
W Barcelonie nagrodę odebrał 
(wraz z architektami Alberto Veiga 
i Fabrizio Barozzi) Piotr Krzystek, 
prezydent Szczecina. – To histo-
ryczna chwila i wielkie wyróżnie-
nie dla Szczecina i dla Polski Gdy 
decydowaliśmy się na ten projekt, 
wiedzieliśmy, że będzie niepowta-
rzalny. Jesteśmy dumni i szczęśliwi. 
Dziękuję wszystkim, którym za-
wdzięczamy ten sukces. Zapraszam 
do Szczecina.

Przyjechaliśmy do fantastycznej 
Barcelony przekonani, że sama 
nominacja to i tak wielki sukces – 
dodaje Dorota Serwa, dyrektor 
Filharmonii im. M. Karłowicza. – 
Pierwszym sygnałem zwycięstwa 
była krótka charakterystyka kryte-
riów, jakimi kierowali się jurorzy. Już 
wtedy poczuliśmy, że Filharmonia 
doskonale się w nie wpisuje – doda-
ła Serwa.

A po ogłoszeniu werdyktu jury… 
Był dziki krzyk, piski, zachowywa-
liśmy się jak dzieci – mówi Ewa Po-
rębska, naczelna magazynu „Ar-
chitektura Murator”, która też była 
w  Barcelonie. Europejska nagroda 
jest potwierdzeniem klasy filharmo-
nii. Architektura w Polsce nigdy jesz-
cze nie zaszła tak daleko.

Potwierdza to również Krzysztof 
Ingarden, wybitny polski architekt, 
który w komentarzu dla portalu 
Onet podkreślił: To pierwsza taka 
nagroda, która dotyczy architektury 
zlokalizowanej w Polsce. Nagroda 
Miesa van der Rohe potwierdza, że 
jakość tego, co obecnie robi się w Pol-
sce, jest coraz wyższa i warto inwe-
stować w odważne projekty.

Architektoniczny Nobel przyzna-
wany jest przez Komisję Europej-
ską, Parlament Europejski i  Funda-
cję Miesa van der Rohe z Barcelony. 
W tym roku konkurowało 420 pro-
jektów z 36 europejskich kra-
jów. Do ścisłego finału dostało 
się 5 obiektów: Muzeum Sztuki 
z Ravensburga, (Niemcy); Muzeum 

Morskie w  Helsingor (Dania); Win-
nica Antinori w San Casciano Val 
di Pesa (Włochy); Saw Swee Hock 
Student Centre LSE w Londynie 
(Wielka Brytania) i szczecińska Fil-
harmonia.

Mimo młodego wieku, szczecińska 
Filharmonia może się już pochwa-
lić wieloma nagrodami. Otrzymała 
Grand Prix – Nagrodę Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej dla 
Najlepszego Obiektu Architektu-
ry w Polsce w latach 2013-2014 
konkursu „Życie w architekturze” 
Budynek otrzymał też pierwszą 
nagrodę w konkursie architekto-
nicznym Eurobuild Awards 2014 
w kategorii Architectural Design 
of the Year. W konkursie Polska 
Architektura XXL organizowanym 
przez Grupę Sztuka Architektury 
skupiającym wortale tematyczne 
skierowane do architektów, głosa-
mi fachowców oraz internautów 
gmach Filharmonii uznany został 
za najlepszy obiekt użyteczności 
publicznej. A słuchacze RMF Classic 
w głosowaniu przyznali nagrodę 
MocArty Rzecz z Klasą.

Od 12 do 15 czerwca będziemy 
gościć w Szczecinie bez mała 50 
żaglowców i jachtów. Większość 
z  nich rywalizować będzie na 
trasie z Kłajpedy do Szczecina. 
Do przepłynięcia jest około 340 
mil morskich. Start 5-8 czerwca 
w  Kłajpedzie, meta i finał regat 
12-15.06. w Szczecinie. 

W regatach uczestniczyć będą jed-
nostki z Polski, Niemiec, Rosji, Szwe-
cji, Litwy, Łotwy, Finlandii, Holandii 
i Wielkiej Brytanii. Do Szczecina 
przypłynie największy szkolny ża-
glowiec świata, zbudowany w 1921 
roku, rosyjski „Sedov”. Przepiękny 
czteromasztowy bark wielokrotnie 
gościł w Szczecinie i zawsze wzbu-
dzał ogromne zainteresowanie 
– tak dzieje się w każdym porcie, 
w którym pojawi się ten niezwykły 
żaglowiec. 

W klasie A, największych jedno-
stek, ścigać się będzie „Dar Mło-
dzieży”. Do regatowych zmagań 
w swoich kategoriach staną także 
między innymi: „Zawisza Czarny”, 
„Generał Zaruski”, „Shtandart”, 
„Mercedes”. 

Regaty są doskonałą okazją nie tyl-
ko do pokazania piękna żeglarstwa, 
ale także do promocji naszego mia-
sta i regionu, dlatego szczecińskich 
akcentów z pewnością nie zabrak-
nie. W imprezie, oprócz wymie-
nionych wcześniej jednostek, we-
zmą udział także „Dar Szczecina”, 
„Zryw” – jachty, których portem 
macierzystym jest Szczecin. War-
to przypomnieć, że dumnie pre-
zentujący herb naszego miasta na 
żaglach „Dar Szczecina” został zbu-
dowany w szczecińskiej stoczni im. 
Leonida Teligi, losy tej jednostki są 
więc bardzo mocno związane z hi-
storią szczecińskiego żeglarstwa. 

Obok zmagań regatowych zapla-
nowano wiele imprez towarzy-
szących zarówno dla załóg, które 
przybędą do naszego miasta, jak 
i  dla wszystkich, którzy przyjdą na 
nadodrzańskie bulwary, podziwiać 
piękne żaglowce. 

Będzie więc jubileuszowy, X Zlot 
Oldtimerów i barwna parada załóg, 
która przejdzie z Wałów Chrobrego 
do Placu Grunwaldzkiego i z powro-
tem wróci na Wały Chrobrego. 

Wiele jednostek będzie można 
zwiedzać, a kapitanowie niektó-
rych żaglowców zaproszą chętnych 
na biletowane rejsy po porcie. 

W piątek 12 czerwca i w sobo-
tę 13 czerwca zaplanowano dwa 
duże koncerty na Wałach Chrobre-
go. Z kolei w niedzielę, 14 czerw-
ca na głównej scenie usytuowanej, 
przy Wałach Chrobrego zagrają 
szczecińscy filharmonicy. 

Przy pomniku Adama Mickiewi-
cza działać będzie strefa dziecięca, 
a w niej zabawy i konkursy dla naj-
młodszych. Na Łasztowni królować 

będzie muzyka folkowa, szanty, bę-
dzie także strefa nauki i ekologii. 

Wszystkie miejsca, w których bę-
dzie działo się coś interesującego, 
będą łatwo dostępne, ponieważ 
Nabrzeże Piastowskie i Łasztownię 
na czas regat połączy most pon-
tonowy. W sobotę, 14 czerwca, 
krótko przed północą odbędzie 
się pokaz sztucznych ogni. Na 
zakończenie imprezy, w ponie-

działek 15  czerwca, odbędzie się 
parada jednostek na morzu pod 
pełnymi żaglami, którą najlepiej 
będzie można obserwować z molo 
i plaży w Międzyzdrojach. 

Już dziś zarezerwuj sobie czas 
w terminie 12-15 czerwca, bo tu-
taj po prostu trzeba być. 
Zapraszamy!

Więcej: www.btsr2015.ttsr.eu
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Aktualności_co słychać? Ecozmiany Mieszkania Wydarzenia_co się dzieje?

Powrót wielkich żaglowców
Szczecin będzie gospoda-
rzem finału międzynarodo-
wych regat The Baltic Tall 
Ships Regatta 2015.

Filharmonię Szczecińską zaprojektowała barcelońska pracownia archi-
tektoniczna Estudio Barozzi Veiga. Zaproponowana przez nich surowa, 
strzelista forma budynku zwyciężyła w międzynarodowym konkursie 
architektonicznym, pokonując blisko 40 innych projektów. To nowocze-
sny, pięciokondygnacyjny gmach z salą symfoniczną – Złotą – na 951 
osób i mniejszą – Księżycową, z 192 miejscami. 

Nagroda imienia Miesa van der Rohe – wybitnego architekta moder-
niczmu przyznawana jest od 1987 roku, co dwa lata, za realizację ukończo-
ną w ciągu dwóch poprzednich lat. Nominacje zgłaszają eksperci z Europy, 
krajowe stowarzyszenia architektów zrzeszone w ramach Rady Architek-
tów Europy oraz komitet doradczy nagrody. W poprzednich latach laure-
atami byli, m.in. Opera w Oslo, Neuses Muzeum w Berlinie, Francuska 
Biblioteka Narodowa w Paryżu, Waterloo Station w Londynie. 

Nobel dla Filharmonii!
Szczecińska Filharmonia 
laureatem Europejskiej Na-
grody Architektonicznej im. 
Miesa ven der Rohe, archi-
tektonicznego Nobla.
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Kolejna edycja przed nami. A oto 
najważniejsze daty w harmonogra-
mie Szczecińskiego Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2016. 

1) 1 czerwca – 15 lipca 2015 r. 
składanie przez mieszkańców 
propozycji zadań do Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2016 rok 

2) Do 31 lipca 2015 – ocena for-
malna i merytoryczna propozy-
cji zgłaszanych przez mieszkań-
ców Szczecina, przez właściwe 
jednostki organizacyjne Urzędu 
Miasta Szczecin 

3) 3 – 17 sierpnia 2015 – przygo-
towanie wstępnych „List zadań 
do głosowania”.

4) 18 sierpnia – 11 września 
2015  r. – spotkania z autorami 
zadań w celu naniesienia ko-
niecznych zmian i uzupełnienia 
braków 

5) Do 14 września 2015 r. – przygo-
towanie ostatecznych „List zadań 
do głosowania” wraz z przepro-
wadzeniem losowania numerów 
przyporządkowanych do zadania 

6) 1 – 21 października 2015 – gło-
sowanie mieszkańców 

Jak i co zgłaszamy?

W budżecie obywatelskim mogą 
znaleźć się wyłącznie projekty in-
westycyjne. Obowiązuje podział na 
cztery dzielnice (nie będzie projek-
tów ogólnomiejskich), a całościowa 
kwota budżetu zostanie podzielo-
na po równo na każdą z dzielnic (tj. 
po 25 % kwoty ogólnej budżetu). 
Maksymalna wartość jednego 
zadania nie może przekroczyć 
1 350 000,00 zł.

Każdy mieszkaniec może zgłosić 
dowolną ilość projektów. Wniosek 
może być także złożony wspólnie 

(więcej niż jeden autor wniosku). 
Autorzy wniosków będą mieli moż-
liwość dokonywania korekty swoich 
projektów i uzupełniania ewentual-
nych braków do czasu zatwierdze-
nia ostatecznych list do głosowania. 
Możliwa będzie także konsolidacja 
projektów podobnych, bądź takich 
samych za zgodą autorów.

Formularz zgłoszeniowy, na którym 
będą składane projekty z obowiąz-
kowo podanym orientacyjnym 
kosztem zadania, nie będzie wy-
magał poparcia, będzie go można 
składać w formie elektronicznej lub 
papierowej 

Jak głosujemy?

Prawo udziału w głosowaniu będą 
mieli mieszkańcy zameldowani 
w Szczecinie, którzy ukończyli 
16 rok życia, a także studenci 
nieposiadający zameldowania, 
zamieszkali i studiujący na terenie 
Szczecina, na podstawie legityma-
cji studenckiej wyłącznie w głoso-
waniu papierowym oraz ucznio-
wie, którzy ukończyli 16 rok 

życia nieposiadający zameldowa-
nia, zamieszkali i uczęszczający do 
szkół na terenie Szczecina, na pod-
stawie legitymacji uczniowskiej 
wyłącznie w głosowaniu papiero-
wym. Głosowanie elektroniczne 
zostanie zabezpieczone smsem 
zwrotnym.

Każdy będzie mógł oddać swój głos 
na trzy propozycje Szczecińskie-
go Budżetu Obywatelskiego 2016. 
Głosowanie nie będzie ograniczo-
ne tylko do własnej dzielnicy. 

Więcej: 
www.konsultuj.szczecin.pl

Z urzędu

W skrócie

Budżet Obywatelski 2016
Rower Miejski, renowacja 
Stawu Brodowskiego, in-
westycje w poszczególnych 
dzielnicach Szczecina – to 
powstało i dzieje się dzięki 
propozycjom mieszkań-
ców, którzy zgłaszali je 
w ramach Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
w ostatnich dwóch latach.

Wybraliśmy RO

Mieszkańcy Szczecina wybrali 
579 radnych osiedlowych. 
Tegoroczne wybory do Rad Osiedli 
cieszyły się większą popularnością 
niż te, które odbyły się w 2011 roku. 
26 kwietnia br. w wyborach wzięło 
udział 7,88% uprawnionych do 
głosowania mieszkańców Szcze-
cina (średnia frekwencja wyliczona 
na podstawie danych ze wszystkich 
Osiedlowych Komisji Wyborczych).
Największą frekwencję wyborczą 
odnotowano w Radzie Osiedla 
Międzyodrze – Wyspa Pucka – 
31,93%. Drugą pod względem fre-
kwencji wyborczej okazała się Rada 
Osiedla Głębokie – Pilchowo – 
24,65%, a trzecią Rada Osiedla 
Kijewo – 18,38%. Lista wybranych 
radnych, znajduje się na stronie in-
ternetowej www.szczecin.pl

Trwa remont BOI

Na czas modernizacji Biura Ob-
sługi Interesantów wszystkie 
sprawy załatwiane są w pomiesz-
czeniach dawnej Filharmonii. 

Po blisko 20 latach sala nr 62 Biura 
Obsługi Interesantów przechodzi 
generalny remont. Wykonane zo-
staną prace, które z jednej strony 
poprawią warunki dla osób zała-
twiających swoje sprawy związane 
np. z wymianą dowodu, meldun-
kiem, rejestracją pojazdów itp., 
a  z drugiej strony unowocześnią 
i  usprawnią obsługę interesantów 
przez urzędników. Całość spraw 
BOI w pomieszczeniach dawnej 
filharmonii załatwianych jest od 
godz.10.00 do 16.00. 
Więcej: www.szczecin.pl

65 lat Pałacu  
Młodzieży

Był pierwszą w Polsce placówką 
wychowania pozaszkolnego. 
Powstał w 1950 roku z inicjatywy 
działaczy Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Życie placówki przez 57 lat 
związane było z czterema budyn-
kami przy al. Wojska Polskiego, do 
których uczęszczało w pierwszym 
roku działalności ok. 300 osób. 
1 września 2008 roku Pałac Mło-
dzieży otworzył swoje podwoje 
w nowej siedzibie przy Al. Pia-
stów 7. Obecnie Pałac Młodzieży 
– Pomorskie Centrum Edukacji 
w Szczecinie jest placówką oświa-
towo-wychowawczą, z której oferty 
korzysta rocznie około 1500 stałych 
uczestników, w 27 pracowniach, 
a  ponad 40.000 osób spotyka się 
na różnorodnych imprezach, cie-
kawie spędzając czas wolny. Oferta 

placówki skierowana jest do róż-
nych grup wiekowych. 3- i  4-latki 
mogą korzystać z codziennych 
zajęć w  Akademii Edukacji Przed-
szkolaka, dzieci i młodzież w wie-
ku szkolnym rozwijają swoje pasje 
i  zainteresowania w pracowniach 
artystycznych, naukowo-tech-
nicznych, turystyki i rekreacji oraz 
Edukacji Morskiej. Co roku w cza-
sie ferii i wakacji, uczniowie szkół 
podstawowych korzystają ze spe-
cjalnie przygotowanej na ten czas 
oferty półkolonii, która cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem. Pałac 
Młodzieży to nie tylko zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, ale również kon-
certy, spektakle, konkursy i przeglą-
dy miejskie, wojewódzkie, ogólno-
polskie. 
Więcej: www.palac.szczecin.pl

Magnolie  
– symbol miasta

Przez dwa ostatnie lata, w ra-
mach akcji „Szczecińskie magno-
lie” mieszkańcy otrzymali 1000 
sadzonek tej imponującej rośli-
ny. W różnych punktach Szcze-
cina posadzone zostały dodat-
kowo 64 ponad dwumetrowe 
drzewka. 24 maja szczecinianie 
otrzymają kolejnych pół tysiąca 
roślin. 
Tegoroczny finał akcji „Szczeciń-
skie magnolie” rozegra się na 
terenie Arkonki. Jak co roku to-

warzyszył mu będzie piknik eko-
logiczny, w którym weźmie udział 
kilkanaście zaproszonych instytu-
cji zajmujących się ekologią. Wcze-
śniej, w różnych punktach miasta 
posadzonych zostanie 20 ponad 
dwumetrowych drzewek magnolii. 
Na początek 3 krzewy posadzą na 
placu Jakuba Wujka na Pogodnie 
uczniowie wraz z blogerami Szcze-
cin Aloud. Kolejnych 5 drzewek 
znajdzie się na skwerze im. Świe-
tlińskiego przy ulicy Goleniowskiej 
w Dąbiu, następne 7 na placu Sło-
wiańskim w Dąbiu i na sam koniec 
5 okazów – 24 maja na terenie 
kompleksu basenowo-rekreacyj-
nego Arkonka. 
Więcej: www.szczecin.eu 

Kto dostanie  
Brzdąca?

Do 27 maja br., przyjmowane 
będą nominacje do dziecięcej 
nagrody „Brzdąc”. O  wyborze 
zdecydują najmłodsi mieszkańcy 
Szczecina. 
Piękną tradycją stało się, że w dniu 
1 czerwca dzieci spotykają się na 
wielkim, uroczystym koncercie 
z  okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Momentem szczególnym 
jest zawsze ceremonia wręczenia 
„BRZDĄCA”. Wnioski z kandydatura-
mi mogą przesyłać organizacje i in-
stytucje dziecięce (szpitale, szkoły, 
placówki opiekuńczo-wychowaw-

cze, placówki kulturalno-oświa-
towe, itp.). Wniosek nominacyjny 
powinien zawierać charakterystykę 
osoby nominowanej z uwzględ-
nieniem doniosłych wydarzeń 
i osiągnięć zrealizowanych na rzecz 
dzieci oraz nazwę i adres wnio-
skodawcy potwierdzone pieczę-
cią instytucji. Osoba nominowana 
musi być mieszkańcem Szczecina 
i mieć ukończone osiemnaście lat. 
Wniosek należy przesłać do dnia 
27.05.2015 na adres: Dziecięca 
Rada Miasta Szczecin, Szkoła Pod-
stawowa nr 47, ul. Jagiellońska 59, 
70-382 Szczecin. Szczegółowych 
informacji można uzyskać pod nu-
merem telefonu 91 434 56 55 lub 
501 142 915.

BNO z Fryderykiem

Płyta Musica Sacra 5 Pawła Łu-
kaszewskiego z udziałem Baltic 
Neopolis Orchestra otrzymała 
nagrodę muzyczną Fryderyk 
w  kategorii Album roku muzyka 
kameralna. 
Musica Sacra 5 to kolejna płyta 
prezentująca dorobek Pawła Łu-
kaszewskiego, jednego z najwy-
bitniejszych współczesnych kom-
pozytorów muzyki sakralnej. Na 
krążku znalazł się czterocześciowy 
utwór Advent Music na orkiestrę 
smyczkową w wykonaniu Baltic 
Neopolis Orchestra pod dyr. Toma-
sza Tomaszewskiego. 
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EcoGenerator, czyli Zakład Termicz-
nego Unieszkodliwiania Odpadów 
dla Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego powstaje na Ostrowie 
Grabowskim. Dwie linie spalania 
będą zamieniać w energię 150 tys. 
ton odpadów rocznie.

W hali kotłów pierwsza linia goto-
wa jest w 80 procentach, druga – 70 
proc. – Próby ciśnieniowe kotłów 
planowane są na czerwiec – infor-
muje Cezary Świątek z firmy Remak.

Beton lał się nonstop

Na terenie hali Instalacji Oczysz-
czania Spalin (IOS) wykonano pły-
tę fundamentową. Robotnicy przy 
pomocy dwóch pomp wylewali 
beton non-stop 24 godziny. W su-
mie 1500 m3 betonu. Wysoki na 
ok. pół metra fundament IOS ma 
2200 m2. 

Dzięki IOS EcoGenerator będzie 
neutralny dla powietrza. Spali-
ny powstające w kotłach, zanim 
opuszczą zakład, przejdą przez sze-
reg zespołów procesowych, w któ-
rych zostaną pozbawione szkodli-
wych substancji gazowych i pyłów 
w stopniu gwarantującym całko-
wite bezpieczeństwo środowisku 
naturalnemu i ludziom. 

Jednym z głównych elementów IOS 
będą dwa elektrofiltry do wytrąca-
nia pyłów ze spalin. I to właśnie one 

jako pierwsze staną na terenie IOS.
Pod koniec maja planowana jest 
dostawa turbiny. Na sześciu 10-me-

trowych betonowych słupach zo-
stanie zamontowana specjalna 
stalowa rama zintegrowana ze 

zbiornikiem olejowym. Na ramie 
staną turbina, przekładania i gene-
rator. Pod ramą – kondensator.

Turbina z Brna

Ważący 72 tony turbozespół przy-
jedzie z Brna. Jego producentem 
jest firma Ekol. Wirnik turbiny napę-
dzany parą z kotła będzie wirować 
7 tys. obrotów na minutę. Prze-
kładnia służy do redukcji obrotów 
dla generatora (do poziomu 1500/
minutę). Olej ze zbiornika w ramie 
potrzebny jest do smarowania ło-
żysk, wspierających wały poszcze-
gólnych urządzeń turbozespołu.

Wirnik turbiny będzie napędzany 
parą o parametrach 400°C i 40 bar. 
To zupełnie inna para niż w czajni-
ku. Czysta „niewidzialna”, bez odro-
biny cząsteczek wody.

Po przejściu przez turbinę, schło-
dzona para, dzięki kondensatorowi 
zamieni się w wodę i z powrotem 
wróci do kotłów.

Moc EcoGeneratora w kogeneracji 
to 7,5 MWe i 32 MWt. Przewidywa-
na roczna wartość produkcji energii: 
56 tys. MWh i 850 tys. GJ (tyle potrze-
ba, by zapewnić energię elektryczną 
i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań).

Koszt inwestycji: 711 mln zł. Głów-
ne źródła finansowania: 255 mln 
zł – dotacja z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej. 280,7 mln – po-
życzka z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 60 mln zł – środki własne 
ZUO. Planowany termin urucho-
mienia zakładu: grudzień 2015 r.

Za realizację projektu odpowiada 
Zakład Unieszkodliwiania Odpa-
dów Sp. z o.o. Generalnym wyko-
nawcą jest Mostostal Warszawa.

Projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  

w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
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Nadchodzi czas turbiny

Szczecin zaskoczył mnie rozmachem

Maj – dostawa turbiny, 
czerwiec – próby ciśnienio-
we kotłów – tak wygląda 
aktualny grafik na budowie 
EcoGeneratora, największej 
szczecińskiej inwestycji.

Foliówka?! Do wszystkiego? Do niczego!

Niewinnie wyglądająca foliówka 
jest coraz większym zagrożeniem 
dla środowiska naturalnego. Jej pro-
dukcja trwa sekundy, użycie 5  mi-
nut, a całkowity rozkład – 500 lat.
Prawie 10 proc. ze 100 miliardów 
wytwarzanych przez Europejczy-
ków reklamówek zatruwa morza, 
rzeki, pola i lasy.

Folia jest toksyczna, niebezpieczna 
dla ptaków i zwierząt. 94 proc. żyją-
cego w pobliżu morza ptactwa ma 
w żołądkach reklamówki. Żółwie 
morskie mylą je z meduzami, które 
stanowią ich główny pokarm. Poły-
kają je, a następnie giną. Żołądek 
znalezionego na wybrzeżu Francji 
płetwala karłowatego był zaśmie-

cony 800 kilogramami plastiku, 
w  tym wieloma jednorazówkami 
używanymi w brytyjskich super-
marketach. Szacuje się, że około 
50 tysięcy ton toreb plastikowych 
trafia co roku do oceanu i zabija po-
nad milion morskich ptaków i sto 
tysięcy morskich ssaków.

Co można zrobić by ograniczyć 
cierpienia zwierząt i uchronić na-
szą planetę przed zaśmiecaniem 
foliówkami?
Najprostszym sposobem jest uży-
wanie toreb wielokrotnego użytku 
zamiast tzw. jednorazówek. 

EcoGenerator zaprasza do udzia-
łu w akcji „Foliówka?! Do wszyst-
kiego? Do niczego!”. 23  maja 
w  sobotę na Jasnych Błoniach 
w  Szczecinie każdy, kto przynie-
sie 15 foliówek, dostanie od nas 
ekologiczną torbę na zakupu 
wielokrotnego użytku. Foliów-
kami zapełnimy wielkie żółte po-

jemniki i oddamy je do recyklin-
gu. Czekamy na Was w  sobotę 
przy Pomniku Czynu Polaków od 
11.00 do 16.00.

Globalna antyfoliowa krucjata

29 kwietnia br. Parlament Europejski 
przegłosował przepisy, które wymu-
szają zdecydowaną redukcję folió-
wek. Kraje Unii mogą wybrać jedną 

z dwóch dróg: pierwsza to ograni-
czenie zużycia do 90 reklamówek na 
osobę rocznie do 2019 roku (a  po-
tem do 40 reklamówek na osobę 
rocznie do 2025 roku). Druga: wpro-
wadzenie od 2018 roku całkowitego 
zakazu wydawania darmowych jed-
norazówek przez punkty sprzedaży.

Polska jest rekordzistką Europy jeśli 
chodzi o jednorazówki. Statystyczny 

mieszkaniec naszego kraju potrze-
buje ponad 400 foliówek rocznie, by 
przynieś zakupy do domu. Podobnie 
jest w Estonii, Łotwie, Słowacji, Litwie, 
Słowenii i Portugalii. Na drugim koń-
cu tabeli są takie kraje jak Finlandia 
i Dania, gdzie foliówki niemal całko-
wicie „wyginęły”, a ich miejsce zajęły 
torby wielokrotnego użytku.

Jak podaje serwis ekologia.pl Krucja-
ta antyfoliowa opanowała cały glob. 
Całkowity zakaz dystrybucji toreb 
foliowych obowiązuje m.in. w Au-
stralii, Indiach (północno-wschod-
nie regiony), na Alasce, Japonii, Kor-
syce, Mauritiusie, Nowej Zelandii, 
RPA, Francji (kilka regionów). Dania, 
Irlandia, Bułgaria nałożyły np. podat-
ki na te opakowania. Z kolei detaliści 
z Francji, Niemiec, Portugalii, Węgier, 
Holandii rozpoczęli dobrowolne po-
bieranie opłat za foliówki. Chińskie 
władze zabroniły supermarketom 
i sklepom udostępniania klientom 
darmowych torebek foliowych.

Przynieś 15 foliówek i wy-
mień na torbę ekologiczną. 
Kiedy? 23 maja 2015. Gdzie? 
Jasne Błonia, godz. 11 – 16. 
Po co? By chronić środowi-
sko, ptaki i zwierzęta.

Inżynier Bogusław Mizgała, na drugim planie betonowe słupy, na których oprze się stalowa ława z turbozespołem

Inżynier Bogusław Mizgała ma 41 
lat. W Mostostalu pracuje od 2009 
roku. Na budowie EcoGeneratora 
odpowiada za urządzenia związa-
ne z branżą cieplno-energetyczną. 
M.in. za montaż turbozespołu. Ab-
solwent Wydziału Energetycznego 
Politechniki Śląskiej. Żonaty, dwoje 
dzieci; Michał (10 lat), Weronika (ro-
czek), na stałe mieszkają w Mysło-
wicach. Na czas budowy całą rodzi-
ną przenieśli się do Szczecina.

EcoGenerator: Jak udało się 
Panu przekonać żonę i dzieci, 
by przeprowadzili się na drugi 

koniec Polski?
Bogusław Mizgała: – To nie jest 
mój pierwszy zawodowy wyjazd. 
Przedtem był Lublin, Elbląg, Ostro-
łęka. Na podstawie poprzednich 
doświadczeń stwierdziliśmy, że 
kiedy mnie nie ma w domu, czegoś 
brakuje, pojawiają się problemy 
wychowawcze. To strata dla mnie 
i dla dzieci.

Jak przyjął to Michał?
– Uświadomiliśmy mu, że nie tracąc 
kontaktu z kolegami, traci kontakt 
z tatą. Nie był zachwycony, ale te-
raz jest wszystko OK. Mieszkamy 

w  bloku na Niebuszewie. W My-
słowicach mamy dom, niewielu 
sąsiadów wokół. Tu Michaś wy-
chodzi przed blok i od razu ma 
mnóstwo koleżanek i kolegów.

Jak się Wam żyje w Szczecinie?
– Dobrze, żona zajmuje się dzieć-
mi, ja pracuję, jesteśmy razem. 
Szczecin zaskoczył mnie swoją 
wielkością, rozmachem. Szczegól-
nie duże wrażenie robi na mnie 
śródmieście, dużo większe niż 
w Katowicach. Korzystamy z tutej-
szych atrakcji, z których najwięk-
sza to bliskość morza.

Torba za 15 foliówekPlakat akcji
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Zajęcia składają się z dwóch części:

I część – teoretyczna: zwiedzanie 
ścieżki dydaktycznej, omówienie 
funkcjonowania EKOPORTU. Pod-
czas tej części dzieci dowiadują się 
m.in. jak powinny segregować od-

pady, jak długo rozkładają się po-
szczególne frakcje odpadów oraz 
jak można ograniczyć negatywny 
wpływ człowieka na środowisko. 
W  trakcie oprowadzania po EKO-
PORCIE dzieci mają możliwość po-
segregowania odpadów, które ze 
sobą przywiozły. 

II część – warsztatowa: zajęcia 
z   artrecyklingu odbywają się pod 
hasłem „Jak z niczego stworzyć coś 
pięknego”. Zadaniem dzieci jest 
przygotowanie różnego rodzaju 
prac z odpadów i materiałów pla-
stycznych. m.in. motyli, nietoperzy 
z rolek od papieru toaletowego; 

biedronek, ryb, świeczników ze 
starych płyt, koszyczków z plasti-
kowych butelek itp. Na potrzeby tej 
części została stworzona również 
galeria przedmiotów, które zosta-
ły przygotowane z odpadów, aby 
pokazać jak kreatywnie możemy je 
wykorzystać. 

Dotychczas w realizacji tego pro-
jektu o nazwie „Spotkania eduka-
cyjne na EKOPORCIE” wzięło udział 
29 grup przede wszystkim ze szkół 
podstawowych i przedszkoli, ze 
Szczecina jak również z Trzebieży, 
Klinisk Wielkich, Widuchowej i Żab-
nicy. Zgłoszeń jest dużo więcej, 
a  cały projekt będzie realizowany 
do 8 października 2015 r. (z wyłą-
czeniem przerwy wakacyjnej).

Podczas sprzątania najmłodsi biorą 
udział w niecodziennej lekcji eko-
logii. Dowiadują się w jaki sposób 
należy segregować odpady oraz 
dlaczego powinniśmy to robić. 
Urzędnicy opowiadają także o tym, 
czym są Ekoporty i gdzie się znaj-
dują. Wspólnie z dziećmi zakładają 
białe rękawiczki, odblaskowe ka-
mizelki i do worków wrzucają zna-
lezione śmieci. A tych niestety jest 
naprawdę mnóstwo.

– Zbieramy foliowe opakowania, 
butelki, papiery, a nawet części sa-
mochodowe, takie jak zderzaki. 
Dzieci znalazły również pozostało-

ści po silniku – opowiadają Aneta 
Nowakowska oraz Katarzyna We-
łyczko z WGKiOŚ. – Oczywiście przy 
cięższych rzeczach im pomagamy 
i wspólnie przenosimy w miejsce, 
z którego wszystko zabiera od nas 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania. Firma ta również dostarcza 
nam worki oraz rękawiczki. Dzieci 

są genialne – bardzo ciekawe i za-
angażowane. 

Od 12 marca do tej pory zebrano 
blisko 1700 kilogramów odpa-
dów. Aż 600 kilogramów zostało 
znalezionych na terenie garażo-
wiska znajdującego się w pobliżu 
hali widowiskowo-sportowej przy 

ulicy Szafera. Do uprzątnięcia tego 
miejsca przyczynili się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 45 
przy ulicy Benesza. Podobną 
ilość wyzbierali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 14 z ulicy Strza-
łowskiej. Posprzątali okolice swo-
jej szkoły oraz pobliskiego placu 
zabaw.

Dotychczas w sprzątaniu wzięło 
udział ponad 700 dzieci, w tym 
4 przedszkola, 10 szkół podsta-
wowych oraz jedna placówka 
wsparcia. Koordynatorem akcji jest 
Aleksandra Ciszewska, zastępca dy-
rektora WGKiOŚ. Akcja potrwa do 
końca czerwca i będzie kontynu-
owana po wakacjach.
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Misja dzieci – Szczecin bez śmieci
- To doskonałe zajęcia 
edukacyjne dla dzieci oraz 
świetna rozrywka – nie 
tylko dla nich, ale również 
dla nas – zgodnie mówią 
wychowawcy, którzy ze 
swoimi podopiecznymi 
biorą udział w akcji „Misja 
dzieci – Szczecin bez śmie-
ci”. Od kilku tygodni, wraz 
z urzędnikami z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta spotykają 
się w różnych zanieczysz-
czonych punktach miasta 
i zbierają porzucone przez 
mieszkańców odpady. 

Edukacja w EKOPORTACH
Od kwietnia podobne lekcje 
ekologii odbywają się także 
na terenie EKOPORTU przy 
ul. Leszczynowej. Każdego 
dnia (od poniedziałku do 
piątku) w zajęciach biorą 
udział dwie grupy jedno-
cześnie – w formie rotacyj-
nej.

W przypadku dużego remontu 
mieszkania zamawia się specjalny 
kontener na odpady budowlane. 
Takie usługi odpłatnie świadczy 
wiele firm w Szczecinie. 

A co w przypadku drobnych re-
montów tj. malowanie czy tynko-
wanie, podczas których wytwarza 
się niewielką ilość odpadów i nie 
opłaca się zamawiać kontenera na 
gruz?

Rozwiązaniem dla takich sytuacji 
jest usługa, którą od lipca 2014 r. 
funkcjonuje w trzech EKOPORTach, 
przy ulicy: 
• Dworskiej, 
• Kołbackiej, 
• Leszczynowej, 
gdzie można zostawić odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe posegrego-

wane w ilości do 240 litrów i masy 
125 kg.

Do tej grupy odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych, które odbie-
rane są w EKOPORTach zaliczane 
są odpady po takich pracach jak 
jak m.in. malowanie, tynkowanie, 
tapetowanie, ocieplanie, wymiana 
podłóg, wykładzin i oklein, wymia-
na stolarki budowlanej drzwiowej 
i okiennej oraz bieżąca konserwacja 
i modernizacja pomieszczeń w nie-
ruchomościach zamieszkałych.

W wymienionych EKOPORTach 
mieszkańcy z pomocą pracownika 
dokonują wstępnej segregacji od-
padów na 2 grupy:

• odpady z betonu, gruzu cegla-
nego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wy-
posażenia, nie zawierające sub-
stancji niebezpiecznych;

• materiały budowlane zawierają-
ce gips nie zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi.

Gruz 
do EKOPORTu
Przeprowadzasz drobny 
remont mieszkania lub 
domu i nie wiesz co zrobić 
z niewielką ilością odpa-
dów budowlanych?
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Auto, często bez kół czy szyb po-
rzucone na parkingu czy na ulicy 
nie jest pożądanym widokiem.

Kto może zgłosić potrzebę usu-
nięcia takiego pojazdu?

Każdy kto zauważy nieużywany 
samochód pozostawiony przy dro-

dze publicznej, może przekazać 
zgłoszenie dzwoniąc na Policję 
(997), do Straży Miejskiej (986), 
do Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska (91 
424 5610) czy zgłosić przy pomo-
cy Alertu Szczecin (aplikacja na 
urządzenia mobilne oraz www.
alertszczecin.pl).

Usuwaniem tych pojazdów oraz 
prowadzeniem parkingu strzeżo-
nego, mieszczącego się przy ul. 
Hangarowej, dla pojazdów usu-
niętych zajmuje się Zarząd Dróg 
i  Transportu Miejskiego (ul. Klo-
nowica 5). 

Powiadomienie właściciela usu-
niętego pojazdu, następuje nie-
zwłocznie po jego odholowaniu 
i zawiera informacje o wysoko-
ści opłaty, którą należy wnieść 
na rachunek podany w tymże 
powiadomieniu (lub w kasach 
ZDITM, dokładne informacje 
znajdują się na www.zditm.
szczecin.pl/laweta.php)

Wysokość opłaty jest zależna od 
kosztów holowania usuwanego 
pojazdu, do których nie dolicza się 
kosztów przechowywania na par-
kingu miejskim. Dopiero po wnie-
sieniu opłaty za holowanie można 
odebrać pojazd z parkingu.

UWAGA!!!

Pojazd nieodebrany w terminie 
6  miesięcy od dnia jego usunię-
cia, zostaje uznany za porzucony. 
Pojazd ten przechodzi na własność 
gminy z mocy ustawy. 

Przypominamy: kosztami usunięcia 
pojazdu obciąża się każdorazowo 
właściciela pojazdu. 

W przypadku ich nieziszczenia są 
one dochodzone na drodze postę-
powania cywilnego.

W tej ilości 4,5 tys. ton stanowiły 
odpady odebrane selektywnie, co 
oznacza, że selektywnie odebrano 
13,85% wszystkich odebranych od-

padów. W roku ubiegłym po 4 mie-
siącach ilośc odpadów edebranych 
selektywnie wyniosła 3,7 tys. ton 
czyli masa selektywnie odebranych 
wzrosła o ponad 785 ton (21%).

Uzyskane wyniki wskazują, że 
utrwala się tenedencja istotnego 
wzrotu udziału odpadów selektyw-
nie gromadzonych na nieruchomo-
ściach zamieszkałych. 

Poziom tej dynamiki wzrostu 
przekracza 21%. Miasto Szczecin. 

Analizując strukturę odbieranych 
opadów selektywnych można za-
uważyć, że na tak istotną dynamikę 
największy wpływ mają ilości ode-
branych odpadów opakowanio-
wych tj. papieru, opakowań ze szkła 
i tworzyw sztucznych – odebrano 
więcej o  blisko 378 ton oraz ilości 
odebranych odpadów zielonych, 
których odebrano więcej o 312 ton. 
Z kolei odpadów wielkogabaryto-
wych wywieziono w ciągu pierw-
szyh 4  miesięcy tego roku więcej 
o 96 ton.
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Wszystko o wrakach
Ogromny wzrost ilości 
samochodów w naszym 
mieście spowodował nie 
tylko problemy komunika-
cyjne, korki czy trudności ze 
znalezieniem miejsc parkin-
gowych, ale także całkiem 
nowe zjawisko – wraki.

Statystyki
W pierwszych czterech 
miesiącach 2015 r. z nieru-
chomości zamieszkałych 
w Szczecinie odebranych 
zostało ponad 32,4 tysiąca 
ton odpadów komunal-
nych – o 1.470 ton więcej 
niż w analogicznym okresie 
2014 r. 

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie styczeń – kwiecień 2015 r.
i porównanie do analogicznego okresu w 2014 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)

SZCZECIN
Odpady 

zmieszane (Mg)
Odpady  

opakowaniowe
Odpady  

wielkogabarytowe
Odpady 
zielone

Odpady opakowaniowe 
miniEkoport

Odpady zmieszane 
miniEkoport

Odpady 
ogółem

w tym odebrane 
selektywnie

udział  
selektywny

kwiecień 2015  7 254,9  812,8  193,2  378,8  64,4  2,0  8 706,1  1 449,2 16,65%
kwiecień 2014  7 264,2  887,1  194,5  97,7  –  –  8 443,6  1 179,4 13,97%

dynamika 99,87% 91,62% 99,32% 103,11% 122,88% 119,17%

01-04 2015  27 961,7  3 034,2  699,9  457,4  304,2  8,8  32 466,1  4 495,6 13,85%
01-04 2014  27 286,0  2 960,6  604,1  145,3  –  –  30 996,0  3 710,0 11,97%
dynamika 102,48% 102,49% 115,86% 314,70% 104,74% 121,17% 115,69%

Przypomnijmy Alert Szczecin to sys-
tem do zgłaszania nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu miasta. Wszyst-
kim zainteresowanym udostępniono 
bezpłatną aplikację na urządze-
nia mobilne oraz serwis www, za 
pomocą których można przekazać 
w sposób prosty i intuicyjny, bez do-
datkowych formalności swoje spo-
strzeżenia na temat funkcjonowania 
miasta w takich obszarach jak: 
• czystość i porządek (np. dzikie 

wysypiska śmieci),
• usługi publiczne (np. wywóz 

śmieci), 
• bezpieczeństwo (np. brak 

pasów na niebezpiecznych 
przejściach, spowalniacze 
prędkości, doświetlanie nie-
bezpiecznych miejsc), 

• komunikacja miejska, infra-
struktura (np. dziury w dro-
gach, oświetlenie ulic).

Do systemu można się zarejestro-
wać lub dodać zgłoszenie anoni-
mowo. Alert można przesłać uzu-
pełniając opis słowny zdjęciem 
i  dokładną lokalizacją GPS. Poza 
tym istnieje możliwość ręcznego 
dodawania lokalizacji za pośrednic-
twem mapy, monitorowania pro-
cesu wysyłania oraz przeglądania 
nadanych alertów oraz ich statu-
sów. Aplikacja to jeden z elemen-
tów całego systemu Alert Szczecin. 
Oprócz niej mieszkańcom udostęp-
niony jest także serwis publiczny: 
https://alertszczecin.pl

Alert Szczecin
Najczęstsze zgłoszenia 
za pośrednictwem Alert 
Szczecin to: dzikie wysypi-
ska śmieci, nielegalne par-
kowanie i sprawy drogowe 
np. dziury w chodnikach.

Deklaracje o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi przyj-
mowane są teraz w Wydziale 
Podatków i Opłat Lokalnych, 
w pokojach 43 i 44; parter, 
wejście do urzędu miasta 
od ul. Szymanowskiego 1. 

Ponadto deklaracje można przesłać 
pocztą na adres Wydziału Podat-
ków i Opłat Lokalnych, pl. Armii 
Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 

Wnioski i zgłoszenia dotyczące 
wyposażenia nieruchomości w po-
jemniki do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz woli korzysta-
nia z odbioru odpadów zielonych 
z nieruchomości w zabudowie jed-
norodzinnej mogą być składane 
w tymczasowej siedzibie BOI czyli 
w byłym pomieszczeniu filhar-
monii w delegaturze Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska.

Deklaracje  
w innym miejscu
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Warunkiem wynajęcia mieszka-
nia od Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego jest wpłata przez 
przyszłego najemcę wkładu wła-
snego równego 30% wartości 
wybranego mieszkania (ok. 1200 
zł za metr kwadratowy). Wkład 
finansowy objęty jest gwaran-
cją zwrotu w przypadku decyzji 
o rozwiązaniu umowy najmu 
w przyszłości.

W przebudowanych budynkach 
przy ul. Śląskiej 51-54 Spółka ofe-
ruje mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe 
o zróżnicowanych powierzchniach 
(od 39 do ponad 86 m2). Lokale 
wykończone są „pod klucz” (ścia-
ny pomalowane na biało, glazura 
/ terakota / panele podłogowe, 
w  kuchni kuchenka gazowa, ła-
zienka w tzw. białym montażu 
– z wanną, umywalką, muszlą klo-
zetową).

Do wynajęcia przeznaczone są tak-
że położone w parterach lokale 

handlowo-usługowe. Firmy, które 
zdecydują się na prowadzenie swo-
jej działalności przy Śląskiej 51-54, 
w rewitalizowanym kwartale nr 40, 
zyskają świetną lokalizację dla swo-
jego biznesu i wpłyną na ożywienie 
tej części Śródmieścia.

Wnioski o najem mieszkań w sys-
temie partycypacji w kosztach 
budowy składać należy osobiście 
w siedzibie TBS „Prawobrzeże” przy 

ul. Winogronowej 11F w Szczeci-
nie-Zdrojach.

Szczegółowe informacje dotyczące 
przyjmowania wniosków, warun-
ków zawarcia umowy najmu oraz 
druki wniosków wraz z załącznika-
mi dostępne są na stronie interne-
towej: www.tbsp.szczecin.pl.
W razie dodatkowych pytań pomo-
cą służą pracownicy Spółki: tel. 91 
46 13 692 wew. 141.

Do 23 mieszkań zlokalizowanych 
wewnątrz śródmiejskiego obszaru 
ograniczonego ulicami Kr. Jadwigi, 
Boh. Getta Warszawskiego i al. Woj-
ska Polskiego (kwartał 23) pierwsi 
najemcy wprowadzą się prawdo-
podobnie pod koniec czerwca. 
Klucze otrzymają seniorzy, którzy 
do połowy kwietnia złożyli w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
odpowiedni wniosek wraz z kom-
pletem niezbędnych dokumentów 
i spełnili warunki formalne (czyli 
m.in. mają ukończony 65. rok ży-
cia oraz spełniają określone kry-
teria dochodowe). Pierwszeństwo 
w  uzyskaniu prawa najmu mieli 

dotychczasowi najemcy lokali ko-
munalnych.

Nowe „M” są w pełni dostosowa-
ne do wieku i potrzeb seniorów. 
Teren przyległy do budynków jak 
i  same lokale pozbawione są ba-
rier architektonicznych. W budyn-
kach zaprojektowano windy, zaś 
do mieszkań położonych w parte-
rach prowadzą specjalne podjazdy. 
Mieszkania wyposażone zostaną 
w elektroniczny system opieki do-
mowej. Dbając o tak ważne w  po-
deszłym wieku poczucie bezpie-
czeństwa, we wnętrzu kwartału 
zainstalowano monitoring. Pomo-
cą mieszkańcom służyć będą tak-
że m.in. punkt konsultacyjny oraz 
świetlica środowiskowa MOPR.

Prócz 23 mieszkań dla seniorów 
w  ofercie Szczecińskiego TBS znaj-
duje się jeszcze 37 mieszkań do 
wynajęcia na zasadach tbsowskich. 
Oznacza to, że prawo najmu do 
tych lokali uzyskają osoby, które 
zdecydują się na partycypowanie 
w kosztach ich budowy. Co waż-
ne, wpłacony wkład finansowy 
zostanie zwaloryzowany i zwróco-

ny po rozwiązaniu umowy najmu. 
Większość mieszkań w opisywa-
nym kwartale znalazła już swoich 

przyszłych najemców, ale w aktu-
alnej ofercie Spółki wciąż pozosta-
ją ostatnie jedno-, dwu- i trzypo-

kojowe lokale. O uzyskaniu prawa 
do mieszkania decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Dom dla seniora w Szczecińskim TBS
Mieszkania

Znamy nazwiska seniorów, 
którzy zamieszkają w nowo 
wybudowanych przez 
Szczecińskie TBS miesz-
kaniach w śródmieściu 
Szczecina. Zainteresowa-
nie programem mieszkań 
wspomaganych skierowa-
nym do osób starszych było 
większe niż się spodziewa-
no! O prawie do lokalu w kil-
ku przypadkach musiało 
zdecydować losowanie.

Zamieszkaj w dobrym 
towarzystwie!
Szukasz ciszy i spokoju 
w ścisłym centrum mia-
sta? Wynajmij mieszkanie 
od TBS „Prawobrzeże”! 
Inwestycja polegająca na 
przebudowie i modernizacji 
kamienic przy ul. Śląskiej 
51-54, położonych w bez-
pośrednim sąsiedztwie 
pięknego Parku Generała 
Andersa, jest szansą na 
własne „M” bez koniecz-
ności zaciągania kredytu 
mieszkaniowego.

Prowadzący spotkanie Architekt 
Miasta Jarosław Bondar zaznaczył 
jeszcze przed prezentacją sześciu 
wariantów komunikacyjnych:

– Dzisiaj przedstawiamy tylko fragment 
rozważań. Skupiamy się na aspekcie 
komunikacyjnym. Przed nami jeszcze 
szeroko zakrojona dyskusja, przepro-
wadzenie ankiet wśród mieszkańców, 
konkurs architektoniczny. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie głosy i sugestie.

Dlatego też uruchomiony został 
specjalny adres e-mail, pod któ-
ry przesyłać można swoje uwagi 
i  pomysły nt. planowanych zmian 
wzdłuż Wojska Polskiego: rewitaliza-

cja@um.szczecin.pl. Składać je moż-
na także w formie papierowej w Biu-
rze Strategii UM (pok. 404, IV piętro, 
wejście od ul. Szymanowskiego).

Z wszystkimi przedstawionymi 
podczas spotkania wariantami ko-
munikacyjnymi osoby zaintereso-
wane zapoznać się mogą na stronie 
internetowej: www.szczecin.pl/
rewitalizacja. Niektóre z  poten-
cjalnych rozwiązań zakładają wpro-
wadzenie na śródmiejskim odcin-
ku alei linii tramwajowej, kolejne 
utworzenie deptaka, a jeszcze inne 
dążą „jedynie” do uspokojenia ru-
chu w części alei.

Prócz przeprowadzonych analiz 
natężenia ruchu i opracowania 
możliwych koncepcji zmian komu-
nikacyjnych, równolegle odbyły się 
warsztaty w ramach projektu „Moje 
Miasto – Moja Ulica” zrealizowane-
go przez Fundację Artmosphere 
na zlecenie Urzędu Miasta. Film 
z warsztatów obejrzeć można w In-
ternecie, na podanej wyżej stronie 
internetowej.

Nasze Miasto  
– Nasza Ulica
6 wariantów rozwiązań 
komunikacyjnych wzdłuż 
śródmiejskiego odcinka al. 
Wojska Polskiego omó-
wiono podczas ostatniej 
debaty w Urzędzie Miasta. 
Zainteresowanie tematem 
było na tyle duże, że w sali 
sesyjnej zabrakło miejsc 
siedzących.
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Dzieje się, dzieje się...

Nadzwyczajny koncert w Filharmonii

W programie koncertu znajdzie się 
przepełniona tangiem muzyka Asto-
ra Piazzolli, znana niemal każdemu 
miłośnikowi kina muzyka filmowa 
Ennio Morricone a także wyjątkowe 
dzieła związane nierozerwalnie z gi-
tarą, m.in. słynne „Asturias” Isaaca Al-
béniza. Krzysztof Meisinger wystąpi 
w podwójnej roli – solisty i dyrygenta. 

Koncert odbędzie się w niedzie-
lę 31 maja o godz. 18.00 w Sali 

Symfonicznej Filharmonii. Bilety 
do nabycia w serwisie www.bilety.
fm oraz w siedzibie Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej (www.saa.pl). 
W dniu koncertu będzie można 
również nabyć płytę „Meisinger”.

Krzysztof Meisinger

Szczeciński muzyk, solista gitaro-
wy. Laureat przyznanej 18 marca 
br. Nagrody Artystycznej Miasta 
Szczecin za rok 2014. Światowa 
krytyka porównuje jego talent 
do talentu Pepe Romero, czy Pio-
tra Anderszewskiego. Występuje 
z takimi gwiazdami jak Sumi Jo, 
Philharmonia Quartet Berlin, Aca-
demy of St Martin in the Fields czy 
Filharmonia Praska. Debiut Me-
isingera w Filharmonii Berlińskiej 
w czerwcu 2014 r. zakończył się 
wielominutową owacją na stojąco. 
Jego płyta „Melodia Sentimental” 
nagrana w słynnym londyńskim 
Abbey Road Studio, uzyskała en-
tuzjastyczne recenzje w światowej 

prasie muzycznej. Najnowszy al-
bum artysty nosi tytuł „Meisinger” 
i został nagrany z najwybitniejszy-
mi muzykami klasycznymi naszych 
czasów. 

Sinfonia Varsovia

Sinfonia Varsovia powstała w 1984 
roku. Jej organizatorem jest Mia-
sto Stołeczne Warszawa. Orkiestra 
występuje w najbardziej prestiżo-
wych salach koncertowych oraz 
na najważniejszych festiwalach, 
współpracując ze światowej sławy 
dyrygentami i solistami. Zespół 
zrealizował wiele nagrań płyto-
wych, radiowych i telewizyjnych 
– dyskografia liczy ponad 260 płyt 
uhonorowanych prestiżowymi na-
grodami. W 1997 roku dyrektorem 
muzycznym, a w 2003 roku dy-
rektorem artystycznym orkiestry 
został prof. Krzysztof Penderecki. 
W 2014 roku Sinfonia Varsovia ob-
chodziła Jubileusz 30-lecia swojej 
działalności.

Krzysztof Meisinger, 
szczeciński solista gitarowy 
i laureat Nagrody Arty-
stycznej Miasta Szczecin 
za rok 2014 oraz Sinfonia 
Varsovia, jedna z najlep-
szych orkiestr europejskich, 
wystąpią po raz pierwszy 
w nowym gmachu Filhar-
monii w Szczecinie. Ten 
długo oczekiwany koncert 
będzie także promocją naj-
nowszego albumu artysty 
pt. „Meisinger”.

W tym roku spotkanie będzie mia-
ło miejsce w niedzielę, 31 maja, 
na Jasnych Błoniach w godz. od 
11:00 do 18:00.

Ideą spotkania jest promocja ak-
tywności społecznej, działań lokal-
nych stowarzyszeń i fundacji oraz 
usług jakie świadczą, a także wy-
miana doświadczeń i pomysłów, 
mająca na celu zachęcenie miesz-
kańców do angażowania się w ini-
cjatywy obywatelskie w Mieście.

Spotykając się w samym sercu ak-
tywnego miasta „POZARZĄDOWO”, 

w którym organizacje zaprezentują 
swoją działalność w ramach dziel-
nic tematycznych takich jak: Plac 
Uśmiechów, Zaułek Artystów, 
Rondo Historii czy Gościniec 
Smaków, każdy będzie miał okazję 
do poznania bogatego dorobku 
szczecińskich organizacji pozarzą-
dowych, spotkania się z przedsta-
wicielami NGO-sów, jak również 
uczestniczenia w warsztatach, spo-
tkaniach i konkursach. Na uczestni-
ków imprezy czeka wiele atrakcji. 

W programie m.in.:
• występy na scenie,
• pokazy ewolucji rowerowych,
• zajęcia na trenażerach do spor-

tów deskowych,
• pokazy i szkolenia skimboardowe 

(ślizg na desce po płytkiej wodzie),
• warsztaty tworzenia bitów mu-

zycznych oraz Street Art-u dla 
całej rodziny,

• gra miejska,

• spotkania ze znanymi gwiazda-
mi sportu,

• warsztaty plastyczne.

Nie zabraknie również gier i kon-
kursów dla najmłodszych. W trak-
cie Spotkania „POD PLATANAMI” 
działać będzie specjalna, bezpłat-
na strefa dla dzieci w wieku od 
3 do 10 lat. To tu najmłodsi pod 
czujnym okiem wykwalifikowa-
nej kadry pedagogicznej, wezmą 
udział w twórczych i aktywnych 
warsztatach. 

XIV Szczecińskie Spotkanie Orga-
nizacji Pozarządowych „POD PLA-
TANAMI” to uroczysty finał IX Ty-
godnia Inicjatyw Pozarządowych, 
który rozpocznie się już 25 maja. 

Więcej na temat wydarzeń Tygo-
dnia Inicjatyw Pozarządowych 
i  Spotkania „POD PLATANAMI” na 
stronie www.platany.org.

Pozarządowo  
na Jasnych Błoniach
Tradycyjnie w maju na Ja-
snych Błoniach odbędzie się 
Szczecińskie Spotkanie Or-
ganizacji Pozarządowych 
„POD PLATANAMI”. Wielkie 
święto promujące aktyw-
ność obywatelską odbędzie 
się już po raz czternasty.

W programie, tradycyjnie znajdą się 
południowe koncerty w wykonaniu 
młodych muzyków – uczniów i stu-
dentów szczecińskich szkół muzycz-
nych oraz artystów szczecińskiej 
sceny muzycznej, wystawy prac pla-
stycznych oraz wieczorne koncerty 
uznanych artystów polskiej sceny 
kameralnej, jazzowej i folkowej. 

Ponadto, co tydzień w sobotę pre-
zentowany będzie blok artystyczny 

dla dzieci w ramach projektu „Ró-
żanka Dzieciom 2015”, a  w  nim 
spektakle, warsztaty twórcze (pla-
styczne, muzyczne, teatralne i li-
terackie) oraz interaktywne bajki, 
międzypokoleniowe czytanki, z tłu-
maczeniem na język migowy.

Podczas tegorocznej edycji pro-
jektu kontynuowana będzie także 
plenerowa „Różana Czytelnia”. 
Projekt wspiera i rozwija czytelnic-
two w różnorodnych jego formach, 
pozwalając na czytanie książek 
wszystkim uczestnikom, w niezwy-
kle pięknej scenerii Ogrodu Róża-
nego.

Szczegółowy program dostępny na 
stronie internetowej www.saa.pl

Różany  
Ogród Sztuki
To już ósma edycja interdy-
scyplinarnego projektu ar-
tystycznego, który odbywa 
się przez trzy miesiące (od 
30 maja do 30 sierpnia br.) 
w każdy weekend, w szcze-
cińskim ogrodzie różanym.
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Sinbad 
Data: 1.06.2015 godz. 11.00 i 13.00
Miejsce: Azoty Arena

Spektakl „Przygody Sinbada” to wi-
dowisko nie tylko dla najmłodszych 
widzów. Połączenie tanecznych 
akrobacji powietrznych, technolo-
gii audiowizualnych, niesamowitej 
choreografii, muzyki oraz baśnio-
wych kostiumów sprawia, że spek-
takl zostanie na długo w pamięci 
widzów w każdym wieku.
www.azotyarena.pl 

Selah Sue 
Data: 3.06.2015 godz. 20.00
Miejsce: Azoty Arena

Koncert w ramach festiwalu Szcze-
cin Music Fest. Wokalistka będzie 
promować swój nowy album pt. 
„Reason”. Selah Sue jest nazywa-
na europejskim odpowiednikiem 
Erykah Badu i Lauryn Hill. Obda-
rzona nietuzinkową urodą młoda, 
urodzona w 1989 roku, belgijka 

była sensacją na rynku muzycznym 
w  2011 roku, dzięki swojej płycie 
zatytułowanej „Selah Sue”. Jej re-
welacyjne single „This World” oraz 
„Raggamuffin” podbiły europejskie 
listy przebojów. 
www.szczecinmusicfest.pl

Europejskie Dni 
Pomorza
Data: 5-7.06.2015
Miejsce: Szczecin

Upamiętnienie 5 wieków tożsamo-
ści pomorskiej to główny cel Euro-
pejskich Dni Pomorza, które mają 
przypomnieć i utrwalić znaczenie 
rodowej tradycji, która przetrwała 
(pomimo dziejowych zamieci) od 
czasów renesansu. Ponadto bę-
dzie to jedyna okazja do spotka-
nia w  jednym miejscu tak licznych 
przedstawicieli rodzin o  histo-
rycznych, 500-letnich korzeniach. 
W  programie zaplanowano wyda-
rzenia popularnonaukowe, kultu-
ralne, muzyczno-taneczne, spor-
towych, społeczne, oraz religijne. 
Wezmą w nim udział Pomorzanie 
dawni i  współcześni z terenu Pol-
ski, Niemiec i Stanów Zjednoczo-
nych. Organizatorami wydarzenia 
są Stowarzyszenia Dziedzictwa Po-

morza, Zamek Książąt Pomorskich 
w  Szczecinie oraz Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie.
Więcej: www.facebook.com/
stowarzyszeniedziedzictwa
pomorza

„Cztery prace”
Data: 13.06.2015 godz. 18.00
Miejsce: TRAFO

Wystawa „Cztery Prace” to pierw-
sza na tak dużą skalę prezentacja 
twórczości izraelskiego artysty Gi-
lada Ratmana, który podczas Bien-
nale w Wenecji w 2013 roku dał 
się poznać jako jeden z wiodących 
międzynarodowych twórców. Po-
kazał on w pawilonie Izraela słynną 
pięciokanałową instalację wideo 
„The Workshop”. Wystawa w TRA-
FO umiejscowi dzieło w szerszych 
ramach czasowych, przedstawia-
jąc dwie wcześniejsze prace i dwie 
z późniejszego okresu. Jak wskazu-
je tytuł, na wystawę złożą się cztery 
duże instalacje wideo powstałe na 
przestrzeni sześciu lat.
www.trafo.org

Turniej Tenorów
Data: 27.06.2015
Miejsce: Zamek Książąt 
Pomorskich

Piękne głosy, porywające arie i bar-
dzo wymagająca publiczność – 
szczeciński Wielki Turniej Tenorów 
to najbardziej oczekiwane wydarze-
nie artystyczne lata. W tym roku od-
będzie się jego siedemnasta edycja. 
www.opera.szczecin.pl

Wydarzenia_co się dzieje?


