenerator, Zakład Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie Grabowskim. Będzie
przetwarzać w energię 150 tys. ton
odpadów rocznie.
Za realizację projektu odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów.
Koszt projektu: 711 mln zł. Główne
źródła finansowania: 279 mln zł dotacja z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej. 280,7 mln – obligacje
Banku Pekao SA. 60 mln zł – środki
własne ZUO.
Termin uruchomienia zakładu: grudzień 2016 roku.

Zakładałem, że mimo problemów, jesteśmy skazani na współpracę. Tymczasem
Mostostal postanowił posłużyć się argumentem, że nasza gwarancja jest fikcyjna.
To oczywiście nieprawda. Za tę „fikcję”
zapłaciliśmy Bankowi Pekao SA 1,8 mln zł.
EcoGenerator powinien ruszyć w grudniu 2016, w przeciwnym razie możemy
utracić dotację. Mamy tylko pół roku,
a trzeba zrobić jeszcze inwentaryzację
i znaleźć następcę Mostostalu.
– Przed nami trudne zadanie. Szukamy
możliwości skrócenia procedury. Sprawdzamy, czy możliwe jest zamówienie
z wolnej ręki albo poprzez negocjacje
z potencjalnymi wykonawcami bez ogłoszenia przetargu otwartego. Chcemy jak
najszybciej dokończyć budowę.
Jesteśmy w okresie wypowiedzenia
kontraktu (wywiad przeprowadziliśmy
21 czerwca), a to oznacza, że do końca
czerwca możliwy jest także powrót do
rozmów z Mostostalem Warszawa i powrót
tej firmy na budowę.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
przeprowadził już rekrutację pracowników do EcoGeneratora. Co z nimi?
– Pracownikom, z którymi już podpisaliśmy
umowy, zaproponowaliśmy przejście na
tzw. przestój. Dostają 60 proc. wynagrodzenia i czekają w gotowości. Pozostałych
poprosiliśmy o cierpliwość.
Myślę, że do końca czerwca sprawa się
wyjaśni, podpiszemy resztę umów i będziemy kontynuować prace zmierzające
do uruchomienia zakładu w terminie.
Dziękuję za rozmowę.
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Budownictwo

Słoneczne Tarasy
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Prawobrzeże” planuje
budowę osiedla mieszkaniowego
Słoneczne Tarasy, pomiędzy
ul. Ukośną, Sąsiedzką i Wschodnią.
Termin rozpoczęcia budowy osiedla zaplanowano na październik 2017r. Obecnie rozpoczyna nabór osób chętnych
do zamieszkania na osiedlu Słoneczne
Tarasy.
Mieszkania, które powstaną w Podjuchach będą atrakcyjną alternatywą na
szczecińskim rynku. Atutem lokali będzie
atrakcyjny czynsz – jedynie 4 proc. wartości odtworzeniowej lokalu.
Stawka ta pozwala oszacować, że za
jeden metr kwadratowy miesięcznie
najemca będzie płacił około 13,68 zł.
Mieszkania dostępne będą dla osób,
które zdecydują się partycypować
w kosztach ich budowy. Przyszły najemca pokrywa jedynie 25 proc. kosztów budowy mieszkania wpłacając tzw.
wkład własny.
Bardzo ważne jest to, że wkład ten objęty
jest gwarancją zwrotu i w sytuacji, kiedy
lokator zechce zakończyć najem mieszkania, otrzyma zwaloryzowaną kwotę
wkładu własnego.
Nowe osiedle położone w sąsiedztwie
Puszczy Bukowej zapewni wysoki komfort mieszkania. Jego powstanie wpłynie
również na rozwój dzielnicy Podjuchy
i całego Prawobrzeża.
Na osiedlu będzie 280 mieszkań w 10
budynkach z trzema kondygnacjami

Nowe osiedle TBS „Prawobrzeże”
mieszkalnymi (każdy po 28 mieszkań),
wraz z zagospodarowaniem terenu
i uzbrojeniem podziemnym. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań będzie
wynosić 14 748,8 m2.
W budynkach zaprojektowano mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe, każde będzie miało pomieszczenie gospodarcze,
te powyżej parteru mają posiadać balkon
lub taras. Przy budynkach zaprojektowano ogródki przydomowe.

Inwestor szacuje, że koszt realizacji inwestycji wyniesie 57 mln 737 tys. zł. Połowa
kosztów inwestycji ma zostać pokryta
przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w postaci preferencyjnego kredytu bez
bankowej marży.
Kolejne 24 proc. środków finansowych zagwarantowała Gmina Miasto
Szczecin. Natomiast 25 proc. będzie
pochodzić z wpłat przyszłych najemców wpłaconych w ramach tzw. party-

cypacji. Pozostałe koszty pokryje TBS
„Prawobrzeże”.
Rozpoczęcie prac zaplanowano na październik 2017 r.
Osoby zainteresowane partycypacją więcej informacji otrzymają w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„Prawobrzeże” przy ul. Winogronowej
11F oraz pod numerem tel. 91 46 13
692 wew. 141, 185.

Remonty kamienic Osiedlowy Festyn
Dzień Sąsiada
Mieszkańcy kwartału położonego
u zbiegu ulic Królowej Jadwigi,
Bohaterów Getta Warszawskiego
oraz al. Wojska Polskiego w Szczecinie
spotkali się podczas zorganizowanego przez Szczeciński TBS festynu
„Dzień Sąsiada”.
Jedna z wyremontowanych oficyn w budynku przy
ul. Królowej Jadwigi 39
Widoczne są już pierwsze efekty
dodatkowego wsparcia finansowego
przeznaczone na remonty kamienic.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
zakończył remont dwóch oficyn w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 39 oraz
jednej oficyny przy ul. Wojska Polskiego
14. Obecnie trwają remonty dachów
kamienic przy ul. Mazurskiej 19, oraz
Dąbrówki 47 i 49. Wkrótce rozpoczną się
prace związane z ociepleniem budynków
przy ul. Dąbrówki 22 i 24.
W 2016 r. ZBiLK planuje przeprowadzenie remontu dachów w 14 budynkach.
Natomiast prace związane z ociepleniem i remontem elewacji planowane są w ośmiu kamienicach. Będzie
to możliwe dzięki dodatkowej dotacji

– 5 mln zł. przekazanej ZBiLK przez Gminę
Miasto Szczecin. W sumie, w 2016 r. na
remont kamienic zaplanowano wydatki
w kwocie 15 mln zł.
Oprócz tego, w ramach działalności związanej z programem KAWKA, ZBiLK prowadzi prace polegające na przyłączeniu
do sieci ciepłowniczej Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) kamienicy przy ul.
Firlika 48. Inwestycja będzie kosztować
289 tys. zł. i jest współfinansowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Program KAWKA polega na zmianie
ogrzewania węglowego na ciepło systemowe dostarczane przez Szczecińską
Energetykę Cieplną. Służy ograniczeniu
emisji CO2.

Choć miejsce festynu co roku jest inne, to
zabawy i konkursy połączone z pysznym
poczęstunkiem, muzyką oraz tańcami są
stałymi elementami spotkań.
W tym roku nie bez powodu szczególny
nacisk położono na atrakcje dla seniorów.
Mieszkańcami otwartego latem 2015 r.
osiedla są m.in. osoby starsze. Szczecińskie TBS specjalnie przystosowało
do ich potrzeb budynek, a we współpracy z Gminą Miasto Szczecin powstał
Dzienny Dom SENIOR-WIGOR, więc naturalnym było, by i seniorzy znaleźli coś
dla siebie.
Warsztaty Tai-Chi oraz tańca orientalnego
pokazały, że można mieć ciekawe hobby
i być aktywnym w każdym wieku. Nie
lada gratką były warsztaty z tworzenia
biżuterii. Nie zapomniano jednak i o najmłodszych mieszkańcach Kwartału 23.
Klaun Tommi zachwycił najmłodszych

gigantycznymi bańkami mydlanymi, magicznymi sztuczkami, prześmiesznymi
gagami i konkursami.
Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się „Wielki kapslowy wyścig
pokoju”. Ta znana wielu pokoleniom gra,
była zupełną nowością dla maluchów.
Jednak gdy poznały zasady, szybko rozpoczęły zaciętą rywalizację.
Gwiazdą wieczoru, wieńczącą wydarzenie, był folkowy Zespół Pieśni i Tańca
„Szczecinianie”.
Utwory z różnych regionów Polski, przy
akompaniamencie grającej na żywo kapeli, utrwaliły dobry nastrój mieszkańców,
zachęciły do śpiewania, a co odważniejszych i tańców.
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego organizuje wydarzenia dla
mieszkańców już od 2009 roku.
– Nasze imprezy wpisały się na stałe do
kalendarza wydarzeń – mówi Grażyna
Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS.
– Co roku proponujemy mieszkańcom
festyny na innym osiedlu. Dzień Sąsiada
ma na celu integrację mieszkańców na
różnych osiedlach Szczecińskiego TBS.
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Biblioteka pod chmurką
Na Jasnych Błoniach trwa plener literacki ODKRYJ KSIĄŻKĘ NA NOWO.
Od 24 czerwca przez trzy dni
(do niedzieli), to będzie największa
biblioteka plenerowa w Szczecinie
a może i w Polsce….
W programie wiele atrakcji.
Spotkania z autorami książek, m.in. Wojciechem Cejrowskim – podróżnikiem,
badaczem ginących plemion Amazonii,
popularnym dziennikarzem radiowym,
Piotrem Rozmusem – cenionym autorem
mrocznych thrillerów „Kompleks Boga”
i „Bestia”, Leszkiem Hermanem – autorem bestsellerowej, sensacyjnej powieści
o Szczecinie, Romanem Czejarkiem dziennikarzem, radiowcem, pisarzem
autorem „Sekretów Szczecina” czy Iloną
Łepkowską – scenarzystką i felietonistką, która jak mało kto zna kulisy świata
showbiznesu i opisuje go z wielkim talentem, przenikliwością i humorem.
Plener literacki połączony jest z finałem
piątej edycji Ogólnopolskiej Nagrody
Literackiej dla Autorki Gryfia. Z finalistkami – Renatą Lis, Agatą Tuszyńską,
Katarzyną Gondek, Anną Janko, Magdaleną Kicińską – będzie można spotkać
się na Jasnych Błoniach.
Powszechnie wiadomo, że czytanie czyni
człowieka mądrzejszym, a ten kto czyta,
robi mniej błędów. Sprawdzimy to podczas literackiego dyktanda !

Wioletta Piasecka – autorka książek dla dzieci, poprowadzi zagadki
bajkowe i piłkarskie dla najmłodszych.

Nie zapomniano także o dzieciach.
Interaktywne czytanie książek i bajek
dla dzieci, połączone z animacją i zagadkami.

Polecamy także spotkanie z Kazimierzem Ludwińskim – autorem książek
„Wyspa szczęśliwych dzieci” – To zdarzyło się naprawdę! Przez 9 lat pływał

po morzach i oceanach ze swoimi,
małymi dziećmi. Na jachcie pełnił rolę
zarazem taty, mamy, nauczyciela, kucharza, szkutnika, elektryka i majtka
pokładowego.
Na zakończenie każdego z trzech dni
pleneru literackiego odbędą się koncerty.
Wystąpią m.in. Paweł Kluczko, OHO!KO-

KO oraz Kontrast Kwartet i Anna Gielarowska.
A w ostatnim dniu pleneru, w niedzielę
26 czerwca, o godzinie 12.30 (przy fontannie) zapraszamy na TORT!
Szczegółowy program:
www.saa.pl

Lato na szczecińskich kąpieliskach
Sezon już trwa.
Arkonka, Głębokie, Dziewoklicz,
Dąbie – zapraszają!

Ten przy kasach pokazuje frekwencję.
Dopuszczalna wynosi 5000 osób.
Po jej przekroczeniu wejście na obiekt
chwilowo będzie zamykane, aż do
momentu, gdy będzie możliwość
wpuszczenia kolejnych gości.

Wszystkie kąpieliska zostały dobrze przygotowane do sezonu, przeszły remonty,
prace konserwacyjne, wprowadzono
nowe udogodnienia.
Na plażach uzupełniono piasek , ustawiono nowe ławki, posadzono kwiaty,
a na Dziewokliczu i na Dąbiu zamontowane zostały nowe pomosty z możliwością cumowania małych jednostek.

Wyświetlacz przy parkingu pokaże
natomiast ile jest wolnych miejsc parkingowych.
Dla dzieci są nowe zabawki, zjeżdżalnie, a dla starszych przygotowane zostały dwa nowe miejsca do grillowania.

Dużo nowości także na Arkonce. Zmieniają się zasady wyjścia. Nie będzie
już możliwości opuszczenia Arkonki
bramką wejściową, jak to było w latach
ubiegłych.
Przygotowane zostało oddzielne wyjście – znajdujące się bliżej lokali gastronomicznych.

Arkonka i pozostałe kąpieliska jest czynna 7 dni w tygodniu: od poniedziałku
do czwartku w godzinach 10.00-20.00,
od piątku do niedzieli w godzinach
10.00-21.00.
Więcej: www.arkonka.eu
A w najbliższych latach zapowiedziano
kompleksową modernizację Głębokiego, Dziewoklicza i Dąbia.

Najszersza brama jest teraz wyłącznie
wejściem pierwszeństwa dla osób niepełnosprawnych, rodziców z małymi
dziećmi, osób z rowerami.
Uruchomiono trzy kasy. W momencie
wystąpienia dużych kolejek – pojawi
się czwarty kasjer z urządzeniem mobilnym.
Przy kasach wejściowych oraz przy
parkingu zamontowane zostały elektroniczne wyświetlacze.

A w najbliższych latach zapowiedziano kompleksową modernizację
Głębokiego, Dziewkolicza i Dąbia.

Docelowo kąpieliska całkowicie zmienią swoje oblicze. Najwięcej pracy
będzie wymagało to na Dziewokliczu.
Będzie można tu wynająć domki, pojawi się pole namiotowe z prawdziwego
zdarzenia, będą kajaki .
Na przebudowę kąpielisk początkowo
przeznaczone będzie 10 milionów złotych.
Więcej: www.zuk.szczecin.pl
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Wydarzenia

Dzieje się, dzieje...
Jak co roku teatr Kana zaprasza na festiwal
„Spoiwa kultury” (30 czerwca-3 lipca) .
W tym roku duża różnorodność zdarzeń
i tematów, m.in. głośny performance
Rafała Urbackiego i Anu Czerwińskiego
„Gatunki chronione”, legendarny dadaistyczny „Kabaret Olbrzymów” Teatru
Cinema z Michałowic, koncert japońskiego artysty Kazuya Nagaya czy ponownie
po 16 latach na scenie Kany legendarny
spektakl Teatru Akhe „Pooh and Prakh”
Więcej : www.kana.art.pl
3 lipca zawody Triathlon Szczecin. Już
kilkuset triathlonistów zadeklarowało
swój udział w zawodach.
Największą popularnością cieszy się dystans 56,5 km, w którym zawodnicy będą
mieli do pokonania 950 m w Odrze, 45 km
niezwykle szybkiej trasy rowerowej oraz
10,5 km biegu ulicami Szczecina.
Więcej: www.triathlonszczecin.pl
10 lipca o godz. 17.30 „Piosenki dziewcząt bigbitu” scena „Różanego Ogrodu”
–Zjazd Młodych Gwiazd.
Koncert finalistów (wszystkich) Zjazdu Młodych Gwiazd – Szczecin 2016,
wręczenie nagród, koncert: Jazzowski
band – Stare po nowemu. Młodzi artyści
zaprezentują piosenki z repertuaru: Kasi
Sobczyk, Heleny Majdaniec, Karin Stanek.
Finaliści walczyć będą o statuetkę – Nagrodę im. Heleny Majdaniec, Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej
Polskiej Pomorze Zachodnie – Srebna Kaczka, 5000 zł ufundowane przez Swanson
Health Products, 1000 zł od Fundacji im.
Krzysztofa Dzikowskiego oraz reprezentowanie Polski na międzynarodowym
festiwalu na Malcie (kwiecień 2017 r.)
Więcej: www.saa.pl

Dąbskie Wieczory Filmowe (25- 31 lipca) - to możliwość obejrzenia ciekawych
i niebanalnych produkcji, w niepowtarzalnej scenerii – na plaży nad jeziorem Dąbie.
W programie co roku znajdują się filmy
pełnometrażowe i krótkometrażowe,
wielokrotnie nagradzane na festiwalach
w Polsce i w Europie.
DWF to także pokazy filmów studentów
uczelni filmowych, pokazy animacji, spotkania z uznanymi twórcami filmowymi
– reżyserami, aktorami, scenarzystami,
warsztaty artystyczne, wystawy oraz koncerty.
Więcej:
www.wieczoryfilmowe.pl
Festiwal SACRUM NON PROFANUM
zaliczany jest do najważniejszych letnich
wydarzeń kulturalnych w kraju.
XIII edycja Festiwalu poświęcona jest
popularyzacji twórczości Witolda Lutosławskiego i rozpocznie się 31 lipca
koncertem w Berlinie w Herz Jesu Kirche ,
a w Szczecinie pierwszy koncert odbędzie
się 1 sierpnia, w Katedrze – W hołdzie
Bohaterom Powstania Warszawskiego.
Więcej: www.
sacrumnonprofanum.eu
Przed rozpoczęciem XXXI Światowych
Dni Młodzieży (Kraków 26-31 lipca) na
terenie całej Polski, także w Szczecinie, odbędą się „Dni w Diecezjach” (20-25 lipca)
Do naszego regionu przyjedzie młodzież
m.in. z: Niemiec, Francji, Irlandii, Belgii, Brazylii, Meksyku i Kanady. Wraz z polską młodzieżą wezmą udział w przygotowywanym
programie duchowym oraz turystyczno-rekreacyjno-rozrywkowym.
W Szczecinie wszystkie grupy spotykają
się w sobotę 23 lipca, podczas Dnia Jedności. Będzie okazja zaprezentować się we

własnych strojach, z własnymi flagami, na
marszu, który przejdzie ulicami Szczecina
z Katedry na Jasne Błonia .
Więcej: www.sdm.ichtis.info
W tych samych dniach lipca (21-24)
w Szczecinie trwać będzie VIII edycja
Jarmarku Jakubowego – wyrobów
rzemieślników, rękodzielników i twórców produktów regionalnych organizowany z okazji odpustu Szczecińskiej
Katedry pw. św. Jakuba Apostoła.
Więcej : www.jarmarkjakubowy.pl

Dni Morza_Sail Szczecin 2016
O tym, jak emocjonujące było to wydarzenie mówią same statystyki:
125 000 – tyle osób w przybliżeniu pojawiło się na terenie imprezy (liczenie
w systemie rotacyjnym)
300 – tylu artystów wystąpiło na scenie
głównej
500 – tylu małych artystów zaprezentowało swoje talenty na scenie dziecięcej
2500 – tyle metrów kabli wykorzystano
przez trzy dni na scenie głównej

40000 Watów – tyle mocy miała scena
główna
Relacje z imprezy można znaleźć na
stronie www.dnimorza.szczecin.eu.
Znajduje się tam także galeria zdjęć.
Mnóstwo fotografii również na profilu
Tall Ship Szczecin.
Do zobaczenia za rok podczas finału regat
The Tall Ships Races 2017!

Lipiec na Różance
W każdą sobotę wiele atrakcji dla dzieci.
Na scenie w tym miesiącu wystąpią m.in.
Orkiestra Wojskowa, Magda Navarette
i Caravana Banda.
Od 22 do 24 lipca Różankę opanują jazzmeni w ramach projektu Szczecin Jazz
na Różance.
W ostatnią sobotę miesiąca potańcówka
pod chmurką.
Więcej: www.saa.pl

