
Udogodnienia dla mieszkańców „Zrobione w Szczecine”Warto pić wodę z kranu!

Do pierwszej edycji programu zgłosiło się prawie 60 
podmiotów.    

Więcej, str. 11

To dobra rada na gorące dni. A do tego oszczędzamy i dba-
my o środowisko. 

Więcej, str. 7

„Bon Opiekuńczy Alzheimer 75”, więcej miejsc w żłobkach, 
500+ i 300+.  

Więcej, str. 2
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Business Cafe – pod takim tytu-
łem kryją się ciekawe spotkania 
z laureatami ubiegłorocznej Na-
grody Gospodarczej Prezydenta 
Miasta Szczecin, które organizu-
je Agencja Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej. 

Podczas spotkań laureaci dzielą się 
ze słuchaczami swoimi przepisami 
na sukces, opowiadają o początkach 
powstania firmy, determinacji i naj-
większych porażkach. 

Do tej pory gośćmi Business Cafe 
byli przedstawiciele trzech firm – Fast 
Terminals Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa 
Budowlanego Calbud Sp. z o.o. i pie-
karni S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy. 

Będą nowe miejsca w żłobkach dla naj-
młodszych mieszkańców Szczecina oraz 
„Bon Opiekuńczy Alzheimer 75”.

Bon jest świadczeniem pieniężnym, które 
ma wesprzeć rodziny w opiece nad seniora-
mi, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają 
na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną 
chorobę Alzheimera. 

Świadczenie skierowane jest do opieku-
nów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę 
nad seniorem (senior nie może być objęty 
opieką prywatnej lub publicznej placówki).

Wysokość Bonu opiekuńczego to 2000 zł 
i zostanie wypłacona w dwóch transzach 
(każdorazowo po 1000 zł). 

Wnioski o przyznanie świadczenia można 
składać w Biurze Obsługi Interesantów 
szczecińskiego magistratu (pl. Armii Kra-
jowej 1; stanowisko nr 47,  jak również jego 
filii (ul. Rydla 39-40). 

Opiekunowie seniorów muszą wypełnić 
i złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do 
niego zaświadczenie od lekarza specjalisty, 
że senior przebywa pod opieką odpowied-
niej poradni zdrowia lub zespołu leczenia 
środowiskowego. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
„Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75”, 
w tym wzory niezbędnych formularzy, 
dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej: www.eurzad.szczecin.pl

Dla maluszków 

70 nowych miejsc powstało w 3 publicz-
nych żłobkach przy ulicach: Włościań-
skiej 3 (15 miejsc), Kazimierza Królewicza 
61 (23 miejsca) i Podhalańskiej 1-3 
(32 miejsca).

Stało się to możliwe dzięki realizacji pro-
jektu unijnego - „Zwiększenie liczby i do-
stosowanie miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w trzech publicznych 
żłobkach na terenie Szczecina”.

Celem tego projektu jest umożliwienie 
powrotu na rynek pracy (do 2020 roku) 

Od 1 sierpnia można składać papierowe 
wnioski o przyznanie świadczeń rodzin-
nych, programów „Rodzina 500+”  i  „Do-
bry start” czy funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres zasiłkowy.

Cały czas można też składać wszystkie wnio-
ski elektronicznie, w tym roku od początku 
lipca. Do tej pory tą drogą złożono prawie  
13 tys. wniosków w ramach programu 
„Dobry start” oraz ok. 4 tys. w ramach 
programu „Rodzina 500+”.

Od 1 sierpnia wnioski papierowe będą 
przyjmowane w Szczecińskim Centrum 
Świadczeń, w trzech punktach na tere-
nie miasta:
–  Główna siedziba SCŚ – ul. Kadłubka 12, 

w godz. 7:30-16:00;
–  Filia SCŚ – ul. Kaszubska 30 – w godz. 

7:30-16:00;
–  SCŚ Prawobrzeże – ul. Rydla 39/40 (filia 

UM) – w godz. 08:00-16:00.

Dokumenty można również wysłać pocztą 
na adres: Szczecińskie Centrum Świad-
czeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

Online – najszybciej i najwygodniej.
Przez cały czas przyjmowane są też wnioski 
drogą elektroniczną. W przypadku progra-
mów „Dobry start i „Rodzina 500 +” można 
to zrobić na dwa sposoby:
•	 przez	systemy	bankowości	elektronicznej;
•	 przez	portal	Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	

i Polityki Społecznej Emp@tia.
W przypadku pozostałych świadczeń (ro-
dzinne, fundusz alimentacyjny) wnioski 
można przesłać przez portal Emp@tia.

www.swiadczenia.szczecin.pl

Czas na 
tradycyjne 
wnioski

Jak odnieść sukces w biznesie? 

Wsparcie dla seniorów 
i dla najmłodszych   

W zeszłym roku Fast Terminals zdo-
była nagrodę w kategorii Gospodarka 
Morska i Logistyka. Firma od 1992 
roku zorganizowała i obsługuje regu-
larne połączenia żeglugowe z portami 
Anglii i Irlandii Północnej. 

W 2017 roku oddała do użytku no-
woczesny, w pełni zautomatyzowany 
terminal przeładunkowy dla ładun-
ków masowych. Wartość inwestycji 
przekroczyła kwotę 3 mln euro.  
Przedsiębiorstwo Budowlane Cal-
bud zostało wyróżnione w kategorii 
Budownictwo i Rozwój Przestrzenny. 

Kapituła podkreśliła wysoką jakość 
oraz wieloletnie doświadczenie na 
rynku budowlanym krajowym i zagra-
nicznym. Doceniła także zaangażowa-

nie firmy w działania pozabiznesowe: 
społeczne, kulturalne i sportowe. 

Piekarnia Reczyńskich została 
uhonorowana za wykorzystywanie 
i propagowanie tradycyjnych me-
tod produkcji pieczywa oraz za to, 
że dzięki wykorzystywaniu starych, 
zdrowych metod pieczenia, przekazu-
ją następnym pokoleniom prawdziwy 
smak polskiego chleba.

Kolejne spotkania z Laureatami już 
niebawem, polecamy śledzić profil 
Agencji Rozwoju Metropolii Szcze-
cińskiej na Facebooku: 

www.facebook.com/ARMS.SZCZE-
CIN.EU/

140 osobom opiekującym się dziećmi do 
lat 3, w tym 14 rodzicom dzieci z niepeł-
nosprawnością.

Podstawowym wymogiem związanym 
z udziałem w projekcie jest podjęcie za-
trudnienia lub powrót do pracy rodzica/
prawnego opiekuna dziecka. 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają 
rodzice/prawni opiekunowie dzieci 
z niepełnosprawnością. Udział w pro-
jekcie jest bezpłatny. Rodzice/prawni 
opiekunowie wnoszą jedynie wkład 
własny na pokrycie kosztów wyżywienia 

i artykułów higienicznych (obecnie do 
142 zł za miesiąc). 
–Tworzenie nowych miejsc w żłob-
kach, to jedno z największych wyzwań, 
które obecnie stoją przed nami. Cały 
czas staramy się szukać nowych 
rozwiązań, które przyczynią się do 
zwiększenia liczby dostępnych miejsc 
i umożliwią otoczenie opieką możli-
wie najszerszej grupy najmłodszych. 
Tym bardziej cieszymy się, że dzięki 
temu projektowi udało się stworzyć 
kolejne miejsca opieki nad dziećmi do 
lat 3 –mówił Piotr Krzystek Prezydent 
Szczecina. 

www.zespolzlobkow.szczecin.pl
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Reprezentantka Polski w żeglarstwie, 
uczestniczka letnich igrzysk olimpijskich, 
medalistka Mistrzostw Polski, Europy 
i Świata. 

Agnieszka Skrzypulec,  od 2003 r. zawod-
niczka Kadry Narodowej, Mistrzyni Europy 
kl. Laser 4.7 i Wicemistrzyni Świata kl. La-
ser 4.7. 7-krotna Mistrzyni Polski Seniorów 
w klasie 470  jest kolejną bohaterką cyklu 
„Myśli Niepodległe”.

W Szczecinie zakochała się po raz drugi 
przy okazji Juwenaliów na Łasztowni i Bul-
warach. Bulwary z widokiem na Odrę i Wały 
Chrobrego to według Niej najpiękniejsze 
miejsce w mieście. 

– Zawsze byłam związana ze Szczecinem, 
zawsze czułam się szczecinianką. Wychowa-
łam się tutaj i tutaj też nauczyłam się żeglować 

– mówi. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła 
mieszkać w innym miejscu na ziemi.

W ramach inicjatywy Codziennie Polskę 
tworzyMy żeglarka podzieliła się także swo-
imi refleksjami na temat wolności:

– Kiedy myślę o wolności to tak na naprawdę 
myślę o niej na wielu płaszczyznach. Jedną 
z nich jest wolność decydowania o sobie, 
decydowania o tym co chcę i jak chcę robić, 
o tym kim chcę być – mówi nasza bohater-
ka. Z drugiej strony to też wolność w prze-
kraczaniu granic. Czuję że jestem wolnym 
człowiekiem i mogę pojechać gdziekolwiek, 
gdzie dusza mnie poniesie.

Film można zobaczyć na stronie internetowej: 
mojaniepodleglosc.pl/mysli-niepodlegle/.

„Myśli niepodległe” to jeden z elemen-
tów akcji „Codziennie Polskę tworzyMy”, 

która ma na celu całoroczne, obywatelskie 
świętowanie setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości nie tylko w Szczecinie, ale 
i w całym kraju. „Myślami” nazywamy cykl 
filmów-wywiadów nagrywanych w szcze-
cińskiej filharmonii i publikowanych zawsze 
11. dnia każdego kolejnego miesiąca. Ich 
bohaterami są osoby znane i związane ze 
stolicą Pomorza Zachodniego. 

„Codziennie Polskę tworzymy” to nazwa 
rocznego programu obchodów 100-lecia 
niepodległości naszego kraju. Inicjatywa 
składa się wiele elementów o zasięgu lo-
kalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ich 
naczelnym celem jest ukazanie Święta Nie-
podległości nie tylko w kontekście historycz-
nym, lecz także w świetle codziennego życia 
i pracy każdego z nas na rzecz Ojczyzny, 
dziś i w przyszłości. 

www.mojaniepodleglosc.pl

500 tys. zł do końca 2018 roku mogą 
wydać mieszkańcy na działania oby-
watelskie w Szczecinie.

– To jedno z pięciu narzędzi, z których 
mogą skorzystać mieszkańcy nasze-
go miasta, którzy chcą zrobić coś dla 
lokalnej społeczności – mówi Daniel 
Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta 
Miasta. – Do tej pory dzięki m.in. Szcze-
cińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu 
mieszkańcy mogli być pomysłodaw-
cami projektów inwestycyjnych, dziś 
mogą realizować również projekty 
„miękkie”, jak wydarzenia kulturalne, 
spotkania, debaty, festyny.

Z wnioskiem o realizację zadania w ra-
mach Inicjatywy Lokalnej mogą wystąpić 
mieszkańcy: bezpośrednio, jako grupa 
inicjatywna (minimum dwie osoby)lub za 
pośrednictwem organizacji pozarządo-
wej, która ma siedzibę na terenie Szcze-
cina.

Nabór wniosków odbywa się przez cały 
rok. Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkań-
cy podejmują wspólne działania. 

Może to być np. poprawa przestrzeni 
miejskiej, modernizacja podwórka lub 
wydarzenia integrujące mieszkańców, 
np. festyn osiedlowy o charakterze kul-
turalnym, sportowym czy ekologicznym. 
Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku 
z realizacji inicjatywy.

www.bip.um.szczecin.pl

Stadiony: jeden gotowy,  
drugi  czeka na wykonawcę 

Jestem dumna  ze swojego miasta Fundusze  
dla 
mieszkańców

Gruntowna modernizacja stadionu lek-
koatletycznego zakończona, milowy 
krok w stronę nowoczesnego piłkar-
skiego kompleksu wykonany.

Całkowicie nowa nawierzchnia tartanowa, 
dodatkowy rozbieg do trójskoku i skoku 
o tyczce, bardziej funkcjonalne rzutnie, ścież-
ki i koła – tak po gruntownej modernizacji 
prezentuje się stadion lekkoatletyczny przy 
ul. Litewskiej. Dzięki nowym rozwiązaniom 
wprowadzonym na płycie stadionu zyskają 
sportowcy i widzowie, którzy podczas za-
wodów będą mieli lepszą widoczność na 
poszczególne konkurencje. 

Polski Związek Lekkiej Atletyki uznał, że 
szczeciński obiekt spełnia wymagania Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Federacji 
Lekkoatletycznej (IAAF) oraz PZLA i zostaje 
zaliczony do stadionów kategorii III, a tym 
samym mogą tu być rozgrywane wszystkie 
konkurencje biegowe, chód sportowy, skok 
wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, 
pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem 
oraz rzut młotem. 
Wyniki uzyskiwane w tych konkurencjach 
będą mogły być podstawą do przyznania 
zawodnikom określonej klasy sportowej  
(z mistrzowską międzynarodową włącznie). 

www.wiadomosci.szczecin.eu

Stadion Miejski - przetarg gotowy

Zakończyły się prace nad dokumentacją 
niezbędną do ogłoszenia procedury prze-
targowej. Wymagane materiały trafiły już 
do Europejskiego Dziennika Zamówień 
Publicznych. 

Inwestycja będzie obejmować budowę 
i wyposażenie Centrum Szkolenia Dzieci 
i Młodzieży, tj. budynku wraz z kompleksem 
sześciu boisk (w tym trzech z nawierzchnią 
hybrydową i jednego zabudowanego tzw. 
„balonem”), budowę czterech trybun Stadio-
nu Miejskiego oraz infrastruktury wokół, tj. 
parkingów, dróg dojazdowych i chodników.

W przetargu będą mogły wziąć udział firmy, 
które posiadają doświadczenie w budowie, 
przebudowie lub rozbudowie stadionu pił-
karskiego o wartości co najmniej 100 mln zł. 
Przyszły wykonawca musi również dyspono-
wać odpowiednio dużą i wykwalifikowaną 
kadrą oraz posiadać zabezpieczenie finan-
sowe w wysokości 70 mln zł. 

Oferty można składać do godz. 12.00 9 
sierpnia 2018r. w siedzibie spółki Inwestycje 
Miejskie Stadion, przy ul. Twardowskiego 8, 
71-100 Szczecin.

Więcej na www.stadion.szczecin.pl
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Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Ul. Przyjaciół Żołnierza. Dziurawy 
dach wiaty na przystanku.

Ulica 5 Lipca. Zniszczone stojaki  
rowerowe.

 Ecoszczecin

Dziewiąty Punkt Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych – Ekoport 
wybudowany zostanie  przy ul. Taczaka 
przy zbiegu z ul. Witkiewicza. 

Obecnie trwa procedura wyboru Wyko-
nawcy na budowę Ekoportu oraz został 
złożony wniosek o dofinansowanie unij-
ne.

W Ekoporcie usytuowane zostaną wiaty na 
4 kontenery o pojemności  30 m2 i 6 konte-
nerów o pojemności 15 m2, wybudowane 
zostaną także budynki: socjalno-biurowy, 
magazynowy, warsztatowo – garażowy.

Budynek socjalny i budynek magazyno-
wy ukryte zostaną pod szkieletem z ram 
stalowych tworzących złudzenie dachu 
dwuspadowego. Jednocześnie ramy po-
łączone legarami będą podstawą dla roślin 
pnących, które z czasem ukryją budynek 
tworząc zielony dach i ściany.

Planuje się architekturę stylizowaną,  z uży-
ciem naturalnych materiałów – ceramiki, 
drewna, okładzin z blachy. Całość uzupeł-
ni zieleń.Energia elektryczna do obsługi 
Ekoportu pozyskiwana będzie z baterii 
słonecznych umieszczonych na dachu 
jednego z budynków, a woda z opadów.

Dodatkową funkcją Ekoportu będzie dzia-
łalność edukacyjna prowadzona zarówno 
dla młodzieży jak i dorosłych mieszkańców 
miasta. Wybudowana zostanie również 
ścieżka edukacyjna z planszami o tematyce 
związanej z ekologią i ochroną środowiska.

Nowy Ekoport  będzie również prowadził  
Galerię Szpargałek, która w Ekoporcie na 

Pierwsza tego typu galeria charytatyw-
na w Polsce, która mieści się w Ekopor-
cie przy ul. Arkońskiej, zebrała  ponad 
35 tysięcy złotych, które trafiły na kon-
ta organizacji pożytku publicznego.

Najwięcej, bo ponad 14.500 złotych 
otrzymało hospicjum dla dzieci i doro-
słych. Druga na liście jest Fundacja Dom 
hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewan-
gelisty, trzecie natomiast Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę 
i Inne Choroby Nowotworowe, które do-
stało ponad 4 tysiące złotych. Organizacji 
jest jednak znacznie więcej. 

Wszystkie można znaleźć na stronie www.
ekoporty.szczecin.pl

To nie jedyny sukces Galerii Szpargałek. 
Zyskało na nim również Muzeum Techniki 
i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, 
które otrzymało wartościowe eksponaty.

– Do Muzeum Techniki i Komunikacji Za-
jezdnia Sztuki w Szczecinie przekazaliśmy 
komputer zbudowany dla węgierskich 
nauczycieli Videoton TV-Computer 64k+, 
bańki lekarskie, Radioodbiornik TSH-111, 

Będzie kolejny Ekoport 

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

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również wy-
korzystać do tego komputer stacjonarny. 

Później już wszystko jest bardzo proste. 
Wchodzimy do aplikacji lub na stronę, 
wypełniamy podstawowe informacje, 
opisujemy problem i wysyłamy do Urzę-
du Miasta.

www.alertszczecin.pl

Galeria Szpargałek ogromnym  hitem! 

ul. Arkońskiej cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem.

8 Ekoportów, które funkcjonują w Szcze-
cinie cieszą się ogromnym „wzięciem”, 
co roku biją rekordy odbiorów, przyjmu-
ją m.in.: szkło opakowaniowe, papier, 
opakowania z tworzyw sztucznych, 
metal, opakowania wielomateriałowe, 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, chemikalia 
i opakowania po chemikaliach, przeter-
minowane leki i opakowania po lekach, 
świetlówki i żarówki, odpady biodegra-
dowalne, w tym odpady zielone. odpady 
budowlane i poremontowe .

Lokalizacje i godziny otwarcia  
1. Ul. Dworska (plac Słowińców), Gumień-

ce – 9.00 -19.00
2. Ul. Gdańska, Międzyodrze – 9.00 – 17.00
3. Ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), Pra-

wobrzeże/Dąbie – 9.00 – 17.00
4. Ul. Firlika 31, Drzetowo-Grabowo – 9.00 

– 19.00
5. Ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości), Płonia  

- 9.00 – 17.00
6. Ul. Górna 3b, Bukowo  - 9.00 – 17.00
7. Ul. Leszczynowa, Zdroje -9.00 – 19.00 
8. Ul. Harcerzy/ Arkońska – 9.00-19.00

W  sobotę wszystkie EKOPORTY są otwarte 
od 9:00 do 15:00.

taksometr, telewizor Vela, gramofon, ra-
diotelefon, maszynę liczącą,  maszynę 
do szycia, mikrofon stereofoniczny czy 
komputer Macintosh – opowiada Jolanta 
Tarnowska – Jurkiewicz z Zakładu Usług 
Komunalnych. – Wierzymy, że skarbów 
z miesiąca na miesiąc będzie coraz więcej 
i kto wie, może kiedyś będziemy świadkami 
wystawy „Szpargałka” w Muzeum? 

W sierpniu Galeria Szpargałek, po 
miesięcznej przerwie, znów rozpo-
czyna działalność. Przypominamy, 
że nie ma tutaj obrotu gotówką. Wpła-

camy pieniądze na wybraną organi-
zację pożytku publicznego i dopiero 
po okazaniu dowodu wpłaty można 
zabrać wybraną rzecz do domu. 

Każda z rzeczy „wyceniona” jest na mak-
symalnie 25 punktów, gdzie 1 punkt to 
złotówka. 

Na półkach i w magazynach galerii można 
znaleźć tysiące skarbów: wózki dla dzieci, 
rowery, zabawki, sprzęt AGD, zegary, 
meble itp.itp.  

Zapraszamy!
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Szmaragd:  
wieści z placu budowy 
Roboty związane z przebudową daw-
nego zajazdu Szmaragd na Centrum 
Edukacji Ekologicznej – Szkolne Schro-
nisko Młodzieżowe „Szmaragdowe 
– Zdroje” idą pełną parą i właśnie wkra-
czają w kolejny etap. 

Wykonawca zakończył prace rozbiórkowe 
i wyburzeniowe wewnątrz budynku głów-
nego, zakończone zostały również prace 
związane z wykonaniem izolacji przeciw-
wilgociowych ścian budynku oraz ścian 
piwnic. 

Ze względu na zły stan techniczny więźby 
dachowej w najstarszej części budynku 
planowana jest całkowita wymiana znisz-
czonych elementów konstrukcyjnych. 
W nowszej części budynku istniejącą więź-
bę dachową wzmocniono i przygotowano 
dach do pokrycia dachówką ceramiczną. 

Następnym etapem prac będzie wyko-
nanie poszycia dachowego na budynku 
głównym oraz budynku garażowo-warsz-
tatowym. Wewnątrz obiektu prowadzone 
są obecnie prace tynkarskie (w poziomie 
piwnic). Rozprowadzane są też instalacje 
elektryczne. 
Pierwsze efekty przebudowy widoczne 
są również w otoczeniu budynku zajazdu 
Szmaragd, gdzie wylano już fundamenty 
pod wiatę Zielonej Szkoły oraz pergolę. 
Roboty budowlane realizowane są zgodnie 
z ustalonym harmonogramem.

Edukacyjne stoiska funkcjonowały już  
na 9 festynach Rad Osiedli w czerwcu, 
następne zaplanowano we wrześniu. 

Stoiska Ecoszczecin cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Dzieci mogły 
brać udział w konkursach dotyczą-
cych segregacji odpadów (umiesz-
czanie odpadów w odpowiednich 
pojemnikach, koło wiedzy) jak rów-
nież tworzenie z niepotrzebnych 
rolek od papieru toaletowego lub 
kuchennych ręczników kolorowych 

motyli i nietoperzy. Za wspólną zaba-
wę dzieci zostały nagrodzone upo-
minkami.

Dorośli zaś mieli okazję otrzymać kom-
pleksowe informacje na temat systemu 
gospodarki odpadami w Szczecinie.

Na kolejne festyny zapraszamy we 
wrześniu. Terminy festynów podamy 
na stronie ecoszczecin w zakładce ak-
tualności.

Park będzie zmodernizowany powsta-
nie wybieg dla psów, pierwszy w tej 
części miasta, u zbiegu ulic Krakow-
skiej i Poronińskiej. 

Przebudowywany park zmieni się diame-
tralnie. Powstaną w nim nowe, utwardzo-
ne alejki. Ustawione będą ławki, kosze na 
śmieci, stoły do gry w szachy i chińczyka 
oraz siłownia pod chmurką. Park zostanie 
oświetlony, znajdą się przy nim miejsca 
postojowe. Wybudowane będą schody 
prowadzące na przystanek autobusowy. 

Na koniec pojawią się nowe nasadzenia 
drzew i krzewów. 

Zadanie realizowane jest w porozumieniu 
z radą osiedla.  
Mieszkańców Gumieniec bez wątpienia 
ucieszy fakt, że będą mogli wyprowadzać 
swoich pupili na nowy wybieg dla psów 
– pierwszy w tej części miasta. 

Wybieg będzie ogrodzony, znajdą się 
na nim urządzenia agility. 

Ecoszczecin na festynach Park  z wybiegiem

Inwestycja obejmuje generalny remont 
i przebudowę obiektu nad Jeziorem 
Szmaragdowym w Zdrojach na potrzeby 
Centrum Edukacji Ekologicznej i Szkolne-
go Schroniska Młodzieżowego. 

W całorocznym schronisku dla gości 
dostępnych będzie ok. 40 miejsc nocle-

gowych w pokojach dwu-, cztero- i sześcio-
osobowych z łazienkami, samoobsługowa 
kuchnia i jadalnia. Na parterze budynku 
planowana jest również mała gastronomia 
oraz sale ekspozycyjne. 

W dwóch kolejnych obiektach powsta-
ną pomieszczenia do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych, przede wszystkim z zakresu 
ekologii. 

W dawnym Szmaragdzie swoją bazę będzie 
mieć również Służba Leśna. 

Termin zakończenia prac to październik 
przyszłego roku.
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Jak EcoGenerator  
zamienia odpady w energię
Szczecińska spalarnia odpadów ko-
munalnych przez pół roku wytwo-
rzyła więcej energii elektrycznej, niż 
szczecińskie tramwaje zużywają przez 
cały rok.

EcoGenerator rozpoczął pracę w grudniu 
2017. Przyjął już blisko 50 tys. ton odpadów 
posortowniczych, zmieszanych i tzw. rdf-u 
(czyli paliwa alternatywnego z odpadów). 
W tym czasie wytworzył ponad 30 tys. MW 
energii elektrycznej i ponad 60 tys. GJ ener-
gii cieplnej. Dla porównania szczecińskie 
tramwaje w 2017 roku potrzebowały 27 
tys. MW. Blisko połowa odpadów pocho-
dziła ze Szczecina, reszta z innych gmin 
województwa zachodniopomorskiego, ale 
także spoza naszego województwa. Cel do 
końca roku: 120 tys. ton.

Zakład jest wyposażony w dwie linie spala-
nia odpadów, każda o wydajności 10 ton na 
godzinę. Proces przekształcania odpadów 
w energię przebiega w następujący sposób:

Rozładunek w bunkrze (infografika pkt. 
1-2). Ciężarówki z odpadami wjeżdżają 
tyłem do hali wyładunkowej, by zrzucić od-
pady do bunkra. Żelbetowy bunkier ma po-
jemność ok. 3 tys. ton. To ilość wystarczająca 
na 6 dni pracy instalacji. W bunkrze operator 
suwnicy za pomocą chwytaka łupinowego 
miesza odpady (w celu uśrednienia składu) 
i podaje do dwóch lejów zasypowych pa-
lenisk rusztowych. Wszystkie samochody 
z odpadami są ważone dwukrotnie (przy 
wjeździe i wyjeździe), celem określenia ilości 
wwożonych odpadów.
               
Obróbka termiczna na ruszcie (pkt. 4 i 8).  
Obie linie spalania odpadów są wyposażo-
ne w ruszt mechaniczny schodkowy posu-
wisto-zwrotny z chłodzeniem powietrznym. 
Wrzucone do leja zasypowego odpady 
spadają na ruszt, gdzie są poddawane ob-
róbce termicznej. Ruszt z napędem mecha-
nicznym jest przystosowany do spalania 
odpadów o wartości opałowej w przedziale 
8 -13 MJ/kg. Zasysane z hali wyładunkowej 
i bunkra powietrze jest tłoczone do komory 
spalania. Komora spalania została wyposa-
żona w zasilane olejem opałowym palniki 
wspomagające (po dwa dla każdej linii). Są 
one potrzebne w czasie rozruchu kotłów, 
a także pozwalają utrzymać temperaturę 
spalin na poziomie 850 °C w przypadku 
mniejszej kaloryczności odpadów. Tempe-
ratura i czas  przebywania spalin w komorze 
(850 °C przez minimum dwie sekundy) są 
istotnym elementem tzw. pierwotnych me-
tod ograniczenia emisji dioksan i furanów, 
które ulegają rozkładowi w temperaturach 
ok. 700 °C  i wyższych. Parametry spalin, 
m.in.: stężenia O2, temperatura i ciśnienie 
– są stale monitorowane. 

Zamiana energii spalin w energię ciepl-
ną i elektryczną (pkt. 9-10 i 15). Spaliny 
powstałe podczas spalania odpadów na 
ruszcie podgrzewają kocioł wodno-paro-
wy. Wytworzona w kotle para o ciśnieniu 
min. 40 bar i temperaturze 400 stopni C.  
napędza wirniki turbiny sprzężonej z ge-
neratorem energii elektrycznej. Odbiorcą 

Schemat działania EcoGeneratora

energii elektrycznej jest Enea. Para z upustu 
turbiny wykorzystywana jest do produkcji 
energii cieplnej dla Szczecińskiej Energetyki 
Cieplnej (SEC). Zakład jest wyposażony 
w dwie pompy ciepła, przystosowane do 
odzyskiwania energii ze spalin.

Oczyszczalnie spalin (pkt. 11-14). Spaliny, 
zanim po ogrzaniu kotła opuszczą zakład, 
przechodzą przez szereg zespołów proce-
sowych, w których są pozbawiane szkodli-
wych substancji gazowych i pyłów w stopniu 
gwarantującym całkowite bezpieczeństwo 
środowisku naturalnemu i ludziom. 

Główne części segmentu oczyszcza-
nia spalin:
Redukcja emisji tlenków azotu metodą se-
lektywnej niekatalitycznej redukcji SNCR 
wykorzystującą jako środek redukcyjny 25% 

roztwór wody amoniakalnej. Reduktor ten 
jest rozpylany w komorze spalania.
Elektrofiltr – do separacji pyłów i popiołów.
Absorbcja wodna związków fluoru i chloru.
Absorbcja dwutlenku siarki w roztworze 
wodorotlenku sodu.  
Adsorpcja na węglu aktywnym substancji 
organicznych, dioksyn, furanów, metali 
ciężkich i rtęci.

W rezultacie spaliny z EcoGeneratora speł-
niają normy emisji substancji szkodliwych 
zawarte w rozporządzeniu ministerstwa śro-
dowiska z 22 kwietnia 2012 oraz  w unijnej 
dyrektywie 2000/76/WE.
Emisja spalin jest kontrolowana przez Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Żużel i popiół (pkt.5-7). Tzw. frakcje 
niepalne, czyli popiół rusztowy i żużel 

z rusztu są kierowane do systemu mo-
krego odżużlania. Schłodzony żużel 
transportowany jest  taśmociągiem do 
pomieszczenia wstępnego przetwa-
rzania (usuwania metali, przesiewania) 
a następnie do sezonowania pod wia-
tą. Żużel może być  wykorzystany do 
produkcji kruszyw stosowanych przy 
budowie dróg.

Pozostałości procesowe (pkt.16-20. Po-
pioły lotne z poszczególnych sekcji kotła, 
pyły z elektrofiltra, zużyty węgiel aktywny 
oraz szlamy z układu oczyszczania ścieków 
są przekazywane wyspecjalizowanym fir-
mom, które wytwarzają z tych pozostałości 
granulat cementowy, przydatny w budow-
nictwie drogowym, rekultywacji terenów 
zdegradowanych czy wypełnianiu nieczyn-
nych kopalń. 
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Warto pić wodę z kranu!Jak EcoGenerator  
zamienia odpady w energię

Na temat picia kranówki od lat toczy się 
spór. Są osoby, które za nic jej nie wy-
piją. Inni, skosztują jej po dodatkowym 
przefiltrowaniu. Pozostali, bez żadnych 
oporów spożywają „zwikowiankę”.  

Nie będziemy rozsądzać, kto ma rację. 
Wiemy jednak, że woda, którą dostarcza-
my szczecinianom jest smaczna, czysta 
i zdrowa, gdyż spełnia wszelkie normy 
określone przez Ministra Zdrowia dla 
wody pitnej. Jej jakość badana jest kil-
kanaście razy dziennie, zaś sztab specja-
listów całą dobę czuwa nad przebiegiem 
procesu produkcji i przesyłu. 

Szczecińska woda nie ustępuje jakością 
wodom butelkowanym. Tak samo jak 
wody źródlane i mineralne dostępne 
w handlu, może być źródłem makroele-
mentów, takich jak wapń czy magnez. 

Jest też o wiele tańsza niż woda butelko-
wana. Podajemy dziś kilka informacji na 
temat szczecińskiej wody. Wierzymy, że  
osoby sceptycznie do niej nastawione 
przekonają się jednak do jej picia. 

Oszczędzaj portfel  
i środowisko 
Oto kropelka, która na co dzień stoi 
przed siedzibą ZWiK. Dzięki niej chce-
my uzmysłowić, że wodę z kranu warto 
pić również z przyczyn ekonomicznych. 
Jak widać 1000 l wody z kranu kosztuje 
w Szczecinie 4,34 zł. Łatwo policzyć, że 
litr kranówki to 0,00434 zł. Zupełnie 
abstrakcyjna kwota. A teraz proszę sobie 
przypomnieć, ile średnio kosztuje 1,5 l 
wody butelkowanej… Ta kwota już jest 
mniej abstrakcyjna.     

Woda w szczecińskich 
kranach: fakty i mity

Wyjątkowo upalne późna wiosna i lato wszystkim nam dają się mocne we znaki. 
Nasza rada na gorące dni od lat jest ta sama:  picie wody z kranu!

Skład szczecińskiej wody

Jakość wody z kranu nie odbiega od 
wody butelkowanej.

Na pewno dotyczy to jej czystości i bezpie-
czeństwa spożycia. Po względem nasycenia 
minerałami często przewyższa popularne 
wody źródlane i nisko zmineralizowane. 
Szczecińska „kranówka” zawiera ponad 
400 mg/l składników mineralnych.

Woda zbyt długo stojąca w rurociągu na-
biera nieprzyjemnego smaku i zapachu.

Dlatego kiedy po kilkudniowej nieobec-
ności w domu chcemy napić się wody 
wprost z kranu, najpierw „zrzućmy” parę 
litrów do kanalizacji. Bez obaw - taka czyn-
ność kosztuje grosze, w zamian pozwoli 
cieszyć się pełnią smaku czystej, świeżej 
i bezpiecznej wody.

Woda w szczecińskich kranach nie ustę-
puje jakością tej w innych krajach euro-
pejskich.

Jakość wody w szczecińskich kranach jest 
wyższa, niż wymagania stawiane wodzie 
do picia określone przepisami krajowymi. 
A są to przepisy pod wieloma względami 
bardziej restrykcyjne niż obowiązujące 
w Unii Europejskiej.

Twarda woda powoduje powstawanie 
kamieni nerkowych.

Przyczyną powstawania kamieni w orga-
nizmie są zaburzenia metabolizmu, nie 
mają one związku z twardością spożywanej 
wody. Kamienie to złogi z nierozpuszczal-
nych szczawianów, moczanów i fosforanów. 
Podczas leczenia kamicy zaleca się wręcz 
picie dużych ilości płynów.

Wodę z kranu można pić dopiero po prze-
gotowaniu.

Gotowanie służy usunięciu niebezpiecz-
nych bakterii i mikroorganizmów. Dzięki 

dbałości o system  wodociągów oraz nowo-
czesny proces jej uzdatniania i dezynfekcji, 
woda w szczecińskich kranach jest wolna 
od niebezpiecznych bakterii.

Chlor w wodzie kranowej jest szkodliwy 
dla zdrowia.

Dwutlenek chloru dawkujemy w ilościach 
wymaganych przepisami prawa, w celu 
zabezpieczenia wody podczas jej przesyłu. 
W takim stężeniu jest bezpieczny i niewy-
czuwalny przez użytkownika, jednak w pełni 
chroni wodę przed powtórnym skażeniem.

Chlor w wodzie to jedyna obrona przed 
groźnymi bakteriami.

Na etapie produkcji i uzdatniania wody od 
wielu lat stosujemy metodę ozonowania. 
W dodatku odbywa się ono dwukrotnie 
w każdym cyklu. Dwutlenek chloru do-
dawany jest tylko w momencie przesyłu 
i rozprowadzania wody w szczecińskiej 
sieci wodociągowej.

Popularne filtry dzbankowe nadają kra-
nówce niepowtarzalnego smaku.

Filtry te najczęściej posiadają wkłady 
z węgla aktywnego. A taką technologię  
ltracji w skali przemysłowej, stosujemy 
w naszym zakładzie produkcji wody 
Miedwie. Stosowanie  filtrów do wody 
kranowej stanowi zagrożenie mikro-
biologiczne, które ma miejsce przy nie-
kontrolowanym rozwoju szkodliwych 
bakterii we wkładzie  filtrującym.

Mleczne zabarwienie wody z kranu 
świadczy o obecności w niej chloru.

Przyczyną tego zabarwienia jest powie-
trze, zmieszane i rozpuszczone w wodzie 
przy nagłym odkręceniu kranu. Jest to 
zjawisko zupełnie naturalne i nieszkodli-
we. Zresztą wystarczy odstawić szklankę 
na kilka chwil, a woda zrobi się krystalicz-
nie przejrzysta.

FAŁSZ

PRAWDA

FAŁSZ

PRAWDA

FAŁSZ

PRAWDA

FAŁSZ

PRAWDA

FAŁSZ

PRAWDA

FAŁSZ

PRAWDA

FAŁSZ

PRAWDA

FAŁSZ

PRAWDA

FAŁSZ

PRAWDA

Warto pi
 kranu

Oszczędzaj portfel
i środowisko

5 = 1000

wapnia   78 mg/l
który jest ważnym składnikiem układu kostnego, bierze 
udział w pracy mięśni, w procesie krzepnięcia krwi i prze-
wodnictwie nerwowo-mięśniowym.

sodu   24 mg/l
który uczestniczy w aktywnym wchłanianiu wielu składników 
odżywczych i reguluje gospodarkę wodną organizmu dba-
jąc o prawidłowe rozmieszczenie wody w ustroju

magnezu   16 mg/l
który nie tylko ma działanie przeciwskurczowe i zmniejsza 
skłonność do powstawania zakrzepów, ale jest obecny 
w każdej komórce organizmu.

potasu   6 mg/l
który odgrywa znaczącą rolę w syntezie białka, obniża ci-
śnienie krwi, reguluje rytm pracy serca i wspomaga dostar-
czanie tlenu do mózgu. Reguluje też pracę mięśni i nerwów.

* dane średnie dla wody produkowanej w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”

Szczecińska kranówka zawiera*

470 mg/l substancji mineralnych
łącznie, w tym m.in:

W cenie 5 litrów wody butelkowej możesz mieć
nawet 1000 litrów świeżej i zdrowej wody z kranu

~

~

~

~
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Jeśli chcesz mieć szybki i łatwy dostęp do swoich rozliczeń z SEC-em, zamień 
swoją papierową fakturę na elektroniczną.

Faktura w formie elektronicznej zawiera te same dane, co faktura papierowa. Jest 
dostępna od razu po wystawieniu, a informacja o tym  wysyłana jest na podany 
przy aktywacji adres e-mail. E-faktura ma dokładnie taką samą moc prawną jak 

dokument papierowy, jej uruchomienie nic nie kosztuje i dostępna jest dla wszyst-
kich klientów SEC. 

Wejdź na stronę www.sec.com.pl, wypełnij formularz i aktywuj e-fakturę, a od 
następnego okresu rozliczeniowego będziesz już mógł korzystać z tej wygodnej 
formy rozliczeń. 

sec.com.pl

Czy  korzystasz  już  
z  e-faktury  SEC? 
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TBS Prawobrzeże odstępuje od umowy ze 
spółką Lorenshill Centrum Development, 
w części dotyczącej kamienic przy ul. Bału-
ki 12,13 (dawna Obrońców Stalingradu). 

Zgodnie z umową budynki powinny być 
już wyremontowane. 

Do tej pory jednak inwestor nawet nie 
rozpoczął modernizacji i nie przedstawił 
gwarancji, że w ciągu najbliższych lat 
kamienice odzyskają swój dawny blask. 

Miasto docenia działalność Magnusa 
Isakssona, który jeszcze do niedawna 
stał na czele spółki LCD. 

Wiele inwestycji realizowanych w Szcze-
cinie z Jego udziałem (osiedla miesz-
kaniowe, biurowce, także rewitalizacja 
kamienic przy ul. Śląskiej) przyczynia 
się do rozwoju i poprawy wizerunku 
miasta itp.

Zgodnie z przyrzeczoną umową ramo-
wą z czerwca 2012 r. zawartą jeszcze 
pomiędzy Szczecińskim Centrum Re-
nowacyjnym a spółką LCD narożne ka-
mienice przy Bałuki 12,13 powinny być 
zrewitalizowane w ciągu 5 lat. 

Kamienice wracają  
do miasta

Mieszkanie za remont  
– ostatnia prosta

Dzień Sąsiada – coroczny 
festyn

Ponad 200 osób znalazło się na liście 
uprawnionych do wynajęcia mieszkania 
za remont. Miasto planuje wynająć w ten 
sposób ok. 230 mieszkań.

Przyszli najemcy oglądają mieszkania 
i decydują o tym, które chcą wynająć. 
Po obejrzeniu wskażą dwa lokale, w tym 
jedno pierwszego wyboru. 

W sytuacji, gdy jednym mieszkaniem za-
interesowanych będzie kilku chętnych, 
o jego przyznaniu będzie decydować 
liczba punktów. Natomiast, jeżeli wnio-
skodawcy ubiegający się o to samo 
mieszkanie mają jednakową punktację, 
to o przekazaniu lokalu ostatecznie za-
decyduje losowanie.  

Nabór wniosków o wynajęcie mieszkania 
komunalnego do remontu na koszt przy-
szłego najemcy trwał od 15 listopada do 15 
grudnia 2017 r.  

Wpłynęło 600 wniosków. 

Każdy został poddany ocenie punktowej. 
Liczba punktów zależała między innymi: 
od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, 
liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków 
w jakich się obecnie mieszka. O przyznaniu 
mieszkania decyduje także osiągany dochód.

Na podstawie punktacji został sporządzony 
wstępny wykaz złożonych wniosków. Osoby, 
które nie zgadzały się z naliczoną punktacją 
miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 
30 dni. 

Odwołania, uwagi oraz zażalenia były roz-
patrywane przez Społeczną Komisję Miesz-
kaniową.

To czwarta edycja naboru na mieszkania 
do remontu. Do tej pory w ciągu 5 lat wy-
najęto 620 lokali do remontu i mieszka 
już w nich kilka tysięcy osób. 

Pierwszą sobotę wakacji mieszkańcy 
osiedli przy ul. Łuczniczej, Krasińskiego 
i Zakopańskiej spędzili świętując Dzień 
Sąsiada – coroczny festyn organizowany 
przez Szczecińskie TBS. 

Energetyczna muzyka i zapachy z grilla już 
od rana zachęcały młodszych i starszych 
mieszkańców, by przyjść na osiedlowy 
dziedziniec przy boisku, gdzie odbywało 
się spotkanie. 

Dzieci chętnie korzystały z malowania 
buziek. Same również malowały pod-
czas specjalnie dla nich zorganizowanych 
warsztatów plastycznych. 

Gwoździem programu były jak zwykle 
pokazy i zabawy Klauna Tomiego m.in.: 
warsztaty puszczania gigantycznych 
baniek, warsztaty cyrkowe czy gwóźdź 
programu – Klaun Tomi Show. 

Elementem Dnia Sąsiada, który zawsze 
budzi najwięcej emocji jest Kapslowy Wy-
ścig Pokoju. 

Wystarczy tor do gry w kapsle i szybkie 
wyjaśnienie zasad, aby dzieci wciągnęły 
się w rywalizację. 

Doping rodziców i ich strategiczne podpo-
wiedzi, sprawiają, że tak naprawdę w wyści-
gu biorą udział całe rodziny. 

Na siedzeniach osiedlowego amfiteatru 
rozłożyły się warsztaty latawcowe, na któ-
rych rodzice, a zwłaszcza tatusiowie, mogli 
z dziećmi samodzielnie wykonać od pod-
staw latawce, które następnie próbowali 
wzbić w powietrze.

Sąsiedzkie spotkanie zakończyły rockowe 
brzmienia szczecińskiego zespołu H2MS, 
przy których bawili się i starsi i młodsi.

Termin  ostateczny wykonania remontu 
upłynął rok temu. 

Każdorazowo w trakcie spotkań z przed-
stawicielami spółki LCD wskazywano na 
przekroczenie terminów. 

Po zmianie Prezesa Zarządu spółki LCD, 
ponownie rozpoczęto rozmowy o prze-
dłużeniu terminu wykonania rewitalizacji 
kamienic. Jednak nie doszło do porozu-
mienia w tym punkcie. 

Stąd decyzja TBS Prawobrzeże o odstą-
pieniu od umowy i rozpoczęciu przy-
gotowań do sprzedaży budynków. 
Spółka miejska planuje jeszcze w tym 
roku ogłosić przetarg na zbycie tych 
nieruchomości.  

Do przetargu będzie mógł stanąć każdy, 
także spółka LCD.

Liczymy na to, że w wyniku transakcji ka-
mienice trafią w dobre ręce i doczekają się 
gruntownej rewitalizacji.

więcej na:
www.szczecin.eu/zamieszkajdobrze
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Rady  Osiedla

Wieści z Rad Osiedli
Dzieje się, dzieje. Dzięki mieszkańcom 
pięknieje ich okolica i nie tylko .

RO Niebuszewo – Bolinko

Na skwerze przy ulicy Asnyka działa 
już nowe oświetlenie. Zabiegała o nie 
rada osiedla. 

Na skwerze im. Ryszarda Kuklińskiego przy 
ulicy Asnyka jest już znacznie jaśniej, a za-
razem bezpieczniej. Zakończyły się prace 
polegające na oświetleniu tego miejsca. 
W ramach zadania realizowanego w po-
rozumieniu z Radą Osiedla ustawionych 
zostało 18 latarni. Przygotowana została 
także instalacja kablowa na potrzeby przy-
szłego monitoringu miejskiego. 

Przypomnijmy, że w 2016 roku skwer prze-
szedł gruntowną przebudowę. Zbudowa-
ne zostały utwardzone alejki, postawione 
ławki i kosze na śmieci. Udostępniony zo-
stał ogrodzony wybieg dla psów. Są także: 
siłownia pod chmurką, stoły do gry w sza-
chy oraz pierwsze w Szczecinie hamaki 
ogólnodostępne. Przy wejściu na skwer 
zamontowano też karmniki dla ptaków.

RO  Zawadzkiego 
– Klonowica

Trwa przebudowa parku u zbiegu ulic 
Klonowica i Litewskiej. Wykonawcy wy-
tyczyli już nowe alejki, stawiane są murki 
klinkierowe wydzielające poszczególne 
strefy, które będą mogły służyć także 
jako siedziska. 

W parku ustawiona będzie niebawem siłow-
nia pod chmurką. W jej skład wejdą: biegacz, 

orbitrek, prasa nożna, wyciąg górny, ławka 
i prostownik pleców, drabinka, twister, wa-
hadło, koła Tai Chi oraz wioślarze. W pobliżu 
ustawione będą urządzenie przeznaczone 
głównie dla wyczynowych sportowców 
– street workout. Przy alejkach żwirowo-gli-
niastych, które wytyczone zostały w parku, 
znajdą się ławki oraz kosze na śmieci. 

Prace obejmują także modernizację drogi-
dojazdowej, która pokryta była do tej pory 
zniszczonym asfaltem. 

RO Kijewo

Mieszkańcy Kijewa, szczególnie ci naj-
młodsi, mogą mieć powody do radości. 
Zakończyła się bowiem rozbudowa pla-
cu zabaw przy ulicy Zajęczej. 

Plac zabaw wzbogacony został o kilka 
nowych urządzeń. Zamontowana została 
zabawka „zamek”, są bujaki na sprężynach, 
jest także huśtawka z siedziskiem typu „bo-
cianie gniazdo”. 

Na placu, w sąsiedztwie, pojawił się 3-ele-
mentowy zestaw drążków do podciągania. 
Wokół wszystkich zabawek ułożona została 
piaskowa, bezpieczna nawierzchnia. 

Dostępna jest także nowa ścieżka, która 
ułatwi dostęp do placu osobom niepełno-
sprawnym. 

Istniejące wcześniej na placu zabaw zabawki 
zostały odnowione. Wokół nich wymienio-
no piasek.

RO Podjuchy

Na Prawobrzeżu rozpoczyna się budo-
wa wyczekiwanego, pięknego parku. 
Powstanie on tym razem w Podjuchach. 

W rejonie ulic Karpiej – Niklowej – Granito-
wej i Marmurowej rozpoczyna się budowa 
Parku Wolności. W pierwszym etapie, który 
miał miejsce w lutym, uporządkowano 
teren. 

Teraz wybudowane zostaną na nim alejki 
i chodniki. 

Ustawione będą elementy małej archi-
tektury: 
– ławki parkowe, 
– kosze na śmieci,
– stojaki na rowery,
– poidełko,
– tablice informacyjne. 

W centralnej części parku będzie  fontanna, 
powstanie także plac zabaw dla dzieci. 

W parku posadzone zostaną drzewa i krze-
wy o cennych walorach dendrologicznych, 
założone zostaną trawniki.

 Łącznie nasadzonych zostanie: 129 drzew, 
w tym 34 drzewa iglaste i 95 drzew liścia-
stych. Będzie też 36 krzewów iglastych 
i 584 krzewów liściastych. 

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

Teren Parku Wolności to także miejsce 
realizacji zwycięskiego projektu  SBO 2018 
– „Freedom Szczecin – najlepszy plac za-
baw w mieście”. W ramach projektu na 
bezpiecznej nawierzchni wybudowany 
zostanie linowy plac zabaw w kształcie 
statku. 

FESTYNY  
SIERPNIOWE

l RO Pogodno 
–12.08.2018 – godz. 
10-15 – Plac Pawłow-
skiego.

l RO Płonia – Śmierd-
nica – Jezierzyce – 
18.08.2018 – godz. 
13-24 – plac rekreacyj-
ny przy ul. Kołbackiej.

l RO Załom – Kaszta-
nowe – 18.08.2018 
– godz. 14-24 – Osie-
dlowy Klub Sporto-
wy Jeziorak.
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Rozmaitości

Trwa nabór wniosków do drugiej edycji 
konkursu o przyznanie marki „Zrobione 
w Szczecinie”. 

Przyznawana jest przez Urząd Miasta  
oryginalnym szczecińskim produktom 
lub usługom, wyróżniającym się wyso-
ką jakością oraz kreującym pozytywny 
wizerunek Miasta. 

Jej celem jest promowanie działań kre-
atywnych, gospodarczych, proinwesty-
cyjnych i innowacyjnych realizowanych 

na terenie Szczecina. Marka ma charakter 
honorowy i nie przysługują z tytułu jej 
przyznania żadne gratyfikacje finansowe 
czy ulgi podatkowe.

Przedsiębiorca, któremu zostanie 
przyznana marka, będzie miał moż-
liwość udziału  w programach pro-
mocji gospodarczej prowadzonych 
przez Gminę Miasto Szczecin oraz 
będzie mógł zamieścić logotyp marki 
w swoich materiałach promocyjno-
-informacyjnych. 

W pierwszej edycji udział wzięło 59 
podmiotów, z których 20 otrzymało 
certyfikat marki. 

Z uwagi na duże zainteresowanie przed-
siębiorców pula nagród honorowych zo-
stała zwiększona o kolejne 10 w kategorii 
produkty i 10 w kategorii usługi. Wnioski 
można składać do 15 września br. 

www. wiadomosci.szczecin.eu
www.bip.szczecin.pl

Mostek japoński, zwany tez mostkiem 
zakochanych, nad jeziorkiem Rusałka 
w Parku Kasprowicza zostanie wyre-
montowany. 

Prace obejmą m.in. remont fundamentów 
i przyczółków, sklepienia mostu, przegu-
bów sklepienia, słupów konstrukcyjnych, 
płyty pomostu, wreszcie gzymsów, na-
wierzchni i balustrad. 

W trakcie renowacji balustrad konieczne 
będzie usunięcie z nich kłódek, wiesza-
nych tam przez zakochane pary. Nic im 
jednak nie grozi: wszystkie zostaną za-
bezpieczone i przechowane do czasu 
przygotowania dla nich nowego miejsca. 

Obecnie opracowywana jest koncep-
cja instalacji, na której będą mogły być 
umieszczone zarówno stare, jak i zupełnie 
nowe kłódki.

Na mostku zainstalowane zostanie rów-
nież oświetlenie. 

Już ponad czterdzieści szczecińskich 
kamienic odzyskało dawny blask dzięki 
wsparciu miejskich funduszy. Atrakcyj-
ne pożyczki na ten cel oferuje Szczeciń-
ski Fundusz Pożyczkowy. 

Pożyczkę może uzyskać wspólnota 
mieszkaniowa na cele związane z sze-
roko rozumianym remontem elewacji 
budynków oraz dachów, wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowej, a także 
innymi pracami, np. wymianą stolarki 
okiennej, remontem klatek schodowych, 
instalacji elektrycznej, wymianą pionów, 
monitoringu. 

Dzięki wsparciu miejskich funduszy 
wspólnoty mogą także zamontować 
czujniki czadu i gazu w budynkach, 
wymienić instalację gazową,  zamienić 
system ogrzewania oparty na paliwie 
węglowym na inne rodzaje i źródła 

ogrzewania, wykonać instalację ciepłej 
wody użytkowej, a także termomoder-
nizację budynków. 

– O nasze pożyczki mogą się starać zarząd-
cy wspólnot, którzy chcą przeprowadzić 
remont swojej kamienicy. Nasze pożyczki 
są bez wątpienia najlepiej oprocentowane 
na rynku, a koszt prowizji to tylko od 1 do 
3 proc. – mówi Krzysztof Nowak, prezes 
Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego. 
– Pożyczyć można nawet do 2 mln zło-
tych z okresem kredytowania do 15 lat. 
Wszystkim zainteresowanym gwarantujemy 
przyjazne i nieskomplikowane procedury.

Aby uzyskać taką pożyczkę wspólnota 
mieszkaniowa powinna zajrzeć na stro-
nę www.pieknekamienice.szczecin.eu , 
wypełnić druki znajdujące się na stronie 
i skontaktować się ze Szczecińskim Fun-
duszem Pożyczkowym. 

„Zrobione w Szczecinie” Mostek 
jak nowy

Jest piękniej dzięki miejskim pożyczkom

 Laureaci pierwszej edycji.

Do tej pory wyremontowano już czter-
dzieści kamienic, m.in.  przy Monte 
Cassino 10, która wygrała ogólno-
polski konkurs na Fasadę Roku 2017 
w kategorii „budynek historyczny 
po renowacji”. Konkursowe jury do-

ceniło w szczecińskiej kamienicy 
trafną strukturalnie i kolorystycznie 
metamorfozę, podkreślając dbałość 
o trudny w konserwacji detal.

www.pieknekamienice.szczecin.eu
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Nowi Ambasadorowie 

Prawie 300 zgłoszeń  do  festiwalowego 
konkursu

W sierpniu weekendy spędzamy na 
Różance.  

W  każdą sobotę i niedzielę, tradycyjnie 
o godzinie 12.00 koncerty plenerowe 
Na scenie wystąpią artyści szczecińskiej, 
ogólnopolskiej  i międzynarodowej sceny 
muzycznej. 

W sierpniu wystąpią m.in. Fairy Ladies 
z repertuarem muzyki operowej, ope-
retkowej i musicalowej, Ręczno-Nożna 
Kapela Przydrożna, Jona Ardyn. Zapra-
szamy także  na koncert „Wspomnień 
czar....przedwojenna Madame”, czyli  
popularne piosenki dwudziestolecia 
międzywojennego  oraz  pieśni patrio-
tyczne w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 
w Szczecinie i Chóru Kameralnego ZUT 
pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej-Sala-
mon z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Południowym koncertom towarzyszyć 
będzie wystawa plenerowa prac uczniów 
Liceum Plastycznego im. Constantina 
Brancusi w Szczecinie.
 
Różankowe potańcówki

W sierpniu na parkiecie spotykamy się 
w sobotę 4. i 18. w godz. 17.00-20.00. 
Będziemy bawić się zarówno w rytmach 
rodzimej muzyki rozrywkowej jak i świa-
towych hitów. 

Przypominamy, że w tym sezonie 
zabawy taneczne odbywają się do 
29 września!

Różana Czytelnia czyli plenerowa strefa 
wolnych książek. Każdy kto odwiedzi 
Różany Ogród może zostawić, wziąć 
lub poczytać książkę na miejscu. Nasz 
projekt jest częścią ogólnopolskiej akcji 
„uwalniania książek”, który wielu osobom 
daje szansę na obcowanie  z książką, bez 
konieczności jej zakupu. 

ZAPRASZAMY każdego dnia!

Szczegółowy program na stronie 
www.saa.pl 

Sylwester Ostrowski i kpt Wojciech Ma-
lejka to kolejni laureaci tytułu Ambasa-
dor Szczecina.

Żadnego z nich bliżej przedstawiać nie 
trzeba, w Szczecinie znają ich chyba 
wszyscy. A w największym skrócie: Jazz-
mann, saksofonista, Sylwek Ostrowski 
– inicjator i szef artystyczny festiwalu 
Szczecin.jazz sprawił, że nasze miasto 
stało się polską stolicą jazzu. Kapitan 

Wojciech „Bolo” Malejka żeglarz nad 
żeglarze,  m.in. poprowadził „Kapitana 
Głowackiego” po zwycięstwo w The Tall 
Ships’ Races 2014.

Honorowy tytuł Ambasadora Szczeci-
na, przyznawany jest osobom, których 
osiągnięcia przyczyniają się do budowa-
nia pozytywnego wizerunku Szczecina 
w kraju i za granicą. Wyróżnione nim 
mogą zostać również instytucje, bądź 

obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, 
żaglowce, itp., których działalność i wi-
zerunek promują Miasto. 

W gronie Ambasadorów Szczecina 
znajdują się między innymi: Inga Iwa-
siów, Monika Pyrek, Piotr Banach, Billy 
Harper, Henryk Sawka, Jan Szyrocki 
i Stowarzyszenie Teatr Kana.

www.szczecin.wiadomosci.eu

Tylu wykonawców zgłosiło się do tego-
rocznej, 12. edycji konkursu muzyczne-
go Festiwal Młodych Talentów – Nowa 
Energia. Kto wygra? Okaże się 13 paź-
dziernika.

Najwięcej zgłoszeń nadesłano z War-
szawy (45), Wrocławia (28) i Szczecina 
(24).  Z Krakowa wpłynęło 21 zgłoszeń, 
a z Poznania –19. 
Ponad połowa, to wykonawcy  z du-
żych miast, ale też są z nami artyści z tych 
mniejszych miejscowości, choćby  z miej-
scowości takich jak: Kobyłka, Lipiany, 
Przemków i Wólka Kańska. 
Z nadesłaną  twórczością zapoznaje się 
jury z Katarzyną Nosowską na czele. 

Przesłuchania kon-
kursowe odbędą 
się 12 październi-
ka w popularnym 
klubie muzycznym 
przy ul. Kolumba 4. 
Weźmie w nich udział 
maksymalnie 10. wyko-
nawców. 

Zwycięzcę poznamy dzień później 
podczas finałowego koncertu w Net-
to Arenie, który będzie miał okazję 
wystąpić na profesjonalnej scenie 
z gwiazdami festiwalu.

www.festiwalmlodychtalentow.pl


