
Wśród 19 najważniejszych szczecińskich spółek miejskich 
zadłużonych jest osiem z nich. Najwięcej – Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów. Skarbnik miasta zaprezentował 
dane dotyczące zadłużenia spółek z udziałem Gminy Miasta 
Szczecin na koniec ubiegłego roku. Chodzi o kredyty, pożyczki, 
emisje papierów wartościowych oraz leasing.

Zestawienie dotyczy 19 miej-
skich spółek. Wynika z niego, że 
zadłużonych jest tylko osiem z nich. 
Najbardziej Zakład Unieszkodli-
wiania Odpadów, który zajmuje się 
eksploatacją spalarni. Zadłużenie 
spółki wynosi ponad 338 milionów 
złotych. To pieniądze przeznaczone 
na finansowanie budowy spalarni. 
Na drugim miejscu znajduje się 
Szczecińskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego – prawie 161 
mln zł na realizację inwestycji 
budowlanych. Trzecie miejsce zaj-
muje Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Prawobrzeże – 81,7 mln 
zł, również na budowę mieszkań.

Na kolejnych pozycjach upla-
sowały się: Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji – 68,2 mln zł (na re-
alizację programu inwestycyjnego 
„Poprawa jakości wody w Szczeci-
nie”), Szczeciński Fundusz Pożycz-
kowy – 67,3 mln zł, Port Lotniczy 
Szczecin – Goleniów – 42,1 mln zł 
(wydatki inwestycyjne na moder-
nizację i rozbudowę infrastruktury 
lotniska), Szczecińska Energetyka 
Cieplna – 22,1 mln zł (dopłata 
do kapitału spółek zależnych) 
oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania – 877 tys. zł (leasing 
samochodów ciężarowych).
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Najbardziej zadłużoną miejską spółką jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, 
który zajmuje się eksploatacją spalarni (na zdjęciu).  Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Jadłodzielnia ma dwa lata

Z Jadłodzielnia Szczecin obchodzi swoje drugie urodziny! W sobotę uczczono je tortem i życzeniami, by idea 
niemarnowania żywności coraz bardziej łączyła mieszkańców miasta. Po dwóch udanych latach stowarzysze-
nie skupia mnóstwo dobrej energii. Nie tylko pozyskuje i przekazuje żywność, bo angażuje się też w projekty 
edukacyjne, prowadzi ciekawe warsztaty. – Zamierzamy robić jeszcze więcej i jeszcze szerzej edukować lokalne 
społeczeństwo – mówi Elżbieta Abramowicz, prezes Jadłodzielni Szczecin.  Czytaj na str. 3

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Zachodniopomorskie samorządy zgłosiły do Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie 16 uchwał o zamiarze likwidacji i przekształcenia 
szkół i placówek oświatowych. Ich liczba jednak wzrośnie, gdyż 
na powiadomienie kuratora o planach likwidacji szkół urzędy 
gmin i powiatów mają czas do końca lutego.

Dotychczas do kuratorium skie-
rowało je 10 zachodniopomorskich 
gmin.

– Uchwały o zamiarze likwidacji 
szkół gminy zazwyczaj uzasadniają 
kwestiami ekonomicznymi lub 
brakiem naboru do tych szkół. 
Natomiast w  przypadku uchwał 
mówiących o zamiarze przekształ-
cenia szkół argumentacją gmin są 
zmiany dotychczasowej lokalizacji, 
czyli przeniesienie placówki do 
innego budynku – mówi Małgo-
rzata Duras z Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie.

Aby przyjęte podczas sesji przez 
radnych gmin i powiatów uchwały 
o likwidacji szkół i placówek urzę-
dy wprowadziły w życie, musi je 
zatwierdzić kurator oświaty. Nie 
we wszystkich samorządach te 
sesje już się odbyły. W Szczecinie 

sesja poświęcona w dużej mierze 
kwestii organizacji sieci szkół 
zaplanowana jest na wtorek. Przy-
gotowano na nią aż 18 projektów 
uchwał dotyczących przyszłości 
placówek oświatowych. Jest wśród 
nich duży projekt nowego planu 
sieci ośmioletnich szkół podstawo-
wych z określeniem ich nowych 
obwodów, które wymusiła reforma 
edukacji likwidująca gimnazja. 
W  porządku obrad znalazły się 
także projekty uchwał o zamiarze 
likwidacji mało popularnych szkół, 
jak: XV Liceum Ogólnokształcą-
cego w Zespole Szkół nr 4, LO dla 
Dorosłych nr 3 i Szkoły Policealnej 
nr 10 w Centrum Edukacji Ogrodni-
czej. Jest również projekt uchwały 
o zamiarze likwidacji Technikum 
Ogrodniczego i Branżowej Szkoły 
I st. wchodzących w skład CEO i za-

miarze przeniesienia kształcenia 
w tych zawodach do Technikum 
Kształtowania Środowiska w Ze-
spole Szkół nr 2 w  Dąbiu oraz 
przeniesienia tam kształcenia 
w zawodach szkół branżowych CEO.

Innym z projektów uchwał rad-
nych Szczecina jest ten o zamiarze 
likwidacji Technikum Hotelarskiego 
w ZS nr 6 i przeniesienia kształcenia 
w tych zawodach do innego techni-
kum w ZS nr 6 oraz przekształcenia 
Technikum Gastronomicznego w ZS 
nr 6. W Szczecinie mają też zostać 
zlikwidowane: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących, Zespół Pieśni i Tań-
ca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG”, 
X LO w ZSO nr 3 oraz dwa Ośrodki 
Dokształcania i Doskonalenia Za-
wodowego: w ZS nr 3 i w Zespole 
Szkół Samochodowych oraz LO 
dla Dorosłych nr 1 w  ZSO nr 3. 
Likwidacji ulec też mają szkoła 
policealna dla uczniów słabosły-
szących i  Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii nr 1. 

Dokończenie na str. 8

Powody: ekonomia i demografia

Nadciągają likwidacje szkół

Kto i na co pożyczył

Miejskie spółki 
z długami

Nad morze 
lepiej 
pociągiem
W kwietniu rozpocznie się 
przebudowa drogi ekspresowej 
S3 na odcinku Rzęśnica –
Miękowo. Niestety, nie unikniemy 
utrudnień związanych z budową. 
Projekt tymczasowej organizacji 
ruchu drogowego przewiduje 
zwężenie drogi na wysokości 
Klinisk Wielkich i ruch tylko po 
jednej jezdni z ograniczeniem 
prędkości do 40 km/h.

Czytaj na str. 3

Mieszkanie 
nie do życia
Gryzący zapach, ulatniający 
się swąd – pani Janina od 
kilku lat szuka pomocy, aby 
mogła w spokoju mieszkać we 
własnym domu przy ulicy Dubois 
w Szczecinie. Niestety, z tym 
problemem wciąż pozostaje sama. 
Według relacji lokatorki, wszystko 
zaczęło się kilka lat temu, kiedy jej 
sąsiadka zamontowała kominek 
w mieszkaniu piętro niżej.

Czytaj na str. 11

Dwie wygrane 
w trzy doby
Niespełna trzy doby po 
wygranym meczu Ligi Mistrzyń 
w Bukareszcie siatkarki 
Chemika w mocno 
odmienionym składzie 
pokonały outsidera 
z Ostrowca, inkasując pełną 
pulę punktów.

Przeczytaj dzisiaj w Kurierze Sportowym

Messi 
spod Szczecina
Niejednej osobie ampfutbol 
może dać dosłownie nowe 
życie. Już człowiek 
nie zamyka się w szafie, 
ale wychodzi z domu do ludzi, 
otwiera się na świat, 
wkracza w inne, nowe 
środowisko.

Zwycięski 
powrót Białego
Zmiana trenera 
w Sandrze SPA Pogoń 
podziałała na szczecińskich 
piłkarzy ręcznych motywująco. 
Powracający do pracy 
z zespołem Rafał Biały 
poprowadził zespół 
do wygranej z ekipą z Lubina.

Marcin Błański ze Szczecina 
wygrał w niedzielę program 
TVP 2 „Bake Off – Ale 
Ciacho!”. W nagrodę dostał 
m.in. 50 tysięcy złotych. 
Gratulujemy sukcesu!

We wspomnianym finale zmie-
rzyło się troje cukierników. Wśród 
konkurencji było wykonanie słod-
kiej wieży z kart oraz tortu anty-
grawitacyjnego, czyli takiego, który 
ma oszukać zmysły. Wypiekami 
szczecinianina jurorzy byli za-
chwyceni. Marcin Błański usłyszał 
wtedy m.in. taki komplement, iż 
jego tort smakuje jak ten w jednej 
z najlepszych paryskich cukierni.

Trudno w to uwierzyć, ale miesz-
kaniec Szczecina aż trzy razy brał 
udział w castingu konkursu Dwójki, 
aż w końcu udało mu się dostać 
do programu. Na swoim profilu 
na Facebooku szczecinianin tuż 
po zakończeniu emisji odcinka 
finałowego w  telewizji napisał: 
„Jestem bardzo szczęśliwy i pewny, 
że to dopiero początek mojej drogi 
z cukiernictwem”. 

Dokończenie na str. 5

Marcin Błański najlepszy

Szczecinianin 
– mistrzem 
wypieków!


