
Propozycje można składać do 
15 lipca w formie papierowej lub 
elektronicznej na specjalnym for-
mularzu, który dostępny jest na 
stronie: www.konsultuj.szczecin.pl 
Decyzją zespołu ds. opracowania 
zasad i wdrożenia SBO 2016 zgła-
szane projekty mogą obejmować 
tylko zadania inwestycyjne. Koszt 
jednostkowy nie może przekroczyć 
1,35 mln złotych. Przypominamy 
także, że zadania muszą mieścić 
się w kompetencjach gminy oraz 
zlokalizowane w granicach admini-
stracyjnych miasta.

Wypełnione Formularze Zgłosze-
niowe Mieszkańcy przesyłają elek-

tronicznie na adres: sbo2016@
um.szczecin.pl, bądź składają 
w  wersji papierowej w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajo-
wej 1, sala 62 lub w Biurze Obsługi 
Interesantów Fili Urzędu Miasta 
Szczecin, ul. Rydla 39/40.

Najważniejsze daty 
harmonogramu

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 sierpnia – 17 sierpnia 2015 – 
przygotowanie wstępnych „List 
zadań do głosowania”.

4) 18 sierpnia – 11 września 2015 
r. – spotkania z autorami zadań 

w celu naniesienia koniecznych 
zmian i uzupełnienia braków 

5) Do 14 września 2015 r. – przy-
gotowanie ostatecznych „List 
zadań do głosowania” wraz 
z  przeprowadzeniem losowania 
numerów przyporządkowanych 
do zadania 

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

Jak będziemy głosować?

Prawo udziału w głosowaniu będą 
mieli mieszkańcy zameldowani 
w Szczecinie którzy ukończyli 
16 rok życia, a także studenci 
nieposiadający zameldowania, za-
mieszkali i studiujący na terenie 
Szczecina, na podstawie legityma-
cji studenckiej wyłącznie w głoso-
waniu papierowym oraz ucznio-
wie, którzy ukończyli 16 rok życia 
nieposiadający zameldowania, za-
mieszkali i uczęszczający do szkół 
na terenie Szczecina, na podstawie 
legitymacji uczniowskiej wyłącznie 
w głosowaniu papierowym. Gło-

sowanie 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. 

Szczegółowe zasady Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2016 znajdują się na stro-
nie www.konsultuj.szczecin.pl. 
Tam też można znaleźć przyjęte 
i zarejestrowane już zgłoszone 
projekty.

3 lipca (piątek) 

O godzinie 10.00 w Teatrze Lalek 
„Pleciuga” odbędzie się uroczysta 
sesja Rady Miasta, podczas której 
wręczone zostaną tytuły Hono-
rowego Ambasadora Szczecina. 
Do tytułu zgłoszonych zostało 14 
kandydatur. Członkowie Kapituły, 
w  wyniku głosowania rekomen-
dowali do uhonorowania tytułem 
„Ambasador Szczecina” 2015 Bar-
tłomieja Nizioła oraz Agatę Ku-
leszę.

O godzinie 12.00 odbędą się ofi-
cjalne uroczystości, podczas któ-
rych przedstawiciele władz miasta 
złoża kwiaty pod pomnikiem Czy-
nu Polaków. 

O godzinie 13.30 – otwarcie wysta-
wy pt: „1945-2015. Siedem dekad 
polskiego Szczecina” – Otwarta Ga-
leria Miejska, pl. Żołnierza Polskiego.

5 lipca (niedziela) Różanka 

Teren Ogrodu Różanego
Godz. 12.00 – 15.00 
Punktualnie w południe rozpocz-
nie się poczęstunek tortem uro-
dzinowym.

Szczecińska Scena Kreatywna 

To kilkanaście stoisk prezentują-
cych szczecińskie produkty oraz 
idee. Strefa odwoływać się będzie 
do historii Szczecina .Będzie można 
zatem podziwiać w niej odnowione 
meble – niegdyś na dużą skalę pro-
dukowane np. w Meblosprzęcie – 
dziś noszące znamiona autorskich 
produkcji. Natomiast w przestrzeni 
„Z czym nam się kojarzy Szczecin” 
znajdziemy pomysłowe gadżety 
odwołujące się choćby do tego, że 
w stolicy Pomorza Zachodniego 
pachnie czekoladą, produkowane 
są paszteciki czy to, że jego miesz-
kańcy „pieszczotliwie” zwani są „Pa-
prykarzami”.

Strefa historyczna – wystawa 
IPN „Trzymamy Straż nad Odrą”

Pierwszy rok budowy polskiej 
tożsamości na Pomorzu Zachod-
nim to czas, w którym wciąż nie-
unormowana sytuacja społeczna 
i polityczna podlegała licznym 
zmianom.(….)Akcja osiedleńcza 
zapoczątkowana na Pomorzu Za-

chodnim w 1945 r. trwała kilka na-
stępnych lat. Tereny do niedawna 
niemieckie stopniowo zasiedlano 
ludnością polską, przybywającą 
z różnych stron kraju i zagrani-
cy. (…) W dniach 12–14 kwietnia 
1946 r. przygotowano Dni Szcze-
cina – zlot młodzieży pod hasłem 
„Trzymamy Straż nad Odrą”, który 
zgromadził ok. 50 tys. uczestników 
z całego kraju. tekst dr Radosław 
Ptaszyński. 
Więcej: www.saa.szczecin.pl

70 lat Kuriera Szczecińskiego

Promocja książki „Kurier przy tym 
był. 70 lat historii polskiego Szcze-
cina oczami dziennikarzy”.

Szczecin Przyjazny Rodzinie

Punkt informacyjny programu 
Szczecin Przyjazny Rodzinie, gdzie 
można będzie dowiedzieć się 
wszystkiego o korzyściach z posia-
dania Szczecińskiej Karty Rodzinnej 
i Szczecińskiej Karty Seniora.

Dla dzieci 

Warsztaty malowania talerzy i kub-
ków we wzory ceramiki STETTINER 
WARE (Towary Szczecińskie). Nauka 
podstawowych technik ceramiki 
artystycznej, zdobienie wykona-
nych naczyń. Wielkoformatowa 
Malowanka „Ulice naszego miasta” 

– interaktywna malowanka, ponad-
to wiele innych zabaw z dziećmi.

Na scenie (Godz.12.00-15.00) 

Tego dnia odbędzie się kilka cieka-
wych koncertów. Na scenie zapre-
zentuje szczeciński Zespół Harmo-
nijek Ustnych „Animato”, który 
w swoim repertuarze posiada wła-
sne aranżacje popularnych utwo-
rów muzyki klasycznej, standardy 
jazzowe czy swingowe.
Więcej: www.animato.info.pl

„Jutro będzie dobry dzień” to 
spektakl Szymona Orłowskiego wraz 
z zespołem prezentujący najpopular-
niejsze piosenki Heleny Majdaniec. 
Podczas koncertu usłyszycie Państwo 

utwory wykonywane przez Helenę 
Majdaniec (m.in. „Rudy Rydz”, „Czarny 
Ali Baba”, „Przyjdź w taką noc”, „Jutro 
będzie dobry dzień” i inne) w  no-
wych, ciekawych, a czasem zaska-
kujących wersjach, opracowanych 
przez Szymona Orłowskiego.
Więcej: www.saa.szczecin.pl

Trzecim koncertem tego dnia bę-
dzie występ szczecińskiej grupy 
„Pomorzanie”, którzy: „grają dziki, 
brudny i  nieokiełznany bigbit, skła-
dając hołd wszystkim zespołom, 
które w latach 60. rozpoczynały pol-
ską wersje rockandrollowej rebelii”.
Więcej: 
www.pomorzanie.bandcamp.com

Zapraszamy!
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Urodziny Miasta
Obchody 70 rocznicy 
ustanowienia polskiej 
administracji w Szczecinie 
rozpoczną się już 3 lipca, 
kiedy odbędzie się sesja 
Rady Miasta oraz oficjalne 
uroczystości pod pomni-
kiem Czynu Polaków. 
5 lipca zapraszamy do Ró-
żanki, gdzie odbędzie się 
Dzień Pionierów Miasta 
Szczecina.

Budżet Obywatelski 2016 
Ekoławki i ładowarki USB? 
A może toaleta publiczna 
z szatnią i prysznicami dla 
biegaczy w Parku Kaspro-
wicza lub parking przy 
ul. Przyjaciół Żołnierza. 
Takie projekty zgłosili m.in. 
mieszkańcy Szczecina 
na rok 2016. 

Rower Miejski – efekt I edycji SBO

Prezydent Szczecina częstuje tortem
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Przypomnijmy: na siedmiu hekta-
rach powierzchni znajdują się tu 
cztery niecki basenowe, odpowied-
nie zarówno dla kilkuletnich dzieci 
– o głębokości do 40 cm, jak i dla 
starszej młodzieży i dorosłych – do-
chodzące do głębokości 180 cm. 

Bez wątpienia, hitem są trzy zjeż-
dżalnie: rodzinna, falowana i dla 
najodważniejszych – „kamikadze”. 
Z  myślą o lubiących wyzwania, 
przygotowana została „rwąca rze-
ka”, która daje możliwość płynięcia 
pod prąd. 

Na terenie Arkonki są korty do teni-
sa, badmintona, boiska do siatków-
ki, sztuczna plaża, skatepark, plac 
zabaw, siłownia pod chmurką.

Koszt normalnego biletu to 10 zło-
tych, bilet ulgowy dla licealistów, 
gimnazjalistów, emerytów i renci-
stów to 5 zł, dzieci do 13 roku ży-
cia płacą 1 zł, a do 6 wchodzą za 
darmo. 

Co się zmieniło w porównaniu do 
pierwszego sezonu?

Ceny: mniej zapłacimy za korty 
do tenisa – godzina kosztuje 15 
złotych (w ubiegłym sezonie kosz-
towała 25 zł). Godzina gry w bad-
mintona to kwota 5 złotych, czyli 
połowa tego, co w roku ubiegłym. 

Uruchomiona została też trzecia 
kasa. Tuż przy kasach – na prośbę 
mieszkańców – przygotowany zo-
stał zjazd dla wózków. Nie trzeba 
już chodzić 200 metrów, by skorzy-
stać z dotychczas jedynego.

W miejscach gdzie do tej pory two-
rzyło się błoto zrobione zostało 
odwodnienie. Problemu nie będzie 
również z wydeptywaną trawą, 
gdyż na całym terenie dołożone zo-
stało ponad 2500 metrów kwadra-
towych trawy z rolki. 

Z myślą o najmłodszych zrobiona 
została ogromna piaskownica – tuż 
przy placu zabaw. 

W różnych punktach Arkonki usta-
wione zostały ławki, stoły oraz 
zupełnie nowe przebieralnie. Po 
odpoczynku na słońcu i w wodzie 
posilić się można w dwóch restau-
racjach działających na terenie ką-
pieliska. 

Wszystkiego na temat Arkonki 
można dowiedzieć się ze stro-

ny internetowej www.arkonka.
szczecin.eu. Mapa z zaznaczo-
nymi najważniejszymi obiektami 
na terenie kąpieliska z pewnością 
pomoże w przemieszczaniu się po 
ogromnym obiekcie (baseny, kor-
ty, restauracje, siłownia, skatepark, 
toalety itd.) 

Znajdziemy tu cennik – zarówno 
letni, jak i zimowy. Są także godziny 

otwarcia oraz formularz kontakto-
wy. W „pocztówce” można wpisać 
swoje pytania, spostrzeżenia, czy 
sugestie. 

Oprócz strony internetowej ak-
tualne informacje o Arkonce do-
stępne są na portalu społeczno-
ściowym Facebook oraz stronie 
internetowej Zakładu Usług Ko-
munalnych. 

Zapraszamy także na pozostałe 
kąpieliska w Szczecinie w Dąbiu, 
na Głębokim i na Dziewokliczu. 
Kąpieliska będą otwarte w godzi-
nach 10.00-20.00 przez 7 dni w ty-
godniu.

Na wszystkich kąpieliskach (łącznie 
z kompleksem basenowo-rekre-
acyjnym Arkonka) pojawi się 31 
ratowników.

Z urzędu

W skrócie

Arkonka zaprasza
W inauguracyjny weekend, 
na początku czerwca, kom-
pleks basenów na Arkonce 
odwiedziło ponad 7000 
osób.

SSOM z nagrodą 
Prezydenta RP

Stowarzyszenie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego otrzy-
mało Nagrodę Obywatelską Pre-
zydenta RP. 
Wyróżnienie przyznawane jest za 
wybitne, nowatorskie i efektywne 
działania obywatelskie na rzecz 
dobra wspólnego, które mogą 
stanowić wzory do naśladowania. 
Nagroda Obywatelska Prezydenta 
RP przyznawana jest w trzech kate-
goriach: Wspólnota Obywatelska 
– dla gmin i powiatów, które w naj-
szerszym stopniu umożliwią swym 
mieszkańcom uczestnictwo w reali-
zacji zadań publicznych; Partner-
stwo Samorządów – dla jednostek 
samorządu, które będą ze sobą naj-
efektywniej współpracować i wy-
kształcą wzory działań dla innych; 
Obywatelska Inicjatywa Lokal-
na – dla organizacji obywatelskich 
lub poszczególnych osób, które 
w  szczególny sposób zasłużą się 
w pracy na rzecz dobra wspólnego. 
Stowarzyszenie Szczecińskiego Ob-
szaru Metropolitalnego otrzymało 
nagrodę w kategorii Partnerstwo 
samorządów. 

Kolejny symbol 
miasta

100 metrów wysokości i ponad 
150 długości – taki będzie kolej-
ny symbol miasta, jakim zapew-
ne stanie się Most Kłodny, któ-
ry połączy Nabrzeże Wieleckie 
z Łasztownią. 
– Potrzebujemy rozwiązania drogo-
wego, które przywróci Łasztownię 
miastu – powiedział Piotr Krzystek, 
prezydent Szczecina. Budowa Mo-
stu Kłodnego będzie jednym z pierw-
szych elementów większej inwestycji, 
jaką będzie poprawa dostępności 
drogowej do portu. Jestem przeko-
nany, że będzie to kolejna wizytówka 
Szczecina, czymś co wyróżnia nasze 
miasto od innych. 
– Na most pylonowy zdecydowali-
śmy się niemal jednogłośnie – po-
wiedział Jarosław Bondar, architekt 
miasta. Za takim wyborem przema-
wia m.in. symbolika, pylon umiesz-
czony po stronie Łasztowni oznacza, 
że na niej będzie się skupiać nasza 
uwaga, tam będziemy inwestować. 
Most Kłodny będzie pierwszą, powo-
jenną większą inwestycją w obrębie 
Starówki i Trasy Zamkowej. 
Koncepcja mostu została wybrana 

spośród trzech, które przygotowała 
pracownia projektowa EGIS.
Więcej: www.szczecin.eu

Festiwal Młodych 
Talentów

Trwa nabór do konkursu mu-
zycznego Festiwalu Młodych 
Talentów – Nowa Energia. To już 
dziewiąta jego edycja. Jury prze-
wodniczyć będzie Katarzyna No-
sowska a nagrodę główną fundu-
je wytwórnia Kayax. 
Celem szczecińskiego festiwalu jest 
prezentacja twórczości wykonaw-
ców stawiających pierwsze kroki 
w branży muzycznej, oraz przegląd 
inspirujących zjawisk i nowych pro-
dukcji na polskiej scenie muzycznej. 
Przez 8. dotychczasowych edycji do 
festiwalowego konkursu zgłosiło 
się ponad 1000 wykonawców z ca-
łego kraju, a w zeszłym roku pobi-
to rekord zainteresowania – blisko 
330 zgłoszeń. „Jakość zgłaszanych 
wykonawców do Festiwalu Młodych 
Talentów przeczy twierdzeniu, jakoby 
w polskiej muzyce nic się nie działo” 
– powiedziała podczas konferencji 
zapowiadającej tegoroczną edy-

cję konkursu Katarzyna Nosowska, 
dyrektor artystyczny FMT i prze-
wodnicząca. Oprócz niej w jury za-
siądą także Paweł Krawczyk (HEY), 
Piotr Metz (Polskie Radio), Krzysz-
tof Dominik (Kayax) i  Przemysław 
Thiele (Radio Szczecin). Nagrodą 
dla zdobywcy Grand Prix festiwa-
lu jest wydanie i promocja singla 
przez wytwórnię Kayax oraz bonu-
sy finansowe ufundowane przez 
Szczecińską Agencję Artystyczną 
i Muzeum Polskiej Piosenki w Opo-
lu. Zwycięzcę poznamy dzień póź-
niej podczas finałowego koncertu 
w Azoty Arenie. Swój udział w nim 
w roli muzycznych gwiazd potwier-
dzili już m.in. Rojek i Agyness B. 
Marry.
Szczegółowe informacje: 
www.festiwalmlodychtalentow.pl

Odkomarzanie

Szczecin rozpoczyna odkoma-
rzanie. Obejmie ponad 320 hek-
tarów – głownie parki, cmentarze 
i kąpieliska. 
Teren, na którym będzie odkoma-
rzanie podzielono na dwa obszary 
– pierwszy o powierzchni 172 ha 
(Cmentarz Centralny), pozostałe 
blisko 150 ha to parki i inne miejsca 

zielone Szczecina. Odkomarzanie 
przeprowadzane jest w Szczecinie 
od 1994 roku, odbywa się dwu-
krotnie w ciągu roku: w czerwcu 
i na przełomie lipca oraz sierpnia 
(dokładne terminy są wyznacza-
ne w  zależności od pojawienia się 
zmasowanego wylęgu komarów 
i przebiegu pogody).
Więcej: www.szczecin.pl

Artystyczne  
stypendia

30 młodych i uzdolnionych arty-
stów otrzymało Stypendia Arty-
styczne Miasta Szczecin 2015.
Wśród laureatów znaleźli się za-
równo studenci Akademii Sztuki 
w Szczecinie jak również uczniowie 
szkół plastycznych i muzycznych. 
Stypendia przyznawano w dwóch 
kategoriach – muzyka i sztuki wizu-
alne. W dziedzinie sztuk wizualnych, 
Komisja stypendialna przyznała 
stypendia 16 laureatom (spośród 
32  osób zgłoszonych) na łączną 
kwotę 43.400 zł. W dziedzinie muzy-
ki Komisja stypendialna rozpatrzyła 
27 wniosków i przyznała 14 stypen-
diów na łączną kwotę 36.600 zł.
Szczegóły: www.szczecin.eu
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Mała kieszonkowa latarka to pod-
stawowe wyposażenie Damiana 
Fiedorowicza z Urzędu Dozoru 
Technicznego. Dzięki niej będzie 
mógł zajrzeć w najciemniejszy za-
kamarek kotła, by sprawdzić czy nie 
ma przecieku. 

Jest 10 czerwca 2015 roku. Godzina 
13.30. Stoimy na samej górze, wy-
sokiego na 8 pięter kotła. Szwajcar-
ski manometr marki Keller wskazu-
je 78,5 bara. Czekamy aż ciśnienie 
spadnie do 54 barów. Dopiero 
wtedy zgodnie z przepisami będzie 
można przeprowadzić bezpiecznie 
inspekcję.

To 1104 kocioł wyprodukowany 
przez Rafako od początku istnie-
nia raciborskiej firmy, czyli od 1949 
roku. W EcoGeneratorze powstają 
dwa bliźniacze. Drugie o numerze 
1105 przejdzie próbę ciśnieniową 
pod koniec czerwca.

Projektowanie obu nadzorował 
Adam Kolarczyk, inżynier z RAFA-
KO. 

– Co było dla Pana największym 
wyzwaniem w tym projekcie?
– To, że kocioł musi gwarantować 
stałe parametry pary (temperatura, 
ciśnienie), mimo że będzie opala-
ny odpadami o zmiennej wartości 
opałowej (od 8 do 13 MJ/kg) – od-
powiada Adam Kolarczyk. – Proces 
projektowania kotła do spalania 
odpadów jest złożony i wymaga 
optymalizacji doboru poszczegól-
nych powierzchni ogrzewalnych, 
co za tym idzie żmudnych przeli-
czeń poszczególnych punktów pra-
cy kotła.

Kocioł składa się głównie z rurek 
o grubości ścianek od 3 do 25 mm. 
Same elementy ciśnieniowe ważą 
ok. 600 ton. Spawacze wykonali 
ok. 4 tysiące spoin. Jerzy Cieślik, 
kierownik projektu z RAFAKO pod-
kreśla, że wszystkie spoiny są wy-
sokiej jakości. Zostały wykonane 
metodami TIG w osłonie argonu, 
MAG w osłonie CO2 oraz elektrodą 
otuloną (EO).

Damian Fiedorowicz z UDT te 4 tys. 
spoin osobiście odbierał i kwitował 
w trakcie montażu kotła. Teoretycz-
nie są więc sprawdzone, ale dopie-
ro próba ciśnieniowa wykaże, czy 
rzeczywiście trzymają.

Próba polega na napełnieniu wodą 
rur (przestrzeni parowo-wodnej, 
zwanej ciśnieniową) i stopniowym 
zwiększaniu ciśnienia wody przy 
użyciu pompy. 

Podczas normalnej eksploatacji 
kocioł będzie produkował parę 
o ciśnieniu 40 barów. Jego dopusz-
czalne ciśnienie wg projektu to 54 
barów. Ale dziś przez 30 minut mu-
siał wytrzymać ponad 97 barów. 

Płukanie kotła, a potem napeł-
nianie rozpoczęło się dzień wcze-
śniej. 110 metrów sześciennych 
wody wypełniło wszystkie ele-
menty ciśnieniowe aż po „sufit” 
walczaka.

Około 9 rano w ruch poszła pompa 
umieszczona na trzecim piętrze ko-
tła. Pompy pilnuje Cezary Świątek 
z firmy REMAK, która na zlecenie 
RAFAKO montowała kocioł. Drugi 
pracownik REMAK’u jest na górze i 
podaje mu przez radiofalówkę ak-
tualne wskazanie manometra.

Operacja jest dokładnie rozpisana 
co do bara. Po 5 minutach ma być 
27 barów. Po 20 minutach przerwy 
ciśnienie ma rosnąć do 54 barów. 
20 minut przerwy i wzrost do 97,2 
bara. 

Kocioł pod tym najwyższym pla-
nowanym ciśnieniem musi stać 30 
minut. Zmniejszanie ciśnienia od-
bywa się również w kilku etapach.

Jest godz. 14, zbliżamy się do 
finału. Manometr wskazuje 54 
bary. Zawory zostają zamknięte, 
rozpoczyna się planowana na 60 
minut inspekcja. Damian Fiedoro-
wicz i towarzyszący mu Mateusz 
Czech z RAFAKO muszą dotrzeć 
do wielu trudno dostępnych 
miejsc. 

Zaczynają od dołu. Wygląda to tak, 
jakby szukali jakiejś ukrytej wiado-
mości w ścianach kotła. Co chwila 
schylają się, wspinają, zaglądają, 
świecą latarkami wewnątrz i na ze-
wnątrz kotła. 

Za nimi krok w krok podążą grupka 
inżynierów z RAFAKO i REMAK’u. Są 
też dwaj przedstawiciele Inżyniera 
Kontraktu, z firmy Grontmij.

Po stu minutach zmęczony, ale 
uśmiechnięty Damian Fiedorowicz 
ogłasza: próba zakończona z wy-
nikiem pozytywnym. Kocioł jest 
szczelny i wytrzymały.

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.

Ecozmiany

Pierwszy kocioł EcoGeneratora 
przeszedł próbę ciśnieniową
Pierwszy z dwóch kotłów 
powstającej na Ostrowie 
Grabowskim spalarni odpa-
dów komunalnych zdał 
egzamin szczelności i wy-
trzymałości. Drugi przej-
dzie próbę ciśnienia wody 
jeszcze w czerwcu.

Adam Kolarczyk, inżynier z RAFAKO, który nadzorował projektowanie kotłów 
EcoGeneratora, oraz Jerzy Cieślik, kierownik projektu z RAFAKO

EcoGenerator – 
elektrociepłownia 
na odpady
EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego powstaje na Ostrowie 
Grabowskim w porcie szczeciń-
skim. Od 2016 roku będzie zamie-
niać w energię cieplną i elektrycz-
ną 150 tys. ton odpadów rocznie. 
Moc elektrociepłowni w  kogene-
racji: 7,5 MWe i 32 MWt. Za reali-
zację projektu odpowiada Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów. 
Generalnym wykonawcą spalar-
ni jest Mostostal Warszawa. Koszt 
inwestycji: 711 mln zł. Główne 
źródła finansowania: 255 mln zł – 
dotacja z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej. 280,7 mln – pożyczka 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
60 mln zł – środki własne ZUO.
Więcej: ecogenerator.eu

Podstawowe  
parametry  
jednego kotła  
EcoGeneratora
• Wydajność parowa: 34 tony 

na godzinę

• Temperatura pary świeżej na 
wylocie 400 stopni C

• Ciśnienie dopuszczalne pary 
świeżej na wylocie 45 barów

• Temperatura wody zasilającej 
130 stopni C

Damian Fiedorowicz z Urzędu Dozoru Technicznego 100 minut sprawdzał 
szczelność kotła. Na koniec ogłosił: próba zakończona z wynikiem pozytywnym!

Hala kotłów. Tego samego dnia, w którym odbyła się próba ciśnieniowa, odbył się montaż zbiornika wody zasilającej kotły (to ten biały wielki cylinder w środku). 
Zbiornik będzie zabezpieczał kotły przed brakiem bieżącego zasilania w wodę. Wystarczy na godzinę pracy kotłów. 
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Dziś chwalimy się sami, a przede 
wszystkim chwalimy mieszkań-
ców Szczecina, którzy tak chętnie 
segregują przyczyniając się zarów-
no do ochrony środowiska jak i czy-
stości naszego miasta. A potwier-
dzają to poniższe dane.

Rekordowe półrocze 

W pierwszych pięciu miesiącach 2015 
roku z nieruchomości zamieszkałych 
w Szczecinie odebrano ponad 41,2 
tysiąca ton odpadów komunal-
nych, to jest o 1.945 ton więcej niż 
w analogicznym okresie roku 2014.

W tej ilości – 41,2 tysiąca ton – 6,5 
tysiąca stanowiły odpady groma-
dzone selektywnie, co stanowi 
15,7% wszystkich odpadów. 

W roku ubiegłym, po 5 miesią-
cach, ilość odpadów odebranych 
selektywnie wyniosła 5,5 tysiąca 
ton, czyli masa selektywnie ode-
branych odpadów wzrosła o po-
nad 1.025 ton. 

Tendencja istotnego wzrostu od-
padów gromadzonych selektywnie 

na terenie nieruchomości zamiesz-
kałych wzmacnia się. Poziom dy-
namiki wzrostu oscyluje wokół 
20 procent. 

Analizując tę tendencję widać 
duży wzrost ilości odebranych od-
padów opakowaniowych tj. papie-
ru, opakowań ze szkła i tworzyw 
sztucznych, których odebrano 
4.167 ton, o 413 ton więcej niż 
rok temu. 

Rekordowy zielony maj!

W maju 2015 r. z nieruchomości 
zamieszkałych odebrano ponad 
900 ton odpadów zielonych – to 
rekordowy wynik dotyczący jedne-
go miesiąca, od momentu wpro-
wadzenia tej usługi, czyli kwietnia 
2014 roku. 

W pierwszych dwóch miesiącach 
funkcjonowania odbioru odpadów 

zielonych odebrano prawie 1.360 
ton. To o ponad 50% więcej niż 
w tym samym okresie poprzednie-
go roku, w którym usługa dopiero 
raczkowała. 

Niezły początek wiosny. Gratula-
cje dla Szczecina! Taki wynik poka-
zuje jak potrzebna była ta usługa 
zarówno dla właścicieli domów 
jednorodzinnych, jak i wielorodzin-
nych, mimo, iż z wywozu zielonego 
korzysta 5.800 właścicieli nieru-
chomości jednorodzinnych, czyli 
niespełna połowa potencjalnie 
zainteresowanych. Przypomina-
my i zachęcamy do korzystania 
z  wywozu odpadów zielonych 
– w  każdej chwili można zgłosić 
(w  Urzędzie Miasta) chęć korzy-
stania z tej usługi, pamiętajmy 
także, że nie zwiększa to dotych-
czas ponoszonej opłaty za wywóz 
odpadów. Jedyny koszt jaki trzeba 

ponieść to zakup pojemnika (w ko-
lorze brązowym).

Kontener na „zielone”

Aby nie było tylko tak „słodko” 
i  same pochwały trzeba dodać, że 
zdarzają się też błędy. Najczęściej 
dotyczy to kontenerów do wyrzu-
cania odpadów zielonych, które 
wstawiane są na terenie osiedli 
mieszkaniowych. 

Zdarza się, że trafiają do tych kon-
tenerów worki z odpadami zmie-
szanymi. Zdajemy sobie sprawę, że 
nie zawsze kontenery oznaczone 
są w sposób jasny, że dotyczą tylko 
odpadów zielonych, więc przypo-
minamy, że w zabudowie wieloro-
dzinnej taki kontener (na wniosek 
zarządcy) wstawiany jest na 24 go-
dzin i służy wyłącznie do wrzucenia 
do niego „zielonego”.

Ecozmiany

Gratulacje  
dla mieszkańców Szczecina! 
W kwietniowym wydaniu 
„Zooma” zamieściliśmy 
opis i przedruk artykułu 
z poznańskiej „Gazety Wy-
borczej”, w której poznań-
scy radni chwalili szcze-
ciński system gospodarki 
odpadami.

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie styczeń – maj 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

maj 2015  6 789,7  748,8  261,5  901,8  79,8  4,3  8 785,9  1 991,9 22,67%
maj 2014  6 558,8  793,0  219,5  739,8  –  –  8 311,0  1 752,2 21,08%
dynamika 103,52% 94,42% 119,17% 105,71% 113,68% 107,53%

01-05 2015  34 751,4  3 783,0  961,4  1 359,1  384,0  13,1  41 252,0  6 487,5 15,73%
01-05 2014  33 844,8  3 753,6  823,6  885,1  –  –  39 307,1  5 462,3 13,90%
dynamika 102,68% 100,78% 116,74% 153,56% 104,95% 118,77% 113,17%

Zmiany, zmiany w 2016
Mimo pochwał, jakie zbiera 
szczeciński system gospo-
darki odpadami, jego
organizatorzy nie spoczy-
wają na laurach, ciągle mo-
dyfikują, ulepszają. I tak, 
od przyszłego, 2016 roku 
wprowadzonych zostanie 
kilka zmian, a oto niektóre 
z nich.

Worki inaczej

W przyszłym roku zmieni się dystry-
bucja worków. Do połowy stycznia 
2016 roku właściciele nieruchomo-

ści zamieszkałych otrzymają zestaw 
worków na cały rok: 26 niebieskich 
o pojemności 120 l, 64 żółtych 
o pojemności 120 ml, 26 zielonych 
o pojemności 60 l. Naturalnie, jeśli 
właścicielowi nieruchomości za-
braknie worków wówczas będzie 
mógł, oczywiście bezpłatnie, po-
brać kolejne worki od firmy obsłu-
gującej daną dzielnicę Szczecina. 

Piąty tydzień 

Są takie miesiące w roku, kiedy mie-
siąc ma 5 tygodni. Minęło trochę 
czasu, zanim przyzwyczailiśmy się, 

że w tym piątym tygodniu, a doty-
czy to głównie sektora II, odpady 
gromadzone selektywnie nie są od-
bierane.

W tej dzielnicy firma wywozowa od-
bierała odpady papieru i tworzywa 
w 1 i 3 tygodniu, a w 2 i 4 szkło, na-
tomiast w 5 tygodniu nie odbierała 
żadnych odpadów segregowanych.

W proponowanych zmianach od-
biór odpadów gromadzonych se-
lektywnie odbywać się będzie co 
dwa tygodnie i rozwiąże problem 
z „pustym” piątym tygodniem.



5
Czerwiec 2015na Szczecin www.szczecin.eu

Ecozmiany

Tutaj też ruch
W pierwszych 5 miesiącach 
tego roku do EKOPORTów 
przekazano blisko 1.150 
ton odpadów segregowa-
nych. Dla porównania rok 
wcześniej, od stycznia do 
maja, była to wielkość 650 
ton.

Mieszkańcu Szczecina – TO opłaca się! 
Recepta na odpady, których nie możemy wyrzucać  
do pojemnika  i nie są odbierane z nieruchomości

Na terenie Szczecina działa 7 EKOPORTÓW - punktów selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych. Mieszkańcy Szczecina mogą – bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty – przekazy-
wać do Ekoportów odpady problemowe. 

Do EKOPORTÓW można przekazywać:
 a) szkło opakowaniowe, i) zużyte opony
 b) papier, j) zużyte baterie i akumulatory,
 c) opakowania z tworzyw sztucznych, k) chemikalia i opakowania po chemikaliach,
 d) metal, l) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 e) opakowania wielomateriałowe, m) świetlówki i żarówki,
 f ) odpady wielkogabarytowe, n) przepracowane oleje silnikowe,
 g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.
 h) zużyte kartridże i tonery, p) odpady budowlane i poremontowe

Zasady przyjęcia odpadów
Do EKOPORTu odpady dostarczają mieszkańcy, na własny koszt, własnym transportem. Na terenie 
EKOPORTU odpady przyjmowane są w wydzielonym miejscu, w punkcie ważenia i przyjmowania 
odpadów.

Pamiętajmy jednak EKOPORTY przyjmują tylko odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych! !

EKOPORTY nie przyjmują odpadów, które powstały w wyniku działalności gospodarczej lub nie 
można jednoznacznie zidentyfikować w chwili przyjęcia, ich składu lub charakteru oraz zawilgoco-
nych, w stanie rozkładu, zanieczyszczonych smarami lub olejami, skażonych stwarzających zagro-
żenie sanitarno– epidemiologiczne, zmieszanych odpadów komunalnych, pochodzących z budowy, 
remontu i demontażu elementów infrastruktury technicznej nieruchomości.

Przeprowadzasz drobny remont mieszkania lub domu i nie wiesz co zrobić  
z niewielką ilością odpadów budowlanych? Ekoporty przyjmują gruz!

punkt zbiórki odpadów problemowych

Mieszkańcu Szczecina – TO opłaca się! 
Recepta na odpady, których nie możemy wyrzucać  
do pojemnika  i nie są odbierane z nieruchomości

Na terenie Szczecina działa 7 EKOPORTÓW - punktów selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych. Mieszkańcy Szczecina mogą – bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty – przekazy-
wać do Ekoportów odpady problemowe. 

Do EKOPORTÓW można przekazywać:
 a) szkło opakowaniowe, i) zużyte opony
 b) papier, j) zużyte baterie i akumulatory,
 c) opakowania z tworzyw sztucznych, k) chemikalia i opakowania po chemikaliach,
 d) metal, l) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 e) opakowania wielomateriałowe, m) świetlówki i żarówki,
 f ) odpady wielkogabarytowe, n) przepracowane oleje silnikowe,
 g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.
 h) zużyte kartridże i tonery, p) odpady budowlane i poremontowe

Zasady przyjęcia odpadów
Do EKOPORTu odpady dostarczają mieszkańcy, na własny koszt, własnym transportem. Na terenie 
EKOPORTU odpady przyjmowane są w wydzielonym miejscu, w punkcie ważenia i przyjmowania 
odpadów.

Pamiętajmy jednak EKOPORTY przyjmują tylko odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych! !

EKOPORTY nie przyjmują odpadów, które powstały w wyniku działalności gospodarczej lub nie 
można jednoznacznie zidentyfikować w chwili przyjęcia, ich składu lub charakteru oraz zawilgoco-
nych, w stanie rozkładu, zanieczyszczonych smarami lub olejami, skażonych stwarzających zagro-
żenie sanitarno– epidemiologiczne, zmieszanych odpadów komunalnych, pochodzących z budowy, 
remontu i demontażu elementów infrastruktury technicznej nieruchomości.

Przeprowadzasz drobny remont mieszkania lub domu i nie wiesz co zrobić  
z niewielką ilością odpadów budowlanych? Ekoporty przyjmują gruz!

punkt zbiórki odpadów problemowych
Jak widać EKOPORTy również „idą 
na rekordowy wynik”. Przypomnij-
my, że w całym 2014 r. przyjęły od 
mieszkańców ponad 2.200 ton od-
padów komunalnych. Jest więc re-
alne, że przekroczymy w tym roku 
2.500 ton… a może i 3.000!

Szczecinianie segregują! 
I to jak!!!
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Oferowane lokale położone są 
w  samym centrum miasta, nieda-
leko al. Wojska Polskiego, pl. Zgody 
i Parku Generała Andersa. Rewitali-
zowany kwartał nr 40 stać się może 
miejscem prowadzenia biznesu dla 
czternastu przedsiębiorców. Tyle 
jest bowiem lokali użytkowych, 
które już niebawem czekać będą 
na swoich najemców.

Lokale powstały w wyniku prowa-
dzonych prac budowlanych w śród-
miejskim kwartale ograniczonym 
ulicami Śląską, Obrońców Stalin-
gradu i al. Wojska Polskiego w  ra-
mach zadania pn. „Kompleksowa 
renowacja zabudowy kwartału 40” 
(ze wsparciem funduszy unijnych). 
Inwestycja polegała na przebudo-
wie i modernizacji kamienic (także 
oficynowych) wraz z zagospodaro-
waniem terenu przyległego do bu-
dynków. Dzięki kompleksowemu 
podejściu inwestora do inwestycji, 
ten niewielki choć znaczący frag-

ment Szczecina zmienił się nie do 
poznania.

Obecnie TBS „Prawobrzeże” prowa-
dzi nabór osób chętnych do wyna-
jęcia mieszkań w przebudowanych 
kamienicach. Pierwsi najemcy 
wprowadzą się jeszcze w wakacje. 
By jednak nadać temu miejscu cał-
kowicie nową jakość, potrzeba jest 
przedsiębiorców, którzy zechcą 
w nowo powstałych lokalach użyt-
kowych prowadzić swoją działal-
ność gospodarczą.

Zainteresowanym firmom spółka 
oferuje 14 lokali o zróżnicowa-

nych metrażach (od 30 do nawet 
130 m2). W przyszłości stać się one 
mogą doskonałą siedzibą kawiarni, 
pracowni artystycznej, sklepu, bu-
tiku, kwiaciarni, salonu fryzjerskie-
go... itd. itp. By jednak tak się stało, 
należy przystąpić do przetargu. Po 
wylicytowaniu przyszłego czynszu, 
dopełnieniu formalności i podpisa-
niu umowy najmu na czas nieozna-
czony pozostanie już tylko zaprosić 
przyszłych klientów do nowej sie-
dziby w centrum Szczecina.

Szczegóły i ogłoszenia przetar-
gów: www.tbsp.szczecin.pl lub 
tel. 91 46 13 692 (wew. 125).

Osiedle Sienno

W ramach budowy II etapu Osiedla 
Sienno powstanie 267 mieszkań 
i 1 miejski żłobek. Prócz tego, do 
dyspozycji mieszkańców zostanie 
oddany kompleksowo zagospoda-
rowany teren przyległy do nowych 
budynków. Powstaną miejsca par-
kingowe, plac centralny z ogród-
kiem jordanowskim dla dzieci 
oraz teren sportowo-rekreacyjny. 
Jak na budowie przy ul. Pelikana 
i Kukułeczki na granicy Żelecho-
wej i  Warszewa jest teraz? Obok 
dwóch istniejących już budynków 
Osiedla Sienno (oddanych do użyt-
ku w roku 2014 w ramach I etapu 
budowy) widać już kolejne blo-
ki, które wykonawca robót, firma 
Ebud Przemysłówka z Bydgoszczy, 
wybuduje i wykończy w przyszłym 
roku. Łącznie, Osiedle Mieszkanio-
we Sienno składać się będzie z 14 
budynków (każdy z jedną klatką 

schodową i z tarasami na najwyż-
szych kondygnacjach). Mimo że 
osiedle wciąż jest jeszcze placem 
budowy, są już pierwsi chętni do 
wynajęcia tam mieszkania. Loka-
le będą przekazywane najemcom 
w standardzie „pod klucz”, po wpła-
cie zwrotnego wkładu własnego 
(tzw. partycypacji) wynoszącego 
ok. 1200 zł/m2.

ul. Chodkiewicza

Kolejna inwestycja Szczecińskie-
go TBS polega na przebudowie 
i  modernizacji budynków już ist-
niejących. Drugą młodość zyskują 
właśnie kamienice położone przy 
ul. Chodkiewicza 8, 9, w obrębie 
jednego z tzw. „kwartałów turzyń-
skich”. Łatwy dostęp do jednego 
z głównych węzłów komunika-
cyjnych Szczecina (pl. Kościuszki), 
bliskość szkół, przedszkoli i uczelni 
wyższych oraz restauracji, kawiar-
ni i sklepów stanowią niewątpliwy 
atut tej inwestycji. W jej toku po-
wstanie 58 mieszkań i 2 lokale użyt-
kowe. Zmodernizowane kamienice 
okalać będą zielony dziedziniec, 
który może stać się dla mieszkań-
ców miejscem odpoczynku i są-
siedzkich spotkań.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane Calbud przejęło plac 
budowy w czerwcu 2014. Efekty 
rocznych prac widać gołym okiem 

– budynki położone w drugiej linii 
zabudowy zyskały nowy wygląd 
i nie przypominają już dawnych 
oficyn. Wciąż trwają także prace 
w budynku frontowym, który już 
niedługo zachwyci nową elewacją. 
Wszystko to wpłynie na znaczące 
podniesienie standardów funkcjo-
nalno-użytkowych oferowanych 
mieszkań.

Pierwsi partycypanci – przyszli na-
jemcy wyglądają zakończenia prac, 
które zaplanowane jest na pierwszą 
połowę 2016 roku.

Wieści z budowy
Mieszkania

Osiedle Sienno z widokiem 
na panoramę Odry i Jezioro 
Dąbie, czy może zmoderni-
zowana kamienica z zielo-
nym dziedzińcem w cen-
trum miasta? Zanim przyszli 
najemcy podejmą decyzję, 
zapraszamy do przyjrzenia 
się postępom prac na bu-
dowach mieszkań Szczeciń-
skiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego.

Dobre miejsce  
dla Twojego biznesu
Księgarnia, sklep, galeria 
a może salon fryzjerski? 
Każde z tych miejsc zna-
leźć może swoją siedzibę 
w nowo powstałych loka-
lach użytkowych Towarzy-
stwa Budownictwa Społecz-
nego „Prawobrzeże”.

Kto zostanie najemcą?

Trwający przydział lokali jest wyni-
kiem ubiegłorocznego naboru wnio-
sków osób pilnie potrzebujących 
mieszkania od Gminy. Przyszłymi 
najemcami lokali socjalnych zostaną 
rodziny o trudnej sytuacji materialnej 
i mieszkaniowej, które w 2014 złożyły 
w ZBiLK kompletne wnioski i spełniły 
podstawowe kryteria pozwalające 
ubiegać się o mieszkanie. By stać się 
lokatorem gminnego lokalu nie moż-
na być właścicielem ani najemcą in-
nego mieszkania, należy mieć okre-
ślony dochód, być osobą pełnoletnią 
i mieszkać w Szczecinie.

Jakie mieszkanie dla kogo?

Lokal socjalny – zgodnie z ustawą 
o ochronie praw lokatorów – to „lo-
kal nadający się do zamieszkania 
ze względu na wyposażenie i stan 
techniczny, którego powierzchnia 
pokoi przypadająca na członka go-
spodarstwa domowego najemcy 
nie może być mniejsza niż 5 m2, 
a w wypadku jednoosobowego go-
spodarstwa domowego 10 m2, przy 
czym lokal ten może być o obniżo-
nym standardzie”. Czynsz w nim wy-
nosi 1,31 zł/m2. Mieszkania zostały 
wyremontowane ze środków Zarzą-

du Budynków i Lokali Komunalnych. 
Takie lokale wskazuje osobom znaj-
dującym się na liście ZBiLK. Pierwsze 
oferty zostały już przyjęte.

Mieszkania komunalne do remontu 
na koszt przyszłego najemcy wy-
bierać będą sami zainteresowani. 
Uprawnieni wnioskodawcy mogą 
na własne oczy zobaczyć każde 
z  oferowanych mieszkań, by podjąć 
następnie świadomą decyzję co do 
remontu poprzedzającego podpisa-
nie umowy najmu. Wnioskodawcy 
wybierają spośród 257 mieszkań 
o różnych zakresach niezbędnego 
remontu, położonych we właściwie 
wszystkich dzielnicach miasta, o zróż-
nicowanych metrażach, standardzie 
itp. Mieszkańcy na remont będą mieli 
pół roku, a w przypadku konieczno-
ści przeprowadzenia poważniejszych 
prac – 9 miesięcy. W tym okresie nie 
będzie im naliczany czynsz. Wszel-
kie udogodnienia wprowadzone na 
koszt przyszłych najemców nie będą 
wpływały na wysokość czynszu – ten 
będzie liczony zgodnie ze stanem 
mieszkania sprzed remontu.

Kiedy kolejny nabór?

Uchwała Rady Miasta Szczecin 
nakazuje Zarządowi Budynków 
i  Lokali Komunalnych ogłaszanie 
naborów wniosków osób zaintere-
sowanych wynajęciem gminnych 
lokali nie rzadziej niż co 2 lata. Naj-
bliższy nabór prowadzony będzie 
zatem w roku 2016. Poprzedzą 
go kampania informacyjna oraz 
ogłoszenia na stronie internetowej 
www.zbilk.szczecin.pl

316 rodzin otrzyma 
mieszkania
120 lokali socjalnych dla 
gospodarstw o niskich 
dochodach i 196 miesz-
kań do remontu na koszt 
przyszłych najemców – tak 
wygląda bilans kończący 
procedurę przydziału gmin-
nych mieszkań.

Kwartał 23

Wnętrze śródmiejskiego kwartału 
ograniczonego ulicami Boh. Getta 
Warszawskiego, Kr. Jadwigi i al. Woj-
ska Polskiego przestaje być placem 
budowy. Do 64 mieszkań (w tym 
do 23 przystosowanych do potrzeb 

seniorów) pierwsi najemcy wprowa-
dzą się w najbliższych tygodniach. 
Tym samym kolejna inwestycja 
mieszkaniowa realizowana przez 
Szczecińskie TBS dobiega końca. 
Wciąż dostępne są ostatnie miesz-
kania w tej lokalizacji. Szczegóły: 
www.stbs.pl lub 91 430 91 34.
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„Tri-tour”
Data: 5.07.2015
Miejsce: przestrzeń miejska

Nowa szybsza trasa, impreza w ra-
mach Mistrzostw Polski oraz przede 
wszystkim charakterystyczna dla 
cyklu ENEA Tri Tour niesamowita 
rodzinna atmosfera to wszystko 
czeka na zawodników podczas 
Triathlonu Szczecin. O potencjale 
tych zawodów wiele mówi fakt, że 
tylko w pierwszym tygodniu zapi-
sów na szczecińską imprezę swoją 
obecność zadeklarowało niemal 
300 osób. 
www.triathlonszczecin.pl 

Na urodziny 
Data: 5.07.2015
Miejsce: Filharmonia 

Koncert „Chopin na urodziny Szcze-
cina” w wykonaniu Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii w Szczecinie 
z udziałem uznanego, pochodzące-
go ze Szczecina pianisty Sławomira 
Wilka i stojącego u progu kariery 
stargardzianina Daniela Ziomko, 
pod dyrekcją Ewy Strusińskiej. 
W  programie koncertu znajda się 
utwory Fryderyka Chopina: Fanta-
zja A-dur na tematy polskie op.13, 
Koncert fortepianowy nr 1 e-moll 
op.11 – I cz. oraz Krakowiak. Grand 
Rondo de Concert op.14.
www.filharmonia.szczecin.pl 

Goran Bregovic
Data: 7.07.2015
Miejsce: Zamek Książąt 
Pomorskich

Goran Bregovic od lat podbija serca 
publiczności wybuchową mieszan-
ką cygańskich rytmów i rock`n`rolla. 
Energiczna orkiestra dęta porywa 
publiczność do tańca, a bułgarski 
chór żeński wzrusza niezwykłą wie-
logłosowością. Podczas koncertu 
nie zabraknie największych przebo-
jów jak „Kalashnikov” czy „Ederlezi”. 
www.szczecinmusicfest.pl 

6. Festiwal Artelier 
Data: 9-12.07.2015
Miejsce: Przestrzeń miejska

Wyjątkowe koncerty utworów mu-
zyki kameralnej ze wszystkich epok 
począwszy od baroku, a na XXI wie-
ku kończąc. W tym roku horyzonty 
festiwalu zostały poszerzone o mu-
zykę jazzową. Na festiwalu wystą-
pią: wielka gwiazda polskiej trąbki 
Piotr Wojtasik, oraz tacy artyści jak 
m.in Sebastian Aleksandrowicz, Ja-
kub Rabizo czy Jakub Kościuszko.
www.artelier.org.pl 

Trzy Jeziora 
Data: 10-12.07.2015
Miejsce: Kąpieliska: Głębokie, 
Dziewoklicz, Dąbie

Do Szczecina ponownie zawita 
wielkie wydarzenie sportowe – 
Grand Prix Trzech Jezior o Puchar 
Prezydenta Miasta Szczecin. Wszy-
scy będą mieli okazję spróbować 
swoich sił w maratonie pływackim. 
Amatorzy w konkurencji 1000 m 
oraz 2000 m masters, dzieci na ką-
pielisku w Dąbiu, na dystansie 50 
m. Celem zawodów jest przede 
wszystkim promocja pływania 
wśród mieszkańców i turystów oraz 
zachęcenie do aktywnego i  zdro-
wego trybu życia. W programie 
imprezy zaplanowano także m.in. 
ćwiczenia fitness, festyny organizo-
wane przez Rady Osiedla
www.3jeziora.szczecin.pl 

Od La Scali...
Data: 10.07.2015, godz. 20.00 
Miejsce: Zamek Książąt 
Pomorskich

Koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka 
Wójcickiego „Od La Scali do Piwni-
cy pod Baranami”. Beata Rybotyc-
ka – ukończyła PWST w Krakowie 
(1987). Od 1991r. związana jest 
z  Teatrem STU. Wykonuje utwory 
znanych krakowskich kompozyto-
rów. W swoim artystycznym dorob-
ku ma kilkadziesiąt ról teatralnych 
i telewizyjnych. Jacek Wójcicki 
– pieśniarz i aktor, absolwent PW-
STw Krakowie. Od 1982 do 2010 
roku był gwiazdą kabaretu Piwnica 

pod Baranami. Jest laureatem 
wielu nagród, m. in. Festiwalu Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu 
(1986) i Festiwalu Polskiej Piosenki 
w  Opolu (1987). Występował rów-
nież w wielu programach telewizyj-
nych, takich jak: benefisy w Teatrze 
STU czy „Kabaret Olgi Lipińskiej”. 
Wójcicki śpiewa piosenki w kilku 
językach. Równie dobrze czuje się 
w  repertuarze angielskim, co we 
francuskiej chanson i włoskiej arii. 
Więcej: www.zamek.szczecin.pl

Polska – Ukraina
Data: 16-19.07.2015
Miejsce: Azoty Arena

Mecz tenisowy Polska – Ukraina to 
spotkanie II rundy Grupy I Strefy Eu-
ro-Afrykańskiej. Zwycięzca zakwali-
fikuje się do barażu o awans do Gru-
py Światowej, czyli 16-zespołowej 
elity tych najstarszych drużynowych 
rozgrywek sportowych. W barażach 
weźmie udział 16 ekip – ośmiu zwy-
cięzców Grupy I stref regionalnych 
oraz ośmiu pokonanych w I rundzie 
Grupy Światowej. Kto z kim – to roz-
strzygnie losowanie, które odbędzie 
się w dniu 21 lipca.
www.azotyarena.pl

Herbie Hancock
Data: 22.07.2015
Miejsce: Zamek Książąt 
Pomorskich

Żywa legenda jazzu. Jeden z naj-
bardziej wpływowych pianistów na 

świecie. Laureat czternastu nagród 
Grammy i Oscara za muzykę do fil-
mu. Był cudownym dzieckiem, już 
w  wieku jedenastu lat grał „V Kon-
cert fortepianowy” Mozarta podczas 
koncertu młodych talentów z sym-
fonią chicagowską. Członek wiel-
kiego kwintetu Milesa Davisa, gdzie 
razem z Ronem Carterem i Tonym 
Williamsem stworzył tam najsłyn-
niejszą sekcję rytmiczną modern 
jazzu. 
www.szczecinmusicfest.pl 

Dąbskie Wieczory 
Filmowe
Data: 22-26.07.2015
Miejsce: Plaża Miejska w Dąbiu

Dąbskie Wieczory Filmowe to pre-
zentacje i spotkania filmowe w wa-
kacyjnych warunkach, na plaży nad 
czwartym co do wielkości jeziorem 
w Polsce. Takie połączenie sprzyja 
budowaniu wyjątkowej atmosfery, 
a światła miasta po drugiej stronie 
jeziora stwarzają dodatkowe po-
czucie oderwania od codzienności.
www.wieczoryfilmowe.pl

Jarmark Jakubowy
Data: 23-26.07
Miejsce: pl. Orła Białego

Już po raz szósty odbędzie się Jar-
mark Jakubowy, przez który prze-
chodzi szlak Pomorskiej Drogi św. 
Jakuba, istniejącej od ponad tysią-
ca lat. Jarmark Jakubowy to wyjąt-
kowe wydarzenie, które z roku na 
rok nabiera siły i mocy – łączy ze 
sobą tradycję oraz współczesność. 
www.jarmarkjakubowy.pl

Wydarzenia_co się dzieje?

Tegoroczna edycja Spoiw Kultu-
ry będzie swoistą „monografią” – 
spotkaniem z międzynarodowym 
i wielokulturowym zespołem ak-
torów, muzyków, pieśniarzy, mi-
strzów technik wokalnych, doku-
mentalistów i badaczy skupionych 
wokół Projektu Armine, Sister Te-
atru ZAR. 

Osią pracy muzycznej grupy nad 
tym projektem jest ormiańska 
muzyka liturgiczna – uzupełniona 
o tradycje Azji Mniejszej, w tym 
perskie i kurdyjskie – wokół któ-
rej spotkali się muzycy i mistrzowie 
śpiewu z Iranu, Armenii, Anatolii 
oraz Stambułu. Obecność Armine, 
Sister na Spoiwach Kultury obejmu-
je trzykrotną prezentacje spekta-
klu teatralnego, pięć koncertów, 

trzy projekcje filmowe, wykład, 
wystawę oraz warsztaty. 

Tematycznie odnosi się do tragicz-
nej przeszłości narodu ormiań-
skiego zamieszkującego Anatolię. 
Armine, Sister podejmuje kwestię 
„milczenia Europy”, a zarazem re-
fleksję na temat bycia świadkiem 
oraz dziedziczenia świadectwa.

Projekt realizowany był poprzez 
pracę artystyczną i badania, któ-
re obejmowały wyprawy, studia 
nad ormiańską historią i tradycją 
muzyczną a także równoległe se-
sje pracy aktorskiej prowadzone 
w Instytucie im. Jerzego Grotow-
skiego we Wrocławiu. W latach 
2010–2012 grupa podróżowała do 
Stambułu i miast Anatolii, Erywania 
oraz Jerozolimy, spotykając liderów 
i członków chórów oraz muzyków, 

spośród których niektórzy zapro-
szeni zostali do udziału w pracy nad 
spektakle.

Spektakl „Armine, Sister” de-
dykowany jest historii, kulturze 
i  Ludobójstwu Ormian. Jest to ro-
dzaj spotkania, w którym duchy 
zmarłych wołają o unaocznienie, 

odczytanie śladu. Tytuł, Armine, 
Sister, jest jak pierwsze słowa listu 
bez czytelnego adresu, skazanego 
na wędrówkę w czasie i przestrzeni.

Teatr ZAR, kultywując etos pra-
cy grupowej, realizuje projekty 
artystyczne poprzez długoletnie 
poszukiwania źródłowe, którym 

każdorazowo towarzyszy proces 
kształtowania nowego języka te-
atralnego, opartego na muzyce z roz-
maitych tradycji. Międzynarodowy 
skład zespołu formował się w trakcie 
cyklicznych wypraw badawczych do 
Gruzji w latach 1999-2003. 

Więcej: www.spoiwakultury.eu

Spoiwa Kultury
30 czerwca – 4 lipca
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Przeżyjmy to jeszcze raz
Długo będziemy jeszcze wspomi-
nać te kilka dni, ale już za dwa lata 
Szczecin znów będzie miejscem 
finału tzw. „dużych regat” The Tall 
Ships Races 2017. Już dziś zapra-
szamy na ten finał, a na razie po-
wspominajmy – Baltic Tall Ships 
Regatta 2015 uwiecznione na fo-
tografiach.

Kilkadziesiąt żaglowców 
i jachtów, ponad 400 
tysięcy osób odwiedzają-
cych teren zlotu w ciągu 
4 dni – to najkrótsza 
statystyka Baltic Tall Ships 
Regatta 2015 i X Zlotu 
Oldtimerów.

Baltic Tall Ships Regatta 2015


