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Absolwenci kolejnych kierunków mogą 
skorzystać  z wynajmu mieszkania w ra-
mach programu „Dom dla Absolwenta”. 
Do informatyków, filologów, ekonomi-
stów, fizyków, biotechnologów oraz 
specjalistów związanych z branżą mor-
ską dołączają medycy. 

Prezydent Piotr Krzystek podpisał porozu-
mienie z dyrektorami szczecińskich szpitali, 
w którym zadeklarował udostępnienie 
czternastu mieszkań absolwentom kie-
runków medycznych. 

Zgodnie z założeniami programu „Dom dla 
absolwenta”, przy szczególnie istotnych dla 
rozwoju miasta dziedzinach zawodowych, 
prezydent może odstąpić od procedury 
wolnego naboru wniosków o najem lokalu 
i przyznać określoną pulę mieszkań absol-
wentom wskazanym przez pracodawcę 
lub grupę pracodawców prowadzących 
działalność na terenie Szczecina. 

– Po wielu konsultacjach ze środowiskiem 
medycznym, wychodzimy naprzeciw po-
trzebom publicznych placówek służby 
zdrowia, a w szczególności szczecińskich 
szpitali. Coraz więcej młodych lekarzy 
i pielęgniarek decyduje się na pracę poza 
granicami naszego kraju. Chcielibyśmy 
zatrzymać ludzi związanych z branżą me-
dyczną w Szczecinie i spowodować, że to 
właśnie w naszym mieście będą rozwijać 
swoją karierę zawodową – mówi Piotr Krzy-
stek, prezydent Szczecina. 

Kampania ogólnopolska, kolejny bo-
hater „Myśli Niepodległych”, konkurs 
plastyczny dla dzieci, małe dotacje skie-
rowane do organizacji pozarządowych 
–  to następne punkty programu obcho-
dów Roku Niepodległości w Szczecinie.

Organizacje pozarządowe, które mają 
pomysł na działania w ramach programu 
mogą starać się o dotację w wysokości 
do 10.000 zł. Całkowity budżet projek-
tu wynosi 100.000 zł.

Małe dotacje w ramach inicjatywy „Co-
dziennie Polskę tworzyMy” to nic innego 
jak dofinansowanie lub finansowanie 
szczecińskich inicjatyw obywatelskich 
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 
artystycznym, społecznym, które pozwolą 
na włączenie mieszkańców w obchody 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Inicjatywy realizowane 
w ramach programu powinny być spójne 
z akcją „Codziennie Polskę tworzyMy”, 
a ich założenia zgodne z wartościami słu-
żącymi wzmacnianiu wspólnoty lokalnej 
w oparciu o polską tradycję państwową.

Z kolei Miejski Konkurs Plastyczny „Co-
dziennie Polskę tworzyMy” adresowany 
jest do przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
podstawowych. Prace  oceniane będą 
w pięciu odrębnych kategoriach wieko-
wych.

Prace oceni jury złożone z artystów pla-
styków, poetów i dziennikarzy.

Szczegóły: tematyka, format, technika 
prac na: www.mojaniepodleglosc.pl

Kolejnym bohaterem szczecińskiego 
cyklu „Myśli niepodległe” jest  Roman 
Czejarek –  dziennikarz, prezenter, pu-
blicysta, radiowiec, miłośnik Szczecina 
i jego historii. 

W filmie na stronie www.mojaniepo-
dleglosc.pl/mysli-niepodlegle Roman 
Czejarek opowiada o swoich ulubionych 
miejscach w Szczecinie, historii miasta, 
słynnych szczecińskich pasztecikach, 
o tym co w Szczecinie jest fascynującego 
i codziennych działaniach, dzięki którym 
każdego dnia tworzymy niepodległość.

Wszystko o projekcie: 
www.mojaniepodleglosc.pl

SBO 2019

Medycy dołączają do programu 
„Dom dla absolwenta” 

Z każdą kolejną edycją Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go wnioski z nich płynące służą 
udoskonalaniu, upraszczaniu 
i uatrakcyjnianiu budżetu. 

– Świadomej partycypacji społecznej 
i korzyści z niej płynących wciąż się 
uczymy - mówi Daniel Wacinkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta. – To 
trudny proces, który jest dla nas wy-
zwaniem, choćby ze względu na 
malejące zainteresowanie miesz-
kańców. Mimo, że jest to trend ogól-
nopolski mamy nadzieję, że zmiany, 
które planujemy wprowadzić spra-
wią, że mieszkańcy chętniej będą 
angażowali się w ten proces.

Więcej na projekty
W tym roku mieszkańcy będą mogli 
zdecydować na co wydać aż 9 mi-
lionów złotych z przyszłorocznego 
budżetu miasta.  Kwota przezna-
czana na kolejne edycje SBO jest 
sukcesywnie zwiększana o milion, aż 
do roku 2020 kiedy osiągnie kwotę 
10 milionów złotych.

Spotkania, rozmowy, warsztaty
W tegorocznym harmonogramie 
miasto planuje przynajmniej 3 ro-
dzaje spotkań projektowych dla 
mieszkańców. Pierwsze już na eta-
pie wymyślania wniosków, drugie 
po złożeniu propozycji, ułatwiają-
ce rozmowy na temat szczegółów 
projektów, przedstawienie swoich 
propozycji mieszkańcom i radom 
osiedli i kolejne umożliwiające pro-
mocję projektów.

Kolejnym udogodnieniem ma być 
utworzenie infolinii telefonicznej dla 
mieszkańców, którzy będą chcieli 
skorzystać z pomocy pracowników 
urzędu miasta w pisaniu, składaniu 
bądź formułowaniu projektów.

Więcej narzędzi
Mieszkańcy będą mogli w łatwy 
i przejrzysty sposób oznaczyć lo-
kalizację swojego pomysłu na 
mapie i sprawdzić czy ich pomysł 
jest możliwy do realizacji na danym 
terenie, a także skorzystać z szacun-
kowego cennika by łatwiej określić 
wartość inwestycji.

– Kolejnym narzędziem będzie rów-
nież aktualizowany co dwa miesiące, 
ogólnodostępny dla mieszkańców 
monitoring stanu realizacji poszcze-
gólnych projektów realizowanych 
w ramach SBO – mówi Magdalena 
Błaszczyk, dyrektor Biura ds. Orga-
nizacji Pozarządowych. 

Każdy może się zaangażować
W realizację i promocję SBO będą 
również zaangażowane organiza-
cje pozarządowe, zaproszone do 
współpracy szkoły oraz rady osiedli.

Nowy harmonogram
W związku z realizacją wielu nowych 
elementów w tegorocznej edycji 
SBO zmienia się również harmono-
gram prac.  Start działań, czyli m.in. 
warsztaty i spotkania z mieszkań-
cami, przewidziane są już na ma-
rzec br. Głosowanie na projekty 
planowane jest po wakacjach.

www. sbo.szczecin.eu

„Dom dla Absolwenta” to program miesz-
kaniowy miasta realizowany przy udziale 
Szczecińskiego TBS. Zakłada wynajęcie na 
preferencyjnych warunkach komfortowych 
i wykończonych „pod klucz” mieszkań 
absolwentom najbardziej poszukiwanych 
kierunków szkół ponadgimnazjalnych 
i uczelni wyższych oraz osobom zatrud-
nionym na terenie Szczecina w branżach 
uznanych przez miasto za kluczowe dla 
jego rozwoju. 

W ramach programu absolwent otrzymuje 
wsparcie polegające na pokryciu przez 
Miasto połowy wkładu własnego (czyli 
ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia 
mieszkania z zasobów Szczecińskiego 
TBS. Drugą część wpłaca pracodawca 
lub sam absolwent. Umowy najmu Szcze-
cińskie TBS zawiera na okres od 3 do 6 lat 
z możliwością przedłużenia. 

Program daje najemcy pewne zakwatero-
wanie, wolne od zobowiązań kredytowych 
i bez ryzyka np. podniesienia czynszu, czy 
nagłego wypowiedzenia. najmujący miesz-
kanie może traktować jak swoje, ale jeśli 
zdecyduje, że nie chce dalej przedłużać 
najmu – zostanie mu zwrócony jego wkład 
własny. Jeśli zaś zdecyduje się pozostać 
w mieszkaniu, dopłaci połowę wkładu 
własnego. 

Mieszkania udostępniane w programie 
znajdują się w nowo wybudowanych bu-
dynkach Szczecińskiego TBS na Osiedlu 
Sienno oraz w budynkach w Śródmieściu 
przy ul. Chodkiewicza. 

Program ruszył dwa lata temu. Do tej pory 
Szczecińskie TBS zawarło umowy na 32 
lokale. 

www.domabsolwenta.szczecin.pl

Roman Czejarek –  dziennikarz, prezenter, publicysta, radiowiec, 
miłośnik Szczecina i jego historii. 

Prezydent Piotr Krzystek podpisał porozumienie w którym zadeklarował  
udostępnienie czternastu mieszkań absolwentom kierunków medycznych
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Jeszcze przed tegorocznymi Dniami 
Morza Maszt Maciejewicza stanie w no-
wej lokalizacji – na Bulwarze Gdyńskim.

Po wielu rozmowach i konsultacjach  mia-
sto wybrało nową  lokalizację, która została 
ciepło przyjęta także przez środowisko 
żeglarskie. Zgodnie uznano, że morski 
symbol miasta, jakim niewątpliwie jest 
Maszt Maciejewicza, powinien wrócić nad 
wodę. Łasztownia była więc naturalnym 
wskazaniem, odpowiednio prestiżowym, 
wyeksponowanym, chętnie odwiedza-
nym przez szczecinian i skupiającym 

w sobie wiele elementów, tworzących 
morski charakter Szczecina.

Maszt Maciejewicza zostanie ustawiony 
na Bulwarze Gdyńskim, przed biurowcem 
Lastadia, na funkcjonalnie zagospoda-
rowanym skwerze. – To odpowiednie 
otoczenie, nowe serce Szczecina – komen-
tował Piotr Owczarski, pomysłodawca 
Alei Żeglarzy. – Chcielibyśmy aby Maszt 
w tym miejscu pełnił również funkcje 
reprezentacyjne, był miejscem spotkań 
całego środowiska, uroczystości, imprez, 
np. otwarcia sezonu żeglarskiego.

Duńska firma NETTO została sponso-
rem tytularnym hali sportowej przy 
ul. Szafera, która nosi odtąd nazwę 
Netto Arena.

– Cieszymy się, że firma zakorzeniona 
w regionie będzie partnerem imiennym 
naszego największego obiektu spor-
towego  – powiedział Piotr Krzystek, 
prezydent Szczecina. Mam nadzieję, 
że przed nami kolejne etapy dosko-
nałej współpracy, a mieszkańcy będą 
świadkami wielu ciekawych wydarzeń 
sportowych, które się tu odbędą.

– Od ponad 20 lat działamy na szcze-
cińskim rynku, a teraz możemy z dumą 
powiedzieć, że podpisujemy umowę 
partnerską na nadanie nazwy temu wspa-
niałemu obiektowi – dodał Alan Jensen, 
dyrektor operacyjny netto Polska  – Wie-
rzę, że nasza współpraca będzie okazją 
do pogłębienia naszych relacji i korzyści  
obu stron.
Pieniądze, które wpłyną do miasta z ty-
tułu umowy z netto zostaną przezna-
czone na działalność ekstraklasowych 
drużyn oraz na wsparcie rozwoju dzieci 
i młodzieży. 

Teraz Netto Arena

Dotacje unijne  
na inwestycje  tramwajowe  

powraca  Maszt Maciejewicza

Ponad 85 mln zł z Unii Europejskiej 
trafi do Szczecina na realizację 
trzech dużych inwestycji tramwa-
jowych.

Środki pochodzić będą z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostanie przezna-
czone na realizację trzech istotnych 
dla Szczecina inwestycji tramwajo-
wych:  

l  Budowy torowiska do nowej 
pętli tramwajowej Mierzyn 
(CH Ster),

l  Przebudowy ul. Arkońskiej wraz 
z budową torowiska, od pętli 
Las Arkoński do al. Wojska Pol-
skiego,

l  Przebudowy ul Szafera na od-
cinku od al. Wojska Polskiego 
do Hali Widowiskowo-Sporto-
wej wraz z budową torowiska 
i nowej pętli tramwajowej.

Jako pierwsza ruszy przebudowa 
ulicy Arkońskiej. 24 stycznia odby-
ło się przekazanie placu budowy 
wykonawcy. Od tego momentu 
ma on 18 miesięcy na zakończenie 
inwestycji. 

więcej:
www.szczecin.wiadomosci.eu
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Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Rynkowa i Dembowskiego. Kierowcy 
notorycznie niszczą zieleń. 

Drzymały. niezabezpieczone wejście 
do bunkra.

Uszkodzony stół w parku przy  
ul. Cichej.  

 Ecoszczecin

Choinki  i  „zielone”
do odbioru 

Tak nie wolno!

Trwa odbiór choinek oraz odpadów zielo-
nych z nieruchomości jednorodzinnych 
oraz wielorodzinnych. 

Choinki odbierane będą do końca lutego.
Raz w tygodniu w zabudowie jednoro-
dzinnej oraz dwa razy w tygodniu w zabu-
dowie wielorodzinnej, po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Mia-
sta (91 435 1199), lub mailowo na adres: 
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl.

Można również zgłosić odbiór bezpośred-
nio do firm wywozowych: 
Sektor I: 
mirella.miroslawska@remondis.pl
Sektor II: 
suezjantra@suez.com
Sektor III: 
malgorzata.krauza@remondis.pl
Sektor IV: 
choinki@mpo.szczecin.pl

Jednocześnie przypominamy, że choinki 
wystawione do odbioru są traktowane jako 
odpady ulegające biodegradacji i muszą 
być pozbawione wszelkich lampek i ozdób, 
w tym wykonanych  z tworzyw sztucznych, 
papieru, metalu i szkła. 

Przypominamy także, że do odbioru trzeba 
je wystawić w miejsca, w których usytuowa-
ne są pojemniki na odpady komunalne.

Terminy odbiorów choinek:
Sektor I rodzaj zabudowy:
poniedziałek jednorodzinna/wielorodzinna
wtorek   wielorodzinna
Sektor II  
wtorek jednorodzinna/wielorodzinna
piątek wielorodzinna
Sektor III  
wtorek wielorodzinna
środa  jednorodzinna/wielorodzinna
Sektor IV  
wtorek jednorodzinna/wielorodzinna
piątek wielorodzinna

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, ta-
blet) opartym na Androidzie, systemie 
iOs czy Windows Phone. 

Wystarczy mieć wgraną aplikację 
oraz dostęp do Internetu. Można rów-
nież wykorzystać do tego komputer 
stacjonarny. 

Później już wszystko jest bardzo pro-
ste. Wchodzimy do aplikacji lub na 
stronę, wypełniamy podstawowe 
informacje, opisujemy problem i wy-
syłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl

Choinki odbierane będą także z placówek 
oświatowych, a częstotliwość odbioru 
uzależniona jest od rodzaju zabudowy:
– placówki oświatowe w zabudowie wie-

lorodzinnej – dwa razy w tygodniu,
– placówki oświatowe w zabudowie jed-

norodzinnej – raz w tygodniu.
Przygotowane do odbioru choinki można 
też zgłaszać bezpośrednio do firm wy-
wozowych.

„Zielone” też

W zimie (od 1 grudnia do 31 marca) raz 
w miesiącu odbierane są odpady zielone.  
Do 15-tego dnia każdego miesiąca  
(1 grudnia - 31 marca) można zgłosić wywóz 
zielonego: 
– dzwoniąc pod numer 91 435 1199, 
–  wysyłając e-mail na adres: gospodarka_ 

odpadami@um.szczecin.pl ,

– za pomocą formularza na  
www.ecoszczecin.pl.

Uwaga: chęć skorzystania z wywozu 
zielonego zimą trzeba zgłaszać w każdym 
miesiącu, nie można jednorazowo na cały 
okres od grudnia do marca.   

Właściciele, którzy zgłoszą swoją nieru-
chomość do odbioru odpadów zielonych 
powinni udostępniać swój pojemnik/i, w po-
niższych terminach:

Mimo, że coraz chętniej i prawidłowo segre-
gujemy odpady, to jednak zamiłowanie do 
porządku nie dotyczy wszystkich.   

Aby ułatwić możliwość segregacji 
i zwiększyć poziom recyklingu w wielu 
punktach miasta ustawione są po-
jemniki do wyrzucania segregowa-
nych odpadów.

niestety zdarza się, że otoczenie tych 
pojemników wygląda, jak na załączo-
nych fotografiach. Co się nie mieści 
albo w ogóle nie powinno być wrzu-

Odbiór choinek odbywa się jeden raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej  
oraz dwa razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej po uprzednim zgłoszeniu

cone do tych pojemników, zostawione 
jest obok.  Odpady, które leżą przy 
pojemnikach powodują nie tylko 
okropne wrażenie, ale dodatkowo 
usługa sprzątania i wywozu odpadów 
zwiększa koszty systemu gospodarki 
odpadami. 

UWAGA!
Przypominamy, że takie postępowanie 
jest naruszeniem prawa i grozi za to 
kara grzywny!

Miesiące Sektor  
I

Sektor  
II

Sektor  
III

Sektor  
IV

Grudzień 19 19 20 19

Styczeń 23 23 24 23

Luty 20 20 21 20

Marzec 20 20 21 19-20
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 Ecoszczecin

Elektrośmieci  
coraz mniej  

Nowy 
park na 
Warszewie

Stara pralka czy lodówka nie musi nam 
zawadzać w piwnicy, nie porzucamy 
jej też obok śmietnika czy ( o zgrozo!) 
nie wywozimy do lasu.

Przypominamy , że beztroskie zostawienie 
jej w pierwszym lepszym miejscu może 
być szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale 
i dolegliwe dla portfela, bo grozi grzywną 
nawet do 5 000 zł! 

Mieszkańcy Szczecina doskonale wiedzą, 
że najlepszą metodą na pozbycie się elek-
trosprzętu jest usługa bezpłatnego odbioru 
elektrośmieci z domu.

Dzwoniąc pod numer: 2222 333 00 lub 
wypełniając internetowy formularz,  który 
dostępny jest na stronie www.elektroeko.
pl. zużyty sprzęt zostanie odebrany, pod-
kreślmy: bezpłatnie!  

Zbiórka elektrośmieci, to także korzy-
ści dla szkół.  Program  „Moje miasto 
bez elektrośmieci” oznacza konkretne 
korzyści dla ponad 50. szkół podsta-
wowych ze Szczecina, które aktywnie 
uczestniczą w tym programie. Korzystają  
utworzonego przez ElektroEko Fundu-
szu Oświatowego. 

W zamian za oddane  elektrośmieci 
szkoły otrzymują  kupony. Te z kolei 
przeliczane są na punkty, które pla-
cówki oświatowe mogą wymieniać na 
opłacane z Funduszu Oświatowego 
materiały i pomoce edukacyjne m.in. 

Zakończyła się przebudowa Parku 
Lipy. Mieszkańcy mogą korzystać z no-
woczesnego miejsca pełnego atrakcji.

W Parku Lipy znajdującym się w obrębie 
ulic Jemiołowej i Kresowej pojawiły się 
klinkierowe alejki zakończone niewielkimi 
placami – również wyłożonymi z klinkieru. 
Dodatkowo z tego materiału zbudowa-
ne zostały m.in. ławki. na terenie parku 
uporządkowano zieleń, założono trawniki, 
posadzono krzewy. Są też stojaki na rowery 
i kosze na śmieci.

Dzieci mogą korzystać z placu zabaw 
z huśtawkami sprężynowymi czy wago-
wymi, zamontowana jest także huśtawka 
z bocianim gniazdem. A dla starszych jest 
siłownia pod chmurką z twisterem, waha-
dłem, orbitrekiem, jeźdźcem i biegaczem.

Więcej o zielonych inwestycjach na terenie 
miasta w 2017 roku na stronie 10.  

Klinkierowe alejki zakończone
niewielkimi placami w Parku Lipy. 

W 2017 roku z nieruchomości zamiesz-
kałych, szkół i cmentarzy w Szczecinie
odebranych zostało blisko 121 tys. ton
odpadów komunalnych.

To  o 1,01% więcej niż w roku ubiegłym. 
Bardzo ważne jest, że w całej odebranej 
masie ok. 26 tys. ton stanowiły odpady 
selektywne i stanowiły blisko 22% wszyst-
kich odebranych odpadów. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym, mieszkańcy Szczecina
zgromadzili ok. 2 000 ton więcej odpadów
selektywnych (opakowaniowych, zielo-
nych i wielkogabarytowych).
Z kolei Ekoporty w 2017 roku przyjęły 
ponad 5 000 ton odpadów zgroma-

dzonych selektywnie. To o ponad 500 
ton więcej niż przed rokiem. Wzrost 
o 10% to wynik, na który największy 
wpływ miały odpady zielone, których 
Ekoporty przyjęły 2 140 ton, odpady 
budowlano – rozbiórkowe o łącznej 
masie 1600 ton, oraz odpady wiel-
kogabarytowe, których mieszkańcy 
dostarczyli 811 ton. Te trzy grupy od-
padów stanowią 90% masy wszystkich 
przyjętych odpadów w Ekoportach.

niewątpliwie wpływ na te liczby miał 
również otwarty we wrześniu 2017 
kolejny Ekoport u zbiegu ulic Ar-
końska/Harcerzy, który w jednym 

tylko kwartale przyjął  200 ton od-
padów.
Miesiącem, w którym mieszkańcy naj-
częściej odwiedzali Ekoporty okazał 
się marzec, gdzie łączna masa od-
padów wyniosła 580 ton, z czego aż 
330 ton stanowiły odpady zielone.

A na „rekord szedł” w tym roku znów od-
biór „zielonego”. W 2017 roku odebrano 
z nieruchomości oraz oddano do Ekopor-
tów ponad 11,5 tysiąca ton zielonych 
odpadów!  Zatem porównując z innymi 
odpadami gromadzonymi selektywnie, 
zielone są na drugim miejscu, po odpa-
dach opakowaniowych.

 Statystyki  2017 

tablice multimedialne, rzutniki czy też 
ławki, krzesła lub szafy – według potrzeb 
szkół.  Kupony mogą być zbierane nie 
tylko przez nauczycieli i uczniów, ale 
również przez ich rodziny, znajomych 
czy sąsiadów. 

Im mocniej społeczność związana z daną 
placówką edukacyjną zaangażuje się 
w zbiórkę elektrośmieci, a następnie 
oddawanie ich do punktów zbierania 
prowadzonych przez ElektroEko i Urząd 
Miasta, tym większą liczbę kuponów 
otrzymuje szkoła. 

 www.elektroeko.pl 

ElektroEko jest największą Organiza-
cją Odzysku Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego SA w Polsce. Od 
roku 2006, czyli początku działalno-
ści, zebrali już ponad pół miliona ton 
zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego – co stanowi niemal 50% 
ogólnej masy elektrośmieci zebranej 
dotychczas na rynku. Cały sprzęt tra-
fia do wyspecjalizowanego zakładu 
przetwarzania, gdzie po unieszkodli-
wieniu toksycznych substancji jest 
poddawany procesom odzysku 
i recyklingu, w sposób bezpieczny 
dla środowiska.

Odpady komunalne odebrane  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie  
styczeń-grudzień 2017 r. i porównanie do analogicznego okresu w 2016 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)

 
SZCZECIN

Odpady  
zmieszane  

(Mg)

Odpady  
opakowa- 

niowe

Odpady  
wielkogabary-

towe

Odpady  
zielone

Odpady  
ogółem

W tym  
odebrane  

selektywnie

Udział  
selekty- 

wny

I-XII 2017 94 924,0    10 921,0        5 528,4    9 408,4    120 781,75 25 857,77  21,41%

I-XII 2016  95 306,2    10 771,1       5 258,5    8 119,9    119 455,62 24 149,43 20,22%
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EcoGenerator, Zakład Termiczne-
go Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego znajduje się na Ostrowie 
Grabowskim. 

Zamienia w energię 150 tys. ton odpa-
dów komunalnych rocznie zapewniając 
prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.  
Koszt inwestycji 711 mln zł. najważniejsze 
źródła finansowania: 279 mln zł – dotacja 

z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
327 mln – obligacje Banku Pekao SA.  
42 mln zł – środki własne ZUO. 

ecogenerator.eu

Jeśli chcecie w kilka minut obejrzeć, jak 
przebiegała budowa EcoGeneratora, 
zapraszamy na nasz profil na You Tube 
(na Facebooka też). Hasło: EcoGenerator 
Szczecin. Oprócz wielu filmów opowiada-
jących o budowie szczecińskiej spalarni, 
znajdziecie tam najświeższy pokazujący 
całą budowę od pierwszych prac ziem-
nych aż po imponujący obraz pracującego 
pełną parą zakładu.  Zapraszamy! 

*Pióropusza a nie dymu, bo spaliny Eco-
Generatora są oczyszczone ze wszelkich 
szkodliwych elementów. To co widać nad 
kominem, to para wodna. Para powstaje 
w procesie oczyszczania spalin metodą 
mokrą. W tej technologii spaliny najpierw są 
schładzane a potem trafiają „pod prysznic” 
w wielkich zbiornikach, gdzie są omywane 
zawiesiną wody i reagentów, służących do 
wytrącania substancji szkodliwych. 

pióropusz  
nad EcoGeneratorem

W grudniu i styczniu EcoGenerator wy-
produkował : 4325 MWh energii elek-
trycznej i 13 195 GJ energii cieplnej. 

na 28 grudnia główny wykonawca insta-
lacji włoska Termomeccanica Ecologia 
(TM.E.) zgłosił zakończenie prac i goto-
wość przekazania instalacji do eksplo-
atacji. W związku z tym Prezes Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Tomasz 
Lachowicz powołał komisję odbiorową, 
złożoną z pracowników ZUO i Inżyniera 
Kontraktu. 

Komisja analizuje dostarczoną przez wy-
konawcę dokumentację, sprawdza, czy 
instalacja jest wykonana zgodnie z pro-
jektami i czy osiąga założone parametry. 
Jeśli komisja odbiorowa nie stwierdzi tzw. 
usterek limitujących (czyli uniemożliwiają-
cych działanie zakładu), Inżynier Kontraktu 
wystawi świadectwo przejęcia EcoGene-

ratora z datą zgłoszenia zakończenia prac 
(28 grudnia 2017). 

Tymczasem dwie linie spalania odpadów 
pracują. Jeszcze tu i ówdzie trzeba po-
sprzątać, wyrównać, uporządkować, ale 
ciężarówki przywożą odpady, operator 
suwnicy wrzuca je na ruszty, para z kotłów 
napędza turbinę, a do sieci płynie energia 
elektryczna i cieplna.

W grudniu i styczniu (do 24 stycznia) Eco 
Generator wyprodukował : 4325 MWh 
energii elektrycznej i 13 195 GJ ener-
gii cieplnej.

Wypełnianie bunkra odpadów  rozpo-
częło się 6 listopada.  Miesiąc później, 5 
grudnia pierwsze opady zostały spalone 
na ruszcie. Od tego czasu zakład przyjął 
już ponad 11 tys. ton odpadów (stan na 22 
stycznia), z czego unieszkodliwił termicznie 
6,6 tys. ton. 

Odpady do EcoGeneratora zwo-
żone są przede wszystkim dużymi 
pojazdami o tonażu ok. 20 ton (cięża-
rówki typu walking floor, wanny, kon-
tenerowce). Przyjeżdżają ze Szczecina  
i z innych gmin województwa zachodnio-
pomorskiego.
W grudniu turbozespół EcoGeneratora 
został zsynchronizowany z siecią energe-
tyczną, a w styczniu SEC potwierdził, że 
zakład z Ostrowa Grabowskiego spełnia 
wszelkie wymogi jako przemysłowe źródło 
ciepła systemowego. Tak więc ZUO mógł 
już wystąpić do Urzędu Regulacji Energe-
tyki o koncesję na dostarczanie ciepła.

Rozmawialiśmy rok temu, po podpisaniu 
kontraktu na dokończenie EcoGenera-
tora  i wtedy powiedział Pan, że TM.E. to 
firma przygotowana na najtrudniejsze 
wyzwania. Czy wówczas spodziewał się 
Pan, że będzie to aż tak trudne?

Giovanni Bonanini, dyrektor kontraktu 
Termomeccanica Ecologia – Jest to dla 
nas kontrakt szczególny. największym 
problemem był bardzo krótki czas realizacji. 
Budowa spalarni od zera jest zadaniem 
znacznie  łatwiejszym niż w sytuacji, kiedy 
dostajesz po kimś innym projekt i masz 
to zakończyć. Tutaj elastyczność TM.E. 
okazała się kluczowa. Bez możliwości po-
dejmowania szybkich decyzji wykonanie 
tego zadania byłoby niemożliwe. Ale też 
– co chcę podkreślić – bez bardzo dużego, 
wyjątkowego zaangażowania personelu 
TM.E. tak włoskiego jak i polskiego. Rok 
2017 był dla nas ekstremalnie intensywny. 
Dla mnie było to największe wyzwanie za-
wodowe.

Wszystkie zakładane parametry środo-
wiskowe i energetyczne zostały osią-
gnięte.

– Tak, co więcej – turbina ma lepsze para-
metry niż zapisane w kontrakcie. W kon-
densacji osiąga moc 15 MW (zakładana 
13 MW) a w kogeneracji 10 MWe i 34 MWt 
(zakładane 7 i 32). To oczywiście przełoży 
się na lepszą wydajność energetyczną za-
kładu.

Jak po tych 13 miesiącach ocenia Pan 
efekty Waszej pracy?

– Jestem bardzo dumny z tego, co jako 
TM.E. zrobiliśmy w Szczecinie. Zastaliśmy 
żelbeton, żelazo, miedź, ziemię i wodę – 
a zostawiamy zakład, który pali 480 ton 
odpadów na dobę i produkuję energię. 
Komisja odbiorowa kończy pracę. W naszej 
ocenie wszystkie warunki do normalnej 
eksploatacji są już spełnione.

Dziękuję za rozmowę.

Giovanni Bonanini, 47 lat, absolwent 
inżynierii chemicznej na Uniwersytecie 
w Pizie, mieszka w Gassano (Toskania), 
od 21 lat, czyli całe swoje zawodowe 
życie związany z firmą Termomec-
canica. 

* W okresie do 6 listopada 2017 do 22 stycznia 2018

EcoGenerator – nasza planeta,  nasza przyszłość

Od pierwszej koparki do pióropusza* w kominie

Odbiór odpadów  w EcoGeneratorze*

Miesiąc Liczba ton Liczba pojazdów

Listopad 2017 2018,68 90

Grudzień 2017 5780,30 305 

Styczeń 2018 3236,56 151

Zostawiamy  
zakład, który pali 
480 ton odpadów 
na dobę

 24 stycznia 2017. Ciężarówki do przewozu odpadów wjeżdżają i wyjeżdżają z hali wyładunkowej
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Wymieniamy na prawobrzeżu
Jak już informowaliśmy, w prawo-
brzeżnej części Szczecina ZWiK 
rozpoczął wymianę wodomierzy  
głównych. Zastąpią je nowocze-
śniejsze urządzenia pomiarowe, 
które zdalnie będą przesyłać od-
czyty. 

Wymiana wodomierzy potrawa dwa 
lata i prowadzona będzie do końca 
2019 r. W tym czasie zamontowanych 
zostanie 8,6 tys. nowych zestawów 
pomiarowych. Mieszkańców pra-
wobrzeża prosimy o wyrozumiałość 
i ułatwienie pracy osobom, które do-
konają wymiany. Wymiana obejmie 
całe prawobrzeże. Osoby dokonujące 
wymian wodomierzy nie dotrą jednak 
do wszystkich mieszkańców tej części 
Szczecina. 

Wymiana dotyczy tylko klientów ZWiK, 
a więc osób, firm lub innych podmio-
tów, które mają podpisane umowy ze 
Spółką i z tego tytułu posiadają wo-
domierz główny. Obecnie monterzy 
pracują w dzielnicach Płonia, Śmierd-
nica, Sosnówko, Jezierzyce, Kołbacz. 
Wymianę, w ramach podpisanej ze 
ZWiK umowy, prowadzą pracownicy 
dwóch firm: „Pronal” Sp. z o.o. oraz 
„Arturs Constructions”.  Przedstawiciele 
wymienionych firm otrzymali specjalne 
upoważnienia uprawniające do kon-
taktu z klientem i przeprowadzenia 
wymiany wodomierza wydane przez 
firmę zatrudniającą tj. „Pronal” Sp. z o.o. 
lub „Arturs Constructions”.  W razie 
wątpliwości lub jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt z Działem Gospo-
darki Wodomierzowej ZWiK pod nr. 
telefonu 91 46 03 381.  

Inwestycja polega na wymianie do-
tychczasowych liczników na zestawy 
pomiarowe składające się z wodomie-
rzy i nakładki odczytowej, która działa 
w sieci telefonii komórkowej (GSM). 

Montowane urządzenia są bardzo 
nowoczesne. Po pierwsze umożliwią 
zdalne odczytywanie danych, po dru-
gie automatycznie prześlą zebrane 
informacje do systemu Spółki. Dzięki 
realizacji zadania powstanie system 
zdalnego, automatycznego monito-
ringu i zarządzania przepływem wody 
w trybie on-line. 

Zastosowane rozwiązanie pozwoli m.in. 
na redukcję strat wody, sprawniejsze 
zarządzanie jej dystrybucją i dokład-
niejszy monitoring sieci wodociągowej. 
Da też możliwość zdalnego, automa-

tycznego odczytu danych bez udziału 
inkasenta, szybkiego diagnozowania 
niekontrolowanych wycieków z sieci 
oraz rzeczywistego planowania wielko-
ści zasilania. Integralną częścią nowych 
urządzeń będą specjalne nakładki tele-
metryczne.  Ich rolą jest odczyt danych 
z liczników i transmisja zebranych infor-
macji do serwera za pomocą sieci GSM. 

Przesyłane raz dziennie dane zawierać 
będą stany wodomierzy z alarmami 
czyli sygnalizować np. fakt zdjęcia na-
dajnika, ingerencji magnetycznej na 
moduł czy wycieku wody na instala-
cji wewnętrznej.

Wymiana wodomierzy jest częścią pro-
gramu „Czysta Odra w Szczecinie”, 
który jest dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej.

W tym roku przeżyliśmy już kilka 
mroźnych dni. Warto raz jeszcze 
przypomnieć o konieczności  za-
bezpieczenia przed mrozem studni 
wodomierzowych i przyłączy.

Co roku w okresie zimowym, ZWiK zwraca 
się z apelem i prośbą o zabezpieczenie 
przed mrozem przyłączy wodociągowych 
oraz węzłów, studzienek i pomieszczeń 
wodomierzowych. 
Zadbanie o przyłącza uchroni nas przed 
zamarznięciem instalacji i w efekcie bra-
kiem wody.  Zmniejsza też ryzyko awarii 
np. pęknięcia rur i niekontrolowanego 
wycieku wody. 
Prawidłowo wykonane zabezpieczenie 
pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydat-
ków związanych z kosztami odmrożenia 
i naprawienia uszkodzonej instalacji. 
Przypominamy, że zadbanie o odpowiedni 
stan techniczny przyłączy wody leży po 
stronie właściciela (zarządcy) nierucho-

mości. Ochrona przed przemarznięciem 
instalacji nie wymaga wielkiego zachodu. 
Poniżej podajemy kilka podstawowych 
sposobów zabezpieczenia sieci wodo-
ciągowej i wodomierzy przed mrozem. 

W przypadku pomieszczeń, w których 
znajduje się wodomierz należy zamknąć 
oraz uszczelnić drzwi i okna, wstawić bra-
kujące szyby, lub zabezpieczyć ewentual-
ne szczeliny w ścianach przed napływem 
zimnego powietrza. 

Studzienki wodomierzowe trzeba oczyścić 
ze śmieci i liści, opróżnić z zalegającej 
wody i ocieplić właz kładąc dodatkową 
izolację. 

Wodomierze lub rury wodociągowe 
przechodzące przez nieogrzewane po-
mieszczenia powinno się ocieplić poprzez 
owinięcie tkaninami lub zastosowanie 
pianek izolacyjnych. 

Chrońmy przyłącza

 
Zakończyliśmy jedno z zadań wchodzących w skład programu „Czysta Odra 
w Szczecinie”. Mowa o budowie sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi przy-
łączami do budynków na ulicy Kormoranów i Piaskowej na osiedlu Żelecho-
wa. Powstało tu w sumie 1,7 km kanalizacji sanitarnej. 
Łączna wartość programu „Czysta Odra w Szczecinie” to ponad 148 mln zł. 
ZWiK pozyskał na jego realizację dofinansowanie środkami unijnymi z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości  
76,8 mln zł. Projekt obejmuje realizację 16 kontraktów. 
Będą to zarówno prace budowlane jak i dostawy sprzętu lub specjalistycz-
nego oprogramowania. Zgodnie z harmonogramem poszczególne zadania 
będą wykonywane do roku 2021. Na zdjęciu budowa sieci sanitarnej na ul. 
Kormoranów.
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Firma przyjazna klientowi

Sposób na czyste 
powietrze

Miliony na sieci

Czy wiesz, że ciepło systemowe SEC-u 
to naprawdę dobry sposób na ogra-
niczenie smogu w mieście? Dzieje się 
tak, ponieważ dzięki produkcji ciepła 
w jednym lub kilku wyspecjalizowanych 
miejscach można uwolnić miasto od ty-
sięcy małych dymiących kominów i wy-
latujących z nich trujących substancji. 

Jak podaje Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska za emisję rakotwórczego 
benzo(a)pirenu w 86 proc. odpowiada 
indywidualne ogrzewanie budynków. 
Dzieje się tak dlatego, że obok nieefek-
tywnie (w złej temperaturze) spalanych 
węgla i drewna, palone są także śmieci 
oraz paliwa niskiej jakości. nie ma także 
żadnych norm związanych z emisją za-
nieczyszczeń. natomiast w zawodowych 
elektrociepłowniach temperatura kotła jest 
zawsze optymalna, a dodatkowo emisja 
spalin podlega surowym normom praw-
nym z zakresu ochrony środowiska.

Jeśli porównamy zanieczyszczenia pro-
dukowane przez indywidualne piece 
z tymi  z elektrociepłowni, to okazuje się, 
że zawodowa produkcja ciepła emituje 
znaczniej mniej szkodliwych substancji. Jak 
obliczyli specjaliści z Instytutu Certyfikacji 
Emisji Budynków, dzięki produkcji ciepła 
w elektrociepłowni możemy całkowicie 
zlikwidować emisję rakotwórczego bezno-
(a)pirenu oraz wyemitować 35 razy (3500 
proc.) mniej pyłów do atmosfery, w porów-
naniu do indywidualnego kotła na węgiel, 
produkującego taką samą ilość ciepła.

Dlatego warto wybierać mieszkania ogrze-
wane ciepłem systemowym, a tam gdzie 
jest to możliwe korzystać z programów 
wymiany ogrzewania indywidualnego na 
systemowe. nie chcemy przecież trakto-
wać smogu jak powietrza. 

www.cieplosystemowe.pl

*Energia pierwotna – energia zawarta paliwach i nośnikach, niezbędna do pokrycia zapotrzebowania 
na energię końcową, z uwzględnieniem sprawności całego łańcucha procesów pozyskania, konwersji 
i transportu do odbiorcy końcowego.

Prawie 90 mln zł Szczecińska Energe-
tyka Cieplna zainwestuje w rozbudowę 
i modernizację sieci ciepłowniczej.  Część 
tych środków pochodzić będzie z dotacji 
unijnych.   

Cztery zadania jeden projekt
Projekt w SEC-u nosi nazwę Unia 3. To jeden 
projekt, ale łączący 4 zadania inwestycyjne. 
Pierwszy to modernizacja sieci ciepłowni-
czej, w tym wymiana izolacji. 

Prace prowadzone będą na prawobrzeżu 
w okolicach Jasnej, Turkusowej, Koloro-
wych Domów, Dąbskiej, na lewobrzeżu 
w rejonie ulic Ku Słońcu, Chopina, Ru-
giańskiej, Szymanowskiego, Ogińskiego, 
Bogurodzicy, Kaszubskiej, Bogusława, 
Kr. Jadwigi, Międzyodrze (Bytomska, 
Rybnicka).
„Unia 3” to także budowa nowych odcin-
ków, mających za zadanie przyłączyć do 
systemu ciepłowniczego osiedla mieszka-
niowe zlokalizowane przy ul. Wschodniej 
w Podjuchach, planowane osiedle miesz-
kaniowe w rejonie ul. Szosa Polska – ul. 
Policka oraz osiedla w Warzymicach, 
w rejonie ulic Duńska – Szczecińska – 
Kalinowa oraz od ul. Krygiera do  osiedli 
w Warzymicach. 

Cztery pociągi dwutlenku  
węgla mniej 

Beneficjentami inwestycji są mieszkańcy 
Szczecina i okolic. Emisja dwutlenku wę-
gla spadnie prawie o 6,2 tys. ton rocznie, 
a zużycie energii pierwotnej* o ponad 60 
tys. GJ/rok. Dla porównania – załadunek 
standardowego pociągu towarowego to 
około 1,5 tys. ton, a 60 tys. GJ potrzeba do 
ogrzania w ciągu roku 6 tys. mieszkań o po-
wierzchni 50 m2. 

Po raz czwarty Unia

To już czwarty projekt realizowany przez 
Szczecińską Energetykę Cieplną o tak du-
żym zasięgu i tak znacznej wartości współ-
finansowany przez Unię Europejską. 

Poprzednie trzy to: 
l modernizacja ciepłowni i systemu 

ciepłowniczego Dąbska (2006-2008, 
13 mln zł),

l budowa źródła kogeneracyjnego 
w ciepłowni „Sąsiedzka”, (w latach 
2010-2012, 4 mln zł),

 l flagowy projekt SEC-u „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego LEWOBRZE-
ZE” (2011-2015, 90 mln zł).

Taki tytuł przyznano Szczecińskiej 
Energetyce Cieplnej w wyniku badań 
przeprowadzonych przez niezależną 
fundację wśród Klientów firmy. Ocena 
zadowolenia i satysfakcji ze współpracy 
z SEC-em osiągnęła poziom 92%. 

Badaniu poddano cztery obszary: 
l zadowolenie klienta, 
l satysfakcja ze współpracy, 
l jakość obsługi,
l gotowość do rekomendacji.

Aby uzyskać tytuł Firma Przyjazna Klien-
towi konieczne było uzyskać zbiorczy 
indeks badania w tych obszarach na 
poziomie minimum 85%. Wynik SEC-u 
był wyższy o 7 punktów procentowych 
od wymaganego do certyfikacji i wyższy 
niż wskazania wszystkich laureatów Fir-
my Przyjaznej Klientowi w branży ener-
getycznej.

Gala Firma Przyjazna Klientowi odbyła 
się 10 stycznia br. w Warszawie. Tytuł 
przyznano 30 firmom z całej Polski. 
Certyfikacja SEC-u miała miejsce po 
raz pierwszy.

 
Certyfikat odbiera Menadżer ds Kluczowych Klientów SEC Marian Nowakowski
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Budownictwo

Ponad 1600 okien wymieniono w ubie-
głym roku w mieszkaniach komunal-
nych. To rekordowa liczba w porównaniu 
z poprzednimi latami. 

Aby zobrazować skalę dla porównania w Pa-
łacu Kultury i Nauki, obecnie najwyższym 
budynku w Polsce, jest ok. 2700 okien.

W ubiegłym roku w mieszkaniach komu-
nalnych w Szczecnie wymieniono tyle 
okien, aby skrócić kolejkę oczekujących. 

Mieszkańcy przy udziale miasta moder-
nizują szczecińskie kamienice. Dzięki 
temu kolejne budynki w Szczecinie od-
zyskują swój dawny blask.

W tym roku miasto planuje przelać na fun-
dusze remontowe ponad 18 mln złotych. 
Pieniądze trafią do wspólnot mieszkanio-
wych, w których Gmina, Szczeciński TBS 
lub TBS Prawobrzeże mają swoje udziały. 
W praktyce oznacza to, że w tych budyn-
kach są lokale prywatne, komunalne lub 
należące do spółek.

Prace w takich kamienicach są wyko-
nywane z funduszu remontowego, na 
który składają się wszyscy właściciele. 
Po podjęciu uchwał oraz po zgroma-
dzeniu wystarczających pieniędzy na 
koncie, można planować a następnie 
rozpoczynać remont.

W pierwszej kolejności realizowane 
są remonty konieczne (docieplenia, 
osuszania, wymiana instalacji, remont 
dachu itp), następnie robi się nową 
elewację, balkony,  klatki schodowe, 
wymienia się drzwi wejściowe i okna. 
W konsekwencji otrzymujemy prak-
tycznie wyremontowany od podstaw 
budynek, często przedwojenną kamie-
nicę, która na nowo może zachwycać 
swoim wyglądem.

W ubiegłym roku miasto również partycy-
powało w kosztach remontów budynków, 
w których ma udziały. na ten cel przekazało 
na fundusz remontów wspólnot też ok 18 
mln zł. Dzięki temu możemy dziś podziwiać 
efekty m. in. przy ul. Mariackiej 10a, Monte 
Casino 6, Pocztowej 11, ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 20, Królowej Jadwigi 
3, al. Jana Pawła II 21 (oficyny).

Lokatrzy mieszkań komunalnych wszyst-
kie ważne sprawy  załatwią w jednym 
miejscu – w nowoczesnym Centrum Ob-
sługi Najemców przy ul. Jagielońskiej 33 
i 34 w Szczecinie. 

Dodatkowo Zarząd Budynków i Lokali Ko-
munalnych uruchamia kontakt telefoniczny 
i mailowy do zgłaszania awarii.

Centrum Obsługi Najemców  
– nowe sprawy
Do tej pory lokatorzy mieszkań komunal-
nych, zarządzanych przez ZBiLK, w Cen-
trum przy Jagielońskiej załatwiali sprawy 
związane z czynszami, teraz także z w tym 
miejscu mogą zgłosić awarię lub uster-
kę. Do wyremontowanych pomieszczeń 
przeniósł się bowiem Dział Techniczny 
i technicy z poszczególnych rejonów.

Mieszkańcy w jednym miejscu mogą za-
łatwić wszystkie, ważne dla siebie sprawy. 
Do nie dawna poszczególne działy były 
rozproszone po całym Szczecinie. Teraz 
załatwiając sprawy czynszowe, można jed-
nocześnie zgłosić usterkę w mieszkaniu lub 
zasięgnąć innych informacji – mówi Lilla 
Królikowska , dyrektor Zarządu Budynków 
i Lokali Komunalnych w Szczecinie – Dzięki 
temu, że istotne dla najemców działy są 
w Centrum, komunikacja między urzędnika-
mi i najemcami jest lepsza.  Powinna również 
wzrosnąć  szybkość i jakość załatwiania 
spraw naszych lokatorów.

W Centrum: wyremontowano stare po-
mieszczenia, położono nowe posadzki, 
zamontowano nowe sufity, wstawiono 
ścianki, nowe drzwi i okna. Do obsługi 
mieszkańców zaprojektowano salę, w któ-

rej mogą załatwić swoje sprawy dot. re-
montu lokalu, zgłosić awarie, zasięgnąć 
informacji itp. W sali wydzielone zostało 
miejsce do zabaw dla dzieci, które wraz 
z rodzicami przychodzą do Centrum.

Zgłoś awarię nie wychodząc z domu.
nowym udogodnieniem jest możliwość 
zgłoszenia awarii lub usterki bez wycho-
dzenia z domu. Wystaczy zadzwonić w go-
dzinach pracy ZBiLK pod numer 91 48 
88 796 lub napisać e-mail na adres: 
awaria@zbilk.szczecin.pl. Awarię, która 
wymaga pilnej interwencji można zgłosić, 
tak jak do tej pory, dzwoniąc na numer 
pogotowia lokatorskiego – 19 720.

Jeśli jednak mieszkaniec będzie chciał 
załatwić sprawę osobiście, Centrum przy 
Jagiellońskiej jest bardzo dobrze sko-

munikowane. Dotrzeć można do niego 
komunikacją miejską, w promieniu 100 
metrów znajdują się przystanki tramwa-
jowe linii 5, 7 i 9 oraz autobusowe linii 86. 
Dla osób przyjeżdżających samochodem 
jest wyznaczony parking. Centrum jest 
także przystosowane dla osób starszych 
i niepełnosprawnych.
Wraz z rozwojem Centrum Obsługi na-
jemców jednocześnie trwał proces wyga-
szania Rejonów Administracyjnych ZBiLK. 
Jeszcze do końca  ubiegłego roku najem-
ca mógł złożyć wniosek lub zasięgnąć 
informacji przy ul. Kadłubka, Szpitalnej 
i Komuny Paryskiej. Ten okres przejściowy 
pozwalał najemcom na płynne i spokojne 
przyzwyczajenie się do zmiany. natomiast 
wraz z początkiem tego roku już wszystkie 
sprawy może załatwiać w Centrum przy ul. 
Jagielońskiej 33 i 34.

Wszystko w jednym miejscu

Nowe okna  
docenia się zimą

Wspólnie remontujemy 
kamienice

I to w praktyce się udało. nowe okna 
zamontowano m. in. w mieszkaniach 
przy ul. Monte Casino, Bogumiły, Dłu-
gosza, Niemcewicza, Krasińskiego, 
Jagielońskiej, Pięknej, Malczewskie-
go, Gryfińskiej i Jugosłowiańskiej.

najczęściej montowane okna są z profili 
PCV w kolorze białym, pięciokomorowe, 
wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy, 
z możliwością otwierania i uchylania 
w jednym skrzydle. Razem z oknem 
wymieniane są parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne. W niektórych sytuacjach 
wstawiane są okna drewniane, szcze-
gólnie na elewacjach frontowych bu-
dynków w śródmieściu.

Wymianę okien w zasobie gminy 
prowadzą Zarząd Budynków i Lo-
kali Komunalnych oraz Szczecińskie 
TBS i TBS Prawobrzeże. Do  tych jed-
nostek mieszkańcy mogą składać 
wnioski o wymianę okien. następ-
nie technicy dokonują oceny stanu 
technicznego. Okna, które są w złym 
stanie, kwalifikowane są do wymiany. 
Wnioski są realizowane w kolejno-
ści zgłoszeń.

W tym roku planuje się wymienić przynaj-
mniej pół tysiąca okien w lokalach ko-
munalnych.

nowe okna wstawiane są także w mieszka-
niach należących do TBS-ów. W ubiegłym 
roku spółki wymieniły w swoich zasobach 
ponad 300 okien.
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Rady Osiedla

Miliony dla mieszkańców

Ponad 5,3 miliona złotych. Tyle wydał 
Zakład Usług Komunalnych na budowę 
lub przebudowę parków, skwerów czy 
wybiegów dla psów w 2017 roku. Do tych 
zmian przyczyniły się także Rady Osiedla.

Park Majowe powstał na niezagospo-
darowanej dotąd działce przy zbiegu ulic 
Andrzejewskiego oraz Iwaszkiewicza. Dzisiaj 
mamy tutaj jeden z najpiękniejszych parków 
w naszym mieście z nowoczesnym placem 
zabaw,  siłownią pod chmurką,  stołami do 
szachów i tenisa stołowego. Dodatkowo po-
wstał tu pierwszy w Szczecinie plac zabaw 
dla osób niepełnosprawnych.
Wszystko w otoczeniu mnóstwa zieleni, 
a dokładniej 150 drzew, blisko 2000 krze-
wów ozdobnych, pnączy, traw ozdobnych 
i krokusów. Inwestycja kosztowała ponad 
2,5 miliona złotych.

Na Golęcinie można korzystać z Parku 
Liga, przy ulicy Światowida. O jego nie-
samowitym położeniu i trafności decyzji, 
co do przeprowadzenie inwestycji może 
świadczyć fakt, że właśnie z tego parku 
mieszkańcy północnych dzielnic Szczecina 
witali latem wpływające do naszego miasta 

żaglowce biorące udział w regatach Tall 
Ships Races. Park Liga znajduje się bowiem 
nad samą wodą.
Przebudowa tego miejsca kosztowała 
319 tysięcy złotych. Zabiegała o nią Rada 
Osiedla. 
W ubiegłym roku zakończył się ostatni etap 
przebudowy parku im. Stanisława Nadra-
towskiego przy ulicy Malczewskiego. Prace 
pochłonęły 584 tysiące złotych. Są tu nowe 
alejki, nowe wejścia do parku, nasadzenia 
zieleni,  m.in. place zabaw, siłownia pod 
chmurką , stoły do gry w szachy i tenisa 
stołowego. W centrum parku znalazła się 
nietypowa, klinkierowa gigantyczna ławka 
z drewnianymi siedziskami. 

Na Pogodnie natomiast można korzystać 
z przebudowanego za 257 tysięcy złotych 
Skweru Zdrowia. Jest teraz oświetlony, 
ułożone są nowe alejki, nowe ławki i kosze 
na śmieci, siłownia pod chmurką.  

W okolicach Turzynu kolejnego etapu 
przebudowy doczekał się skwer Doli-
wo-Dobrowolskiego. Tym razem prace 
kosztowały 147 tysięcy złotych.  Jest tu  już 
siłownia pod chmurką, utwardzono alejki, 

ławki, kosze na śmieci, urządzenie do street 
workoutu, plac zabaw. 

Na Niebuszewie mieszkańcy mogą 
cieszyć się z wyremontowanego zie-
leńca w rejonie ulic Reja, Heleny oraz 
Naruszewicza. W miejscu zniszczonych 
i dziurawych alejek pojawiła się nowa 
nawierzchnia,  nowe schody. Wyremon-
towane zostały także murki schronów 
znajdujących się na terenie skweru oraz 
wejścia do schronów. 

Nad Rudzianką na Prawobrzeżu kosztem  
153 tysięcy złotych powstała  aleja space-
rowa wokół zbiornika wodnego, kładka, 
nowe elementy małej architektury. 

Z kolei w Kijewie, na terenie byłej strzelnicy 
wojskowej  powstał ptasi azyl. Zamontowa-
nych zostało 100 skrzynek lęgowych dla 
ptaków, 20 budek dla nietoperzy. 

W Kijewie stworzono także Różane Ogro-
dy.  Zadanie zostało wybrane w głosowaniu 
mieszkańców w ramach Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego,  przy ulicy niedź-
wiedziej posadzono ponad 2100 sztuk róż

Na Głębokim natomiast lasy miejskie 
stworzyły nową, pięciokilometrową ścieżkę 
edukacyjną. Kosztowała 28 tysięcy złotych. 
na całej długości ustawione zostały wiaty 
wypoczynkowe. Ścieżka rozpoczyna się przy 
pętli tramwajowej „Głębokie”, prowadzi przez 
leśne szlaki i nad brzegiem jeziora, otacza 
Głębokie i kończy się przy ulicy Kąpieliskowej. 

W Wielgowie, za 193 tysiące złotych,  przy 
ulicy Bałtyckiej i Wiślanej powstała m.in. 
ścieżka edukacyjna, gdzie nauczyciele 
mogą organizować dla swoich podopiecz-
nych zajęcia z przyrody. 

Zmiany widać także w okolicach Jeziora 
Szmaragdowego, gdzie za 17 tysięcy zło-
tych leśnicy stworzyli nietypowy wybieg 
dla psów, na którym wydzielili mniejszy 
wybieg dla szczeniaków.

na zakończenie roku swoją metamorfozę 
rozpoczął park przy Litewskiej, w którym 
zakończyły się prace o wartości 157 tysięcy 
złotych. Uporządkowano zieleń, zamonto-
wano oświetlenie parku , powstał wybieg 
dla psów.  

www.wiadomosci.szczecin.eu

 Park Majowe

  

 

Park Liga Szmaragdowe – Wybieg dla psów

Skwer Zdrowie
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Roztańczony Szczecin Jazz 
Rozmaitości

Szczecin Jazz wkroczył w Nowy Rok 
„swingując” krokiem kujawiaka z Ze-
społem Pieśni i Tańca „Szczecinianie” 
i swing dancerzy  „Lindy Hop Szczecin”  
do muzyki Sylwka Ostrowskiego.  

To było wspaniałe powitanie 2018 roku!

Potańcówki to szczeciński hit ostatnich cza-
sów. Dobrze przyjęte spotkania w Ogrodzie 
Różanym, czy noworoczna integracja na 
deskach Teatru Letniego sprawiły, że za-
bawa taneczna zagości także na festiwalu 
Szczecin Jazz.

10 marca w Trafostacji Sztuki do 
wyjścia na parkiet zachęci Jazz Band 
Młynarski – Masecki.  Przeniesiemy 
się w czasie do międzywojennej Polski, 
w której powstawały pierwsze jazzowe 
utwory, a piękne panie i panowie tańczyli 
swinga i tango –  mówi szef artystyczny 
festiwalu Sylwester Ostrowski.

Wybitny pianista Marcin Masecki 
razem z Janem Emilem Młynarskim 
powołali do życia zespół odwołu-
jący się do starej tradycji polskich 
orkiestr jazzowych międzywojnia. 
Całe przedsięwzięcie skupione jest 
wokół ducha postaci Adama Astona 
- najwybitniejszego przedwojennego 
polskiego śpiewaka rozrywkowego, 
oraz Henryka Warsa - najważniejszego 
polskiego przedwojennego pianisty, 
aranżera i kompozytora. Aranżacje 
Marcina i głos Janka nadają całości 
zupełnie nowy oddech, czyniąc tę 
muzykę aktualną i użytkową, do tańca 
i wzruszeń.

10 marca 2018 r., Trafostacja Sztuki 
w Szczecinie, godz. 20.00. 
A kolejną gwiazdą festiwalu Szczecin Jazz 
2018 jest Vincent Herring, saksofonista 
altowy z nowego Jorku, który wystąpi 4 
marca, o godzinie 20.00, w Studio S-1  
Radia Szczecin, przy ul. niedziałkowskiego.

Vincent Herring rozpoczął swoją karierę 
muzyczną we wczesnych latach 80., kon-
certując w Stanach Zjednoczonych i Europie 
z zespołem Lionela Hamptona. Przez lata 
współpracował z wieloma gwiazdami jazzu, 
wypracowując przy tym własny charaktery-
styczny styl. na swoim koncie posiada impo-

nujący dorobek fonograficzny: 20 autorskich 
płyt i ponad 200 kooperacji. 

Aktualne informacje o programie festiwalu 
Szczecin Jazz i biletach na poszczególne 
koncerty znajdują się na stronie      

 www.szczecinjazz.pl

Miliony dla mieszkańców

Ruszył nabór wniosków o przyznanie 
marki „Zrobione w Szczecinie”. Do 31 
marca br. przyjmowane będą propozy-
cje produktów bądź usług, które budują 
pozytywny wizerunek Miasta.

Marka „Zrobione w Szczecinie”, przyzna-
wana jest przez Gminę Miasto Szczecin 
oryginalnym szczecińskim produktom lub 
usługom, wyróżniającym się wysoką jako-
ścią oraz kreującym pozytywny wizerunek 
Miasta.  Marka ma charakter honorowy i nie 
przysługują z tytułu jej przyznania żadne 
gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe.

Dziewczyny Rocka - Wanda Kwietniew-
ska, Małgorzata Ostrowska, Urszula  i Iza-
bela Trojanowska – to temat przewodni 
III edycji ogólnopolskiego Zjazdu Mło-
dych Gwiazd w Szczecinie. 

Zjazd Młodych Gwiazd to ogólnopolski 
konkurs wokalny, mający za zadanie pro-
mować wśród młodych adeptów sztuki 

 Noworoczna potańcówka w Teatrze Letnim

Przedsiębiorca, któremu zostanie przyznana 
marka, będzie miał możliwość udziału  w pro-
gramach z zakresu promocji gospodarczej 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
oraz będzie mógł zamieścić logotyp marki 
w swoich materiałach promocyjno-infor-
macyjnych. 
O przyznanie marki dla produktów lub usług 
mogą występować przedsiębiorcy, instytu-
cje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie, 
których produkty lub usługi znajdują się na 
szczecińskim rynku przez co najmniej 12 
miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia.

Marka przyznawana będzie dwa razy do roku 
(w edycji wiosennej i jesiennej) w dwóch ka-
tegoriach:
• dla produktów w liczbie do 10 rocznie;
• dla usług w liczbie do 10 rocznie.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie mar-
ki jest złożenie wniosku w Biurze Strategii 
Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w zamknię-
tej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione 
w Szczecinie”.

wokalnej historię polskiej piosenki, najlep-
sze wzorce tekstowo-muzyczno-wokalne 
oraz wymianę doświadczeń opiekunów 
i wykonawców.

Przez promocję polskiej pio-
senki młodzi artyści mają szansę 

poznać dorobek kluczowych twór-
ców polskiej muzyki popularnej. 

Otrzymają także możliwość kontak-
tu z ważnymi osobami krajowej 

branży muzycznej, którzy mogą pomóc w ich 
karierze wokalnej.
III edycja Zjazdu Młodych Gwiazd odbę-
dzie się w dniach 6-8 lipca. Próby mikrofo-
nowe połączone w warsztatami odbędą się 
6 lipca w godzinach popołudniowych. Prze-
słuchania konkursowe odbędą się w sobotę 
7 lipca, zaś Koncert Galowy w niedzielę – 8 
lipca na scenie Różanego Ogrodu Sztuki przy  
ul. Pawła Jasienicy 6 w Szczecinie.
Nabór zgłoszeń trwa do 31 marca br.
Z regulaminem festiwalu i naboru można 
zapoznać się na stronie internetowej: 

www.saa.pl
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Luty zaprasza
Trwa znakomita passa Filharmonii 
w Szczecinie. Kolejny raz udało się pobić 
wcześniejsze rekordy. W 2017 roku na 
koncerty, wernisaże, zwiedzania i otwarte 
próby generalne przyszło ponad 227 tys. 
osób!

 To o 48 tys. więcej niż w rok wcześniej. Gdyby 
odnieść to do liczby mieszkańców Szcze-
cina, to co drugi słuchał koncertu, oglądał 
wystawę lub zwiedzał gmach Filharmonii. 
Gdybyśmy chcieli usadzić wszystkich naraz, 
zapełniliby dwa największe stadiony w Eu-
ropie – Camp nou w Barcelonie i angielski 
Wembley. W 2017 odbyło się 585 wydarzeń, 
co daje średnią 48 wydarzeń w miesiącu.

Ten rok tez zapowiada się bardzo intere-
sująco, a co w lutym?
16 lutego, o godzinie 19.00  Kurzak | Ala-
gna - koncert z okazji 65-lecia Filharmonii 
w Szczecinie. Aleksandrę Kurzak, polską so-

pranistkę i divę operową częściej niż w Polsce 
można usłyszeć w Metropolitan Opera czy 
operze wiedeńskiej. Z okazji  65-lecia orkie-
stry Filharmonii w Szczecinie usłyszymy też 
Roberto Alagnę śpiewaka uważanego za 
spadkobiercę Luciano Pavarottiego Roberto 
Alagna –francuski tenor, a prywatnie… męża 
pani Aleksandry.

www.filharmonia.szczecin.pl

na obu scenach Filharmonii oprócz koncer-
tów symfonicznych odbywa się też wiele 
prezentujących całkiem inne gatunki mu-
zyki. W lutym m.in.  poznaj najseksowniej-
szą w historii orkiestrę prowadzoną przez 
lewitującego dyrygenta i pełnego charyzmy 
pianistę. Wypełniony masą pozytywnej ener-
gii koncert zachwyca oszałamiającą muzyką 
i zaskakuje rozbrajającymi żartami „tu i teraz”, 
które składają się na kilkadziesiąt wybornych 
skeczy muzycznych, jednym słowem:  Fil-
harmonia dowcipu i Waldemar Malicki 

- klasyka z fortepianem plus (5 lutego, 
godz. 17.30 i 20.00).

Z kolei 12 lutego o godzinie 19.00 Michał 
Bajor - od Kofty... do Korcza. To  podsumo-
wanie kilkudziesięciu lat przygody aktora 
z piosenką. na repertuar jubileuszowego 
zestawu złożą się najważniejsze utwory 
w muzycznym życiu wybitnego wokalisty - 
te o których wydanie od lat proszą fani, i do 
których jednocześnie on sam ma szczegól-
ny sentyment.
Perfect Akustycznie  (20 lutego, godz. 
20.00), zespól  zadebiutował na rynku mu-
zycznym w 1980 roku! W naszej filharmo-
nii zaprezentuje wersje akustyczne swych 
utworów również ze swojej najnowszej 
płyty MUZYKA.

www.filharmonia.szczecin.pl

Netto Arena zaprasza (4 lutego, godz.19.)  
- Rosyjski balet klasyczny. Klasyka i lód. Po 

raz pierwszy w historii w jednym przedstawie-
niu wykorzystana zostanie tradycyjna scena 
baletowa i lód, na których wystąpi rosyjski 
balet klasyczny pod kierownictwem Hasana 
Usmanova! Widowisko w wykonaniu najlep-
szych tancerzy i łyżwiarzy figurowych Rosji. 
Fantazyjna scenografia, efektowne kostiumy, 
doskonała gra aktorska oraz umiejętności 
taneczne na światowym poziomie.

A10 lutego, godz. 20.00 – Polska Noc Ka-
baretowa 2018. Zabawa stulecia – Świę-
tujemy 100-lecie Niepodległości. 
na przekór stereotypom artyści chcą poka-
zać, że Polacy potrafią świętować z pompą 
i na wesoło. Przez cały rok będą przemierzać 
Polskę z programem przygotowanym spe-
cjalnie na tę okoliczność. Autorem scena-
riusza jest Robert Górski. Siódmą już edycję 
Polskiej nocy Kabaretowej poprowadzi 
Kabaret Moralnego niepokoju.

www.arenaszczecin.pl

Podczas drugiej edycji Międzynarodo-
wych Nagród Żeglarskich Szczecina 
wyróżnione zostaną osoby, osiągnięcia 
i inicjatywy związane z żeglarstwem. 

W marcu 2018 roku, podczas uroczystej 
gali, poznamy zwycięzców w aż dziesięciu 
kategoriach! 

Trwa zgłaszanie kandydatów . nad całością 
czuwa kapituła nagród i prezydent Szczecina, 
który w roku 2016 zdecydował o ustanowie-
niu nagród.

– Nagrody są odpowiedzią na inicjatywę śro-
dowiska żeglarskiego naszego miasta, które 
ma bogate tradycje i doświadczenie – zapo-
wiada Prezydent Piotr Krzystek – Chcemy 
wyróżniać szczególne osoby oraz instytucje, 
które wykazały się w żeglarstwie w sposób 
wyjątkowy. Myślę że poprzez godne wykorzy-
stanie potencjału, który drzemie w tej nagro-
dzie, utrwalamy w świadomości społecznej, 
jak ważną funkcję żeglarstwo pełni w życiu 
naszego miasta.

Celem nagród jest popularyzacja żeglarstwa 
i jego tradycji, uhonorowanie ważnych osią-
gnięć żeglarskich, kształtowanie i rozwijanie 
świadomości morskiej i wyróżnienie dokonań 
w dziedzinie wychowania morskiego dzieci 
i młodzieży. Kategorii, w których Prezydent 
Miasta Szczecin (na rekomendację członków 
Kapituły) będzie mógł przyznać nagrody 
jest aż dziesięć.

– Główną nagrodą jest nagroda  im.  kapitana 
Ludomira Mączki – zapowiedział żeglarz 
Piotr Owczarski, członek kapituły. – Tym 
samym jej patronem został znany żeglarz, 
podróżnik, postać, która zrosła się ze Szcze-
cinem. Cechą szczególną tej nagrody jest jej 
międzynarodowy wymiar.

Pozostałe kategorie to:

• Rejs Roku – nagroda imienia Wyszaka;

• Żeglarz Roku;

• Regatowiec Roku – nagroda imienia 
kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego;

• Popularyzator Żeglarstwa – nagroda 
imienia kapitana Kazimierza Haski;

 Nagroda Kota Umbriagi;

• Nagroda Kulturalna Żeglarskie-
go Szczecina;

• Wydarzenie Żeglarskie;

• Młody Żeglarz Roku;

• Żeglarska Nagroda Specjalna.

Kandydatury do poszczególnych nagród do 
15 lutego 2018 r. mogą zgłaszać miesz-
kańcy Szczecina, województwa zachod-
niopomorskiego i Pomorza Przedniego, 
a w przypadku nagrody imienia kapitana 
Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Pol-
ski. Prócz tego kandydatów zgłaszać mogą 
także: członkowie kapituły oraz instytucje 
publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, 
organizacje i kluby żeglarskie. 

Spośród nadesłanych kandydatur wyłonieni 
zostaną nominowani do poszczególnych 
wyróżnień. Laureatów poznamy podczas 
uroczystej Gali Żeglarskiej zaplanowa-
nej na 24 marca 2018 roku.

www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

14 lutego 
odbędzie 
się w Lulu 

Club walentynko-
wy koncert dla ... jeszcze niezako-

chanych!

Poznanie fajnej i wartościowej osoby 
czasami graniczy z cudem. Znajomi 

i ich znajomi  są w szczęśliwych 
związkach, a my usilnie próbu-

jemy spotkać miłość swojego 
życia. Brzmi znajomo? 

Być może przy-

czyną takiego stanu rzeczy nie jesteś 
Ty, ani żaden pech, ale szukanie w nie-
właściwych miejscach?
My już zakochani… połączyła nas mu-
zyka, teraz czas na Ciebie Czekamy na 
Ciebie w Lulu w Walentynki.

Wystąpi Guimaraes String Quartet 
(kwartet smyczkowy z Portugalii) oraz 
Duet Jackpot, a w programie m.in. 
J.B. Santos II Kwartet smyczkowy a-
-moll, op. 27; Moje serce to jest muzyk 
z repertuaru Ewy Bem,  Pogoda ducha 
z repertuaru Hanny Banaszak, Gaj z re-
pertuaru Marka Grechuty.

Godz. 19.00, LULU CLUB  
ul. Partyzantów 2

więcej na:
www.balticneopolis.pl

Do zakochania 
jeden koncert…


