
Pokazy fajerwerków 

Dotychczas, począwszy od 2008 
roku, w ramach festiwalu gości-
liśmy w Szczecinie 18 firm z 17 
krajów. W tym roku przyjadą firmy 
z Hiszpanii, Korei Południowej 
i  Luxemburga, które rywalizować 
będą w konkursie, a poza konkur-
sem – jak co roku – wystąpi gospo-
darz festiwalu SUREX Firma Ro-
dzinna Ryszard Suzdalewicz. 

W szranki konkursowe staną:
Pirotecnia Zaragozana (Hiszpa-
nia) – jedna z największych piro-
technicznych firm w Hiszpanii. 
www.pirotecniazaragozana.com
Hanwha (Korea Południowa) – to 
wiodąca korporacja w Korei po-
dzielona na trzy działy: przemysł 
i budownictwo, finanse oraz usługi 
i rozrywka. 
www.hanwha.com
Fire Event (Luxemburg) – kładzie 
nacisk na wysoką jakość stosowa-

nych produktów, tak by pokazy 
były jak najbardziej spektakularne. 
www.fire-event.lu
Surex (Polska) – organizator festi-
walu – jak co roku – przygotował 
specjalny pokaz. 
www.surex.pl

Szczecin Music Live

Tradycją stało się, że pokazom fa-
jerwerków towarzyszy muzycz-
na oprawa – festiwal muzyczny 
Szczecin Music Live – mieszanka 
folku i muzyki tanecznej wzboga-
conego o brzmienia muzyki elek-
tronicznej. 

Podczas festiwalu wystąpią: 
LAS BALKANIERAS (Niemcy) – 
trzy urocze kobiety z Chorwacji, 
Bośni i Polski ale obecnie miesz-
kają w Dusseldorfie, które potrafią 
niemalże wszystko: piszą przeboje, 
śpiewają, tańczą.
www.germaica.net/germaica-polska
DJ. BALKAN VALKAN (Macedo-
nia) – W jego repertuarze jest bał-
kański folk i rock, miksuje utwory 
m.in. Gorana Bregovića, Emira Ku-
sturicy.
www.djbalkanvalkan.webs.com
DUB PISTOLS (Wielka Brytania) 
– Grupa, który łączy hip-hop, d’n’b, 
punk i techno z fascynacją ska, du-
bem czy reggae. 
www.dubpistolsmusic.co.uk

Olah & Nullptr (Null’aH sound) 
(Szczecin) – Szczeciński duet grają-
cy wyłącznie z czarnych płyt, głów-
nie reggae, dancehall, jungle, dub, 
drum and bass. 
www.facebook.com/olahselecta 

Zmagania strażaków 

Piąte już zawody „Szczecin Firefi-
ghter Combat Challenge” (FCC), 
w których rywalizują strażacy z ca-
łego świata to wydarzenie towa-
rzyszące Festiwalowi PYROMAGIC.

Zawodom towarzyszyć będzie wie-
le dodatkowych atrakcji dla całych 
rodzin.
Więcej: www.tfa-szczecin.pl

Sport, sport

Po raz pierwszy wydarzeniem towa-
rzyszącym Festiwalowi PYROMA-
GIC będzie Baltic Polonez Cup Race. 
Prestart honorowy zaplanowano 
na Wałach Chrobrego, odbędzie się 
także wyścig jachtów otwarty dla 
wszystkich chętnych.

www.regaty-poloneza.pl

BALTICA SUMMER CUP 2015 – 
turniej piłki ręcznej towarzyszący 
festiwalowi PYROMAGIC. Rywali-
zować będą drużyny z czołówki 
tabeli PGNiG Superligi Kobiet oraz 
czołowy klub z DaniiTeam Tvis Hol-
stebro – Brązowy medalista duń-
skiej Ligii, zwycięzca EFF Cup.
Zapraszamy!
www.fajerwerki.szczecin.eu
Szczegółowy program imprezy na 
stronie 8.

Perła architektury, niezwykła bryła, 
pałac lodowy – to tylko kilka z licznych 
określeń nowej siedziby Filharmonii, 
które potwierdzają, że od czasu jej 
otwarcia Szczecin nieodłącznie koja-
rzy się w Polsce i na świecie z tym bu-
dynkiem, stał się nową ikoną miasta.

Koncerty, wystawy, kawiarnia

Podsumowując pierwszy sezon 
podczas konferencji prasowej, Do-
rota Serwa, dyrektor Filharmonii 
podkreślała – Będziemy się bardzo 
starać, by w przyszłym sezonie było 
o nas głośno nie tylko dzięki budyn-
kowi. Zapału i zaangażowania na 
pewno nam nie zabraknie.

Ale w tym sezonie głośno było o Fil-
harmonii nie tylko dzięki budynkowi. 

223 wydarzenia: koncerty, wydarze-
nia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 
wystawy zgromadziły prawie 150 
tysięcy osób. W salach koncerto-
wych obok wielkich koncertów sym-
fonicznych, jak Dziadek do orzechów, 
150 lat Konzerthausu czy Paleczny 
gra Chopina wystąpili m.in. Krzysztof 
Meisinger i Sinfonia Varsovia, Mał-
gorzata Walewska Leszek Możdżer, 
Grzegorz Turnau, Gaba i Andrzej 
Kulka, Tomasz Stańko, i wielu innych 
znakomitych artystów. Ostatnim 
wielkim sukcesem jest album „Hey 
w filharmonii. Szczecin Unplug-
ged” – zapis koncertu, na którego 
repertuar składają się doskonale 
znane utwory w zupełnie nowych 
opracowaniach, nowym kontekście 
i wykonane w Filharmonii. 

Nieodłączną częścią działalności 
Filharmonii są również wystawy. 
Odbyły się m.in. ekspozycje pla-
katów Rafała Olbińskiego, ma-
larstwo Adama Fenikowskiego 
czy wystawa fotograficzna „Dzieci 
Syberii” Tomasza Lazara, laureata 
World Press Photo 2011.

Nagrody, nagrody, nagrody 
 
Szczecińska Filharmonia, mimo 
młodego wieku, może się już po-
chwalić wieloma nagrodami. Ta 
najważniejsza to oczywiście archi-
tektoniczny OSCAR, czyli Euro-
pejska Nagroda Architektonicz-
na im. Miesa ven der Rohe. W tym 
roku konkurowało 420 projektów 
z 36 europejskich krajów. 

A teraz kolejna szansa. Do 22 wrze-
śnia możemy oddać głos na Filhar-
monię w plebiscycie 7 NOWYCH 
CUDÓW POLSKI organizowanym 
przez redakcję National Geographic 
Traveler Poland. 
Głosujemy na stronie: 7cudow.na-
tional-geographic.pl

Plany 

Nowy sezon artystyczny rozpocz-
nie się we wrześniu. W lipcu zapla-
nowano warsztaty i wystawy. Na 
rocznicę podpisania porozumień 
sierpniowych planowany jest spe-
cjalny koncert z utworami Janusza 

Stalmierskiego, Jana A.P. Kaczmar-
ka i Włodka Pawlika, a wrzesień 
rozpoczną Turniej Muzyków Praw-
dziwych i trzecia edycja projektu 
International Lutosławski Youth 
Orchestra.

Przez całe wakacje Filharmonia za-
prasza na zwiedzanie budynku, 
dwa razy dziennie – o godz. 11.00 
i 16.00 od wtorku do soboty. Opro-
wadzanie odbywa się niezależnie od 
ilości chętnych, którzy zgłoszą się 
o  danej godzinie. Liczniejsze grupy 

zorganizowane (wycieczki) proszo-
ne są o umówienie zwiedzania pod 
numerem telefonu 91 430 95 54. 

W lipcu i sierpniu kawiarnia Pauza 
w holu Filharmonii czynna jest tak 
jak dotychczas – od wtorku do nie-
dzieli w godz. 10.00-21.00.

Sprzedaż biletów na nowy sezon ar-
tystyczny ruszy 10 sierpnia 2015 r.

Więcej: 
www.filharmonia.szczecin.pl
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Aktualności_co słychać? Ecozmiany Mieszkania Wydarzenia_co się dzieje?

Po pierwszym sezonie
Ponad 200 wydarzeń, w któ-
rych wzięło udział prawie 
150 tysięcy osób, deszcz 
nagród – tak w największym 
skrócie można podsumować 
pierwszy sezon Filharmonii 
Szczecińskiej. 

Damy ognia!
To już po raz ósmy niebo 
nad Szczecinem rozbłyśnie 
milionami świateł. 7 i 8 
sierpnia na Wałach Chro-
brego odbędzie się Między-
narodowy Festiwal Ogni 
Sztucznych PYROMAGIC 
i Szczecin Music Live oraz 
tradycyjne i debiutujące 
wydarzenia towarzyszące.
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Kolejnym elementem programu 
„Szczecin Przyjazny Rodzinie” bę-
dzie bon opiekuńczy zapewniający 
dzieciom od 13 do 36 miesiąca 
życia optymalną opiekę. Bon bę-
dzie świadczeniem pieniężnym 
w  wysokości 500 zł/netto mie-
sięcznie i ma być wprowadzony 
z początkiem stycznia 2016 r.

Rodzice będą mogli dokonać 
wyboru formy dofinansowania. 
Czy to będzie zatrudnienie niani, 
czy dopłata do pobytu dziecka 
w  żłobku niepublicznym, klubie 
dziecięcym lub u opiekuna dzien-
nego, zależeć to będzie od wyboru 
rodzica.
 
Dla kogo bon?

Beneficjentami programu będą ro-
dzice pracujący, odprowadzający 
podatek w Szczecinie, posiadający 
Szczecińską Kartę Rodzinną i ma-
jący na utrzymaniu co najmniej 
dwoje dzieci, z których jedno jest 
w wieku od 13 do ukończenia 36 
miesiąca życia. Starsze dziecko nie 
ukończyło 18 lat, bądź 24 roku ży-
cia pod warunkiem kontynuowania 
nauki lub pełnoletnie dziecko jest 
niepełnosprawne w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym.

Gdy jeden z rodziców nie jest za-
trudniony, ale jest gotowy do pod-
jęcia zatrudnienia – świadczenie na 
zapewnienie opieki nad dzieckiem 

przyznawane jest na okres 3 mie-
sięcy, w ciągu których rodzic powi-
nien podjąć pracę zarobkową.

Dopuszcza się także sytuację, 
w której jeden z rodziców nie jest 
zatrudniony z powodu ciężkiej 
choroby lub niepełnosprawno-
ści lub rodzice rezygnują z miej-
sca i/lub ubiegania się o miejsce 
w  żłobkach miejskich oraz miejsc 
w żłobkach prowadzonych przez 
podmioty niepubliczne dofinan-
sowanych z budżetu Gminy Miasto 
Szczecin.

Kryterium dochodowe uprawnia-

jące do uzyskania świadczenia wy-
nosi 1922 zł (netto) na jednego 
członka rodziny.
 
Oczekiwane efekty 
 
Wprowadzenie bonu, obok two-
rzenia przyjaznego klimatu dla 
rodzin, oraz budowania poczucia 
bezpieczeństwa zwiększającego 
skłonność do posiadania więcej 
niż jednego dziecka, ma też na celu 
pomóc rodzicom w ich szybkim po-
wrocie na rynek pracy. Może to też 
być dodatkowa motywacja do osie-
dlania się i pozostawania rodzin 
w Szczecinie.

Co jeszcze w planach?

Oprócz wprowadzenia „Bonu opie-
kuńczego”, planowane jest utwo-
rzenie kolejnego żłobka przy 
zbiegu ulic Kadłubka i Asnyka 
dla 100 dzieci. Nawiązano współ-
pracę ze Szczecińskim Towarzy-
stwem Budownictwa Społeczne-
go, aby powstały żłobki na terenie 
osiedla mieszkaniowego Sienno 
przy ul. Łącznej i Pelikana dla 
30 dzieci. Do szczecińskich dewe-
loperów zostało wystosowane za-
proszenie do współpracy z Gminą 
Miasto Szczecin w zakresie tworze-
nia małych punktów żłobkowych 

w budowanych osiedlach miesz-
kaniowych.

Z urzędu

W skrócie

Bon opiekuńczy
Żłobek miejski, niepublicz-
ny, a może niania. Z „Bonem 
opiekuńczym” rodzice naj-
młodszych szczecinian, będą 
mogli dokonać wyboru.

Najlepsi wyróżnieni

Stypendium Prezydenta Szcze-
cina otrzymało 9 studentów 
i  9  doktorantów z Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego, Akademii Sztuki 
oraz Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 
Stypendium przyznawane jest na 
12 miesięcy lub 6 miesięcy studen-
tom i doktorantom, którzy spełnili 
wszystkie warunki określone w Re-
gulaminie. Program stypendialny 
Prezydenta Miasta Szczecin funk-
cjonuje od 2010. Do tej pory sty-
pendia otrzymało 89 studentów 
i 93 doktorantów, reprezentujących 
preferowane dyscypliny naukowe, 
dziedziny sztuki i kierunki kształ-
cenia. Wysokość środków finanso-
wych na stypendia corocznie okre-
śla Rada Miasta Szczecin w uchwale 

budżetowej i jest uzależniona od 
możliwości finansowych Miasta.
Więcej: www.szczecin.pl
 

Wybitni uczniowie 

Jak co roku, na koniec roku szkol-
nego, prezydent Szczecina wy-
różnił także wybitnie uzdolnio-
nych uczniów. 
Nagrody przyznawane są uczniom 
szczecińskich szkół za wybitne osią-
gnięcia w zakresie wiedzy i umie-
jętności z przedmiotów, znajdują-
cych się w programie nauczania. 
W  tym roku nagrody zostały wrę-
czone 728 uczniom (381 uczniom 
ze szkół podstawowych, 161 ze 
szkół gimnazjalnych i 186 ze szkół 
ponadgimnazjalnych). Łączna kwo-
ta przeznaczona na nagrody dla 
laureatów to 270 300 zł.
Wiecej: www.szczecin.pl

Teleyard pracuje

Belgijska firma Teleyard na Skol-
winie rozpoczyna produkcję kon-
strukcji stalowych dla transportu 
morskiego. 
Fabryka znajduje się na terenie 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Zajmuje 38 
hektarów, które w ciągu najbliż-
szych lat zostaną zabudowane 
kolejnymi halami produkcyjnymi 
oraz nabrzeżem przystosowanym 
do załadunku konstrukcji stalo-
wych o wadze do 650 ton. Zgod-
nie z planami inwestycyjnymi 
spółki, w Szczecinie ma pojawiać 
się około 100 nowych miejsc pra-
cy rocznie, a docelowo w firmie 
zatrudnienie może znaleźć nawet 
1000 osób. To ważny dzień dla 
Szczecina i regionu – powiedział 
Piotr Krzystek, prezydent Szczeci-

na. Cieszymy się, że inwestorzy do-
strzegli potencjał właśnie w naszym 
mieście. Fabryka, która jest dopiero 
pierwszym etapem całej inwestycji 
to setki miejsc pracy a  mamy na-
dzieję na jeszcze więcej. 
Więcej: www.teleyard.com

Zeskanują  
fontannę

Firma Gispro ze Szczecina zaj-
mie się przygotowaniem doku-
mentacji obejmującej skaning 
laserowy barokowej fontanny 
z placu Orła Białego. Zabytkowa 

rzeźba ma trafić do Muzeum Na-
rodowego. 
Jej miejsce zajmie replika. Ska-
nowanie wykonane będzie z  wy-
korzystaniem jednego z  naj-
nowocześniejszych laserów. 
Dokładność pomiaru pozwoli nie 
tylko na wierną rekonstrukcję 
zabytku z piaskowca, ale przede 
wszystkim na jego pełną inwen-
taryzację spełniającą najwyższe 
normy, przewidziane dla prac pro-
wadzonych przy zabytkach. Prace 
nad wykonaniem repliki mają roz-
począć się w 2016 roku. Dokład-
nie odwzorowana rzeźba znowu 
będzie pełniła funkcję fontanny. 
Oryginał z 1732 roku wzbogaci 
ekspozycję Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Przypomnijmy, że 
decyzją konserwatora zabytków 
fontanna na placu Orła Białego 
nie została w tym roku urucho-
miona. Przez lata, mimo licznych 
renowacji, niestety coraz bardziej 
niszczeje. Przyczyniła się do tego 
jej burzliwa historia oraz słaba ja-
kość piaskowca, z którego została 
wykonana niemal 300 lat temu.
Więcej: www.szczecin.pl

Opieka nad dziećmi 
w wieku do lat 3: 
• żłobki publiczne – 8 (910 

miejsc)
• żłobki niepubliczne – 17 (439 

miejsc, w tym 194 dofinan-
sowane z programu „Maluch” 
i 72 miejsca z budżetu Gminy 
Miasto Szczecin)

• kluby dziecięce niepubliczne 
– 7 (102 miejsca)

Ogółem 1349 miejsc (w tym 1160 
o obniżonej odpłatności)



3
Lipiec 2015na Szczecin www.szczecin.eu

Głównym zadaniem Instalacji 
Oczyszczania Spalin (IOS) jest 
oczyszczenie spalin z pyłów, che-
micznych zanieczyszczeń, me-
tali ciężkich, dioksyn i furanów. 
Spaliny, zanim po ogrzaniu kotła 
opuszczą instalację, przejdą przez 
szereg zespołów procesowych, 
w których zostaną pozbawione 
szkodliwych substancji gazowych 
i pyłów w  stopniu gwarantującym 
całkowite bezpieczeństwo środo-
wisku naturalnemu i ludziom. Będą 
więc to płuca działające na odwrót: 
przyjmą zanieczyszczone spaliny, 
a wypuszczą czyste.

Główne części segmentu oczysz-
czania spalin:
• Redukcja emisji tlenków azotu 

metodą selektywnej niekatali-
tycznej redukcji SNCR wykorzy-
stującą jako środek redukcyjny 
25% roztwór wody amoniakal-
nej. Reduktor ten będzie rozpy-
lany w kotle w komorze spalania.

• Elektrofiltr – do usuwania pyłów 
ze spalin powstających w proce-
sie spalania.

• Zespół absorpcji: dwuczęściowy 
układ oparty o absorber kwaśny 
i zasadowy do oczyszczania spa-
lin metodą mokrą z kwaśnych 
zanieczyszczeń. 

• Adsorpcja na węglu aktywnym 
substancji organicznych, dio-
ksyn, furanów, metali ciężkich 
i rtęci.

W kotle w komorze spalania tempe-
ratura spalin będzie dochodzić do 
1000 st. C. Na wyjściu z kotła spaliny 
będą mieć ok. 200 st. C. W procesie 
oczyszczania będą one najpierw 
schładzane, a potem znów podgrze-
wane w wymienniku w celu zabez-
pieczenia dalszej części instalacji 
przed kwaśną kondensacją. 

Kolejny etap ochładzania spalin 
będzie następować w Instalacji 
IOS w płuczkach i absorberach. Ab-
sorbery to duże pionowe cylindry, 
kilkunastometrowej wysokości, 
w  których spaliny będą oczyszcza-
ne na zasadzie prysznica. W tej czę-
ści instalacji będzie następować ab-
sorpcja związków siarki jak również 
dzięki „płukaniu spalin” będą „wyła-

pywane” związki chloru, fluoru oraz 
resztkowe ilości pyłu.

Pierwsza płuczka będzie przede 
wszystkim służyć do schładzania 
spalin. Następnie w absorberze na-
stępuje absorbcja kwaśna, a przy 
użyciu absorbera zasadowego bę-
dzie się wytrącać SO2. W tradycyj-
nych elektrociepłowniach do ab-
sorbcji dwutlenku siarki stosuje się 
mleko wapienne (czego efektem 
jest gips). W spalarniach odpadów 
komunalnych do wiązania SO2 
wykorzystywany jest roztwór ługu 
sodowego.

Wszystkie płuczki, absorbery i  ka-
nały je łączące są wykonane z  od-
pornego na korozje tworzywa 
o  nazwie handlowej TWS (rodzaj 
plastikowego kompozytu). Dzięki 
temu służyć będą, jak i cała instala-
cja, minimum 30 lat.

Znaczącym elementem charakte-
ryzującym EcoGenerator będzie in-
stalacja odzysku ciepła ze skraplania 
pary wodnej zawartej w spalinach. 
Jej podstawowym zadaniem jest 
obniżenie temperatury spalin będą-
cych już w temperaturowym punk-
cie rosy o kolejne 10 st. C. Zabieg 
ten przy tych parametrach spalin 
powoduje wykroplenie się wody za-
wartej w spalinach. Wykorzystując 
tę przemianę fazową wody będzie-
my mogli odzyskać do 2 MW energii 
z każdej linii. Ze względu na fakt, iż 
jest to ciepło niskotemperaturowe 
w instalacji zostaną wykorzystane 
dwie absorpcyjne pompy ciepła 
o mocy cieplnej 5 MW każda.

Pompy ciepła w instalacjach 
oczyszczania spalin w krajach Eu-
ropy (za wyjątkiem Skandynawii) to 
rzadkość. Nasze będą pierwszymi 
w Polsce, a prawdopodobnie naj-

większymi w Europie absorpcyjny-
mi pompami ciepła.

Ostatnim elementem IOS są filtry 
workowe wraz z systemem dozowa-
nia węgla aktywnego, które służą do 
adsorpcji metali ciężkich, dioksyn, fu-
ranów, rtęci i substancji organicznych. 

W rezultacie działania systemu 
spaliny z EcoGeneratora będą 
z  nadwyżką spełniać limity emisji 
substancji szkodliwych zawarte 
w  Rozporządzeniu Ministerstwa 
Środowiska z 22 kwietnia 2012 oraz 
w unijnej dyrektywie 2000/76/WE.

Na początku sierpnia rozpocznie 
się montaż filtra workowego. Mon-
taż płuczek i absorberów w poło-
wie sierpnia. We wrześniu stanie 
45-metrowy komin. Koniec zgrub-
nego montażu IOS planowany jest 
na ostatnie dni września.

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

Powstają płuca EcoGeneratora
Na budowie EcoGeneratora 
trwa montaż płuc zakładu, 
czyli Instalacji Oczyszcza-
nia Spalin. Dzięki zastoso-
waniu najnowocześniej-
szych technologii spaliny 
wydobywające się z komina 
będą całkowicie bezpieczne 
dla ludzi i środowiska.

EcoGenerator –  
elektrociepłownia na odpady

EcoGenerator, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstaje na Ostrowie 
Grabowskim w porcie szczecińskim. Od 2016 roku będzie zamieniać 
w energię cieplną i elektryczną 150 tys. ton odpadów rocznie. Moc elek-
trociepłowni w kogeneracji: 7,5 MWe i  32 MWt. Za realizację projektu 
odpowiada Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Generalnym wykonaw-
cą spalarni jest Mostostal Warszawa. Koszt inwestycji: 711 mln zł. Głów-
ne 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

EcoGenerator: Co wyróżnia 
System Oczyszczania Spalin 
EcoGeneratora?
Jacek Wydra, Kierownik Projektu, 
Mostostal Warszawa: Jeśli chodzi 
o powietrze, będzie to system 
hiper-ekologiczny, dlatego, że 
zastosowano tu dwa systemy 
odsiarczania spalin gdzie indziej 
używane jako alternatywne; 
mokry i suchy. Metoda sucha 
powszechnie stosowana w spa-
larniach odpadów daje zadowa-
lające efekty w zakresie redukcji 
metali ciężkich, dioksyn oraz 
związków organicznych, z kolei 
mokra uważana jest za optymal-
ną, jeśli chodzi o usuwanie kwa-
śnych zanieczyszczeń ze spalin.

Gdyby nie było Instalacji 
Oczyszczania Spalin…?
– Z komina wylatywałaby cała ta-
blica Mendelejewa, byłoby to nie 
tylko szkodliwe dla naszych płuc 
czy oczu, ale także nieprzyjemne 
dla nosów.

Jaki będzie skład chemiczny 
spalin po przejściu przez filtry 
i płuczki?
– Nieco upraszczając można po-
wiedzieć, że spaliny wychodzące 
z komina będą czystsze od powie-
trza użytego do spalenia odpa-
dów czyli, że instalacja oczyszcza-
nia spalin EcoGeneratora będzie 
instalacją oczyszczania powietrza 
w Szczecinie. W spalinach, które 
będą emitowane przez komin bę-
dzie mniej pyłów i zanieczyszczeń 
chemicznych niż w powietrzu, 
w niejednym mieście w Polsce.

W jaki sposób praca IOS będzie 
kontrolowana?
– Praca instalacji IOS będzie nad-
zorowana przez obsługę zakładu 
poprzez system sterowania. Na 
komputerach systemu będzie 
można obserwować podstawowe 
parametry pracy ale i występujące 
zakłócenia i awarie co pozwoli na 
szybką reakcję obsługi na zakłó-
cenia. Ponadto instalacja będzie 
wyposażona w Centralny Moni-
toring Emisji Spalin (CMES), który 
w trybie ciągłym realizuje pomiar 
parametrów emitowanych spa-
lin wymaganych przez regulacje 
urzędowe. Ciągły pomiar i reje-
stracja zmierzonych wartości po-
zwala na tworzenie raportów dla 
służb Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) 
zgodnie z wymaganiami obowią-
zujących aktów prawnych.

Międzynarodówka 
technologiczna IOS
Wypełnienia abosberów do-
starczy szwajcarska firma Sulzer 
Chemtech.
Komin – duński Steelcon.
Pompy ciepła – Shuangliang Eco-
-energy System CO. LTD (bezpo-
średni dystrybutor: New Energy 
Transfer S.A.).
System adsorpcji na węglu ak-
tywnym, wymienniki ciepła – 
Niemcy.
Kompozytowa obudowa płuczek 
i absorberów – to technologia 
holenderskiej spółki Plasticon.
Centralny Monitoring Emisji Spa-
lin – OMC Envag polska spółka, 
której korzenie sięgają Wielkiej 
Brytanii.
System IOS zaprojektowało i wy-
konuje raciborskie RAFAKO S.A.

W środku: dwa prawie już gotowe elektrofiltry. Z prawej: hala kotłów

Wizualizacja EcoGeneratora. Zakład ma rozpocząć pracę w III kwartale 2016 roku
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Prawie 1000 dzieci 
 
Akcja zorganizowana przez Wy-
dział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta cieszyła się ogromną po-
pularnością, uczestniczyło w niej 
950 dzieci. 

Urzędnicy, wraz z najmłodszymi 
mieszkańcami naszego miasta, kil-
ka razy w tygodniu chodzili w usta-
lone wcześniej miejsca i zbierali 
porozrzucane odpady. 

– Było wszystko: części samochodo-
we, opakowania papierowe, elementy 
mebli, opony – opowiada Katarzyna 
Wełyczko. – Czasami śmieci były tak 
ciężkie, że trzeba było liczyć na wspar-

cie pracowników firmy MPO, która za 
każdym razem je od nas odbierała. 
MPO dostarczało nam także worki na 
śmieci oraz rękawiczki dla dzieci. 

– Pocieszające było to, że najmłodsi 
nie mieli żadnych oporów, by sprzą-
tać miasto. Byli wręcz przeszczęśliwi. 
Na koniec każdych zajęć w terenie, 
po ciężkiej pracy, dostawali od nas 
prezenty, między innymi bilety do 
kina – dopowiada Aneta Nowakow-
ska z magistratu. 

Każde wyjście było okazją do lekcji 
ekologii. Dzieci dowiadywały się 
również czym są Ekoporty.

Akcja trwała od 12 marca do 10 
czerwca. Łącznie wzięło w niej udział 
950 dzieci z placówek wsparcia, 
przedszkoli, podstawówek oraz gim-
nazjum. Zebrali ponad 2000 kilo-
gramów odpadów. Najwięcej, bo aż 
600 kilogramów zostało znalezio-
nych na terenie garażowiska znajdu-
jącego się w pobliżu hali widowisko-
wo-sportowej przy ulicy Szafera. 

Do uprzątnięcia tego miejsca 
przyczynili się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 45 przy ulicy 

Benesza. Podobną ilość wyzbierali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
14 z ulicy Strzałowskiej. Posprzą-

tali okolice swojej szkoły oraz pobli-
skiego placu zabaw.
Koordynatorem akcji jest Aleksan-

dra Ciszewska, zastępca dyrektora 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska.

Ecozmiany

Dzieci posprzątały miasto
Zakończyła się pierwsza 
edycja akcji Misja dzieci – 
Szczecin bez śmieci. Szcze-
cińskie „maluchy” przez 
wiele miesięcy, w ramach 
szkolnych zajęć, chodziły 
z urzędnikami i wspólnie 
zbierały porozrzucane 
w różnych miejscach od-
pady. Udało im się zebrać 
ponad dwie tony!

Edukacja w EKOPORTach
Zakończyła się także 
wiosenna edycja spotkań 
w EKOPORCIE. Nadszedł 
czas na podsumowania.

Projekt pn. „Spotkania edukacyjne 
na EKOPORCIE”, realizowany przez 
Gminę Miasto Szczecin, jest kon-
tynuacją projektu rozpoczętego 
w roku poprzednim, pn. „Budowa 
ścieżki edukacyjnej na terenie EKO-
PORTU i przeprowadzenie zajęć 
modelowych”, w ramach którego 
wybudowano ścieżkę dydaktyczną, 
jak również przeprowadzono za-
jęcia modelowe dla nauczycieli ze 
Szczecina jak i pobliskich gmin. 

Podczas pilotażowych spotkań 
z nauczycielami zaprezentowa-
no możliwości nowo powstałego 
obiektu jako alternatywy dla trady-
cyjnych zajęć z uczniami, jak rów-
nież przedstawiono zasady nowe-
go systemu gospodarki odpadami. 

Korzystając z okazji podpytywano 
nauczycieli o ich pomysły w  re-
alizacji podobnego projektu dla 
dzieci. Pomysły oraz wskazówki 
grona pedagogicznego, okazały się 
nie ocenione i pomogły wypraco-
wać koncepcję edukacyjną, która 
uwzględniła różne grupy wiekowe 
pod kątem poziomu trudności jak 
również dobrania odpowiedniego 
scenariusza organizacyjnego. 

Gdy plan całej akcji był już gotowy 
rozpoczął się nabór, poprzez Por-
tal Edukacyjny. W pierwszej ko-
lejności zaprosiliśmy nauczycieli, 

którzy jesienią 2014 r. brali udział 
w pilotażu. Zainteresowanie było 
bardzo duże, zgłosiło się blisko 
150 grup ze Szczecina i pobliskich 
gmin.

Uczestnikom projektu zostało za-
pewnione:
• przeprowadzenie zajęć dydak-

tycznych w EKOPORCIE oraz 
warsztatów z artrecyklingu;

• bezpłatny transport;
• materiały plastyczne – warsztaty 

z artrecyklingu.

Zajęcia prowadzone były według 
kilku scenariuszy do wyboru. Obej-
mowały m.in. 
• wizytację w spółce SITA JANTRA 

(zwiedzanie sortowni odpa-
dów);

• zwiedzanie EKOPORTU oraz 
omówienie tablic dydaktycz-
nych; 

• warsztaty z artrecyklingu 
• Centrum Informacji Turystycz-

nej Szmaragdowe – Zdroje (za-
jęcia edukacyjne, zwiedzanie 
podziemi, ognisko).

Tegoroczny projekt edukacyjny 
realizowany był z grupami przed-
szkolnymi, szkołami podstawo-
wymi, gimnazjami, jak również 
z Miejskim Ośrodkiem Wycho-
wawczym, czy też Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowaw-
czym dla dzieci niesłyszących. Do 
25.06.2015 r., czyli w okresie jede-
nastu tygodni, przeprowadzono 
zajęcia dla 103 grup, dla blisko 
2500 uczestników.

Jak wyglądały zajęcia?

Podczas częścią teoretycznej dzieci 
dowiedziały się m.in. jak powinny 
segregować odpady, ile czasu roz-
kładają się poszczególne frakcje 
odpadów, jak funkcjonuje EKO-
PORT i jakie odpady do EKOPORTU 
przywozimy. 

Podczas zwiedzania punktu dzieci 
miały możliwość posegregowania 
odpadów, które ze sobą przywiozły. 

Na zakończenie tej części przepro-
wadzono różnego rodzaju zabawy 
ruchowe, oczywiście powiązane 
z tematyką odpadową.

Druga część to warsztaty z artre-
cyklingu, które odbywały się pod 
hasłem „Jak z niczego zrobić coś 
pięknego”. W trakcie tych zajęć 
dzieci wykonywały prace plastycz-
ne z odpadów, powstały motylki, 
nietoperze, sowy z rolek od papieru 
toaletowego jak również, biedron-
ki, ryby ze starych płyt czy koszycz-
ki z plastikowych butelek. 

Więcej o warsztatach na zdjęciach 
w zakładce Edukacja Ekologiczna 
www.pe.szczecin.pl

Projekt kontynuowany będzie po 
przerwie wakacyjnej (do 8.10.2015 r.), 
od poniedziałku do piątku.
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Wystarczy zresztą spojrzeć na zdję-
cia. Śmieci porzucone na chodniku, 
pod drzewem – chyba nie trzeba ko-
mentować. Dodamy tylko, że takie 
postępowanie jest karalne i powoła-
ne do tego służby przystąpiły już do 
poszukiwania osób odpowiedzial-
nych za porzucenie tych odpadów.

Z kolei drzewo w pojemniku na 
zielone – to jednak przesada. Od-

pady zielone, które gromadzimy 
w pojemniku powinny być małych 
rozmiarów, aby nie dopuścić do 
przeciążenia pojemników.

Ecozmiany

Druga rocznica  
„rewolucji śmieciowej”
Za nami 2 lata od momen-
tu, w którym rozpoczął 
się w Szczecinie przełom 
w systemie odbioru i zago-
spodarowania odpadów 
komunalnych.

Dzisiaj zapewnie nie wszyscy pamię-
tamy ile obaw, wątpliwości towarzy-
szyło większości z nas w przededniu 
wdrożenia w naszym mieście tzw. 
śmieciowej rewolucji. Ile dyskusji 
toczono na temat tego czy jesteśmy 
przygotowani, czy zdołamy ogarnąć 
temat i pytanie, które wybrzmiewa-
ło w wielu dyskusjach – czy grozi 
nam drugi Neapol?

Podsumowując pierwszy rok funk-
cjonowania systemu mówiliśmy, 
że daliśmy radę zrobić pierwszy 
krok w kierunku świadomego 
postępowania z odpadami, które 
wszyscy produkujemy w gospodar-
stwach domowych. Po dwóch se-
zonach trzeba mówić już o dwóch 
krokach, o czym świadczą nowe 
nawyki w sposobie gromadzenia 
odpadów w naszych nieruchomo-
ściach, co poświadczają statystyki. 

Dwa lata pozwalają pokazać jaką 
masę odpadów poszczególnych ro-
dzajów odebraliśmy w pierwszych 
12 miesiącach, kiedy system jeszcze 
raczkował i jak kształtowały się te 
ilości w kolejnym okresie, gdy pra-
wie wszystkie nieruchomości wy-
posażone są w pojemniki lub worki 
do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, z powodzeniem trwa 
również odbiór odpadów zielonych.

Rok temu ukute zostało hasło 
W  Szczecinie segregujemy! I to 
jak!!! Dzisiaj możemy śmiało po-
wtórzyć to zawołanie i jeszcze do-
bitniej potwierdzić jego zasadność.

Na dowód liczby

W pierwszy roku funkcjonowania 
systemu z nieruchomości zamiesz-
kałych w Szczecinie odebrane zo-

stało ponad 100 tysięcy ton od-
padów komunalnych. W drugim 
roku ponad 103,2 tys. ton czyli 
3.188 ton więcej.

W tej masie odpady zgromadzo-
ne selektywnie to odpowiednio 
12.272 tony i 17.817 ton. Oznacza 
to, że w drugim roku selektywnie 
gromadzonych było aż o 5.545 
ton więcej!!! Taki postęp (wzrost 
przekraczający 45% przy porów-
naniu rok do roku) to naprawdę 
wspaniały wynik, bo przecież 
celem „rewolucji śmieciowej” było 
i  jest doprowadzenie do tego, aby 
jak największa ilość odpadów ko-
munalnych była gromadzona se-
lektywnie i dzięki temu przekazana 
do ponownego wykorzystania. Nie 
do składowania tylko do przetwo-
rzenia pozwalając w ten sposób 
chronić środowisko. 

Można zadać sobie pytanie skąd 
takie rewelacyjne wyniki? Wystar-
czy spojrzeć na dane odbioru po-
szczególnych rodzajów odpadów 
i wszystko będzie jasne. Odpady 
opakowaniowe tj. papieru, opako-
wań ze szkła i tworzyw sztucznych 
– w pierwszym roku to 8.728 ton 
– w drugim odebrano ich ponad 
10.045 ton czyli 1.316 ton więcej.

Na ten wzrost miała wpływ zarówno 
większa świadomość, jak i większa 
ilość pojemników, w tym również 
ponad 180 zestawów ogólnodo-
stępnych tzw. MiniEkoportów.

Zielone górą!

Jednak największym hitem okazał 
się odbiór odpadów zielonych. Usłu-
ga wprowadzona od 1 kwietnia 
2014 r. cieszy się ogromnym powo-
dzeniem. Porównując rok do roku 
widać, że przyrost ilości odebra-
nych zielonych przekroczył ponad 
400%!!!! Od lipca 2014 roku tych 
odpadów odebrano przeszło 5.130 
ton – rok wcześniej 1.278. Oczywi-
ście trzeba pamiętać, że ta różnica 
wynika też z faktu iż w pierwszych 
9 miesiącach działania systemu 
w  Szczecinie odbierane były tylko 
pozostałe po świętach choinki.

Dodać należy jeszcze, że również 
odbiór odpadów gabarytowych 
jest coraz skuteczniejszy. W pierw-
szym roku odebrano tego rodzaju 
odpadów 2.264 tony a w drugim 
już 2.640 czyli więcej o 16%. 

Statystycznie 

Przez 2 lata od statystycznego 
mieszkańca Szczecina odebrano 
i przekazano do zagospodarowania 
535 kg odpadów! W tej liczbie 79 
kg stanowiły odpady zebrane se-
lektywnie, co daje średnio na rok 
prawie 40 kg w przeliczeniu na 
1 mieszkańca. 

Spróbujmy w najbliższym roku, 
aby ta ilość przypadająca „na gło-
wę” przekroczyła 50 kg, przecież 
Szczecin segreguje! I to jak!!! 

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie lipiec 2013 – czerwiec 2014 r.
i porównanie do analogicznego okresu lipiec 2014 – czerwiec 2015 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)

SZCZECIN
Odpady 

zmieszane
Odpady  

opakowaniowe
Odpady  

wielkogabarytowe
Odpady 
zielone

Odpady opakowaniowe 
miniEkoport

Odpady zmieszane 
miniEkoport

Odpady 
ogółem

w tym odebrane 
selektywnie

udział  
selektywny

2014 – 2015  85 456,2  9 599,7  2 639,9  5 132,4  445,1  16,2  103 289,5  17 817,1 17,25%
2013 – 2014  87 829,2  8 728,5  2 264,5  1 278,8  100 100,9  12 271,7 12,26%

dynamika 97,30% 109,98% 116,58% 401,35% 103,19% 145,19% 140,71%

Ilość odpadów odebranych od statystycznego mieszkańca (kg/osobę)

2014-2015 2013-2014 2013-2015

Odpady zmieszane 225 231 456
Odpady opakowaniowe 25 23 48
Odpady wielkogabarytowe 7 6 13
Odpady zielone 13 3 17
Odpady opakowaniowe 
miniEkoport

1 0 1

Odpady zmieszane miniEkoport 0 0 0
Odpady ogółem 272 263 535
w tym odebrane selektywnie 47 32 79

Kącik niezadowolonego
Jak w każdym wydaniu 
Zooma i w tym musimy do-
rzucić łyżkę dziegciu do tej 
beczki miodu…

Udział odpadów selektywnych w całościowej masie zebranych 
odpadów w okresie lipiec 2014 – czerwiec 2015 r.

[Mg]
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Program realizowany był w obrę-
bie śródmiejskiego kwartału nr 23 
ograniczonego ulicami Boh. Getta 
Warszawskiego, Królowej Jadwigi 
i al. Wojska Polskiego. Rewitalizacja 
RAZEM to wspólne przedsięwzięcie 
Szczecińskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego, siedmiu 
wspólnot mieszkaniowych oraz 
Gminy Miasto Szczecin.

– Dzięki zaangażowaniu wszystkich 
partnerów programu, środkom wła-
snym, partycypantom, kredytom 

i dotacjom z RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego ten zanie-
dbany niegdyś kwartał zmienił się 
nie do poznania – mówiła podczas 
uroczystości kończącej program 
Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS 
Grażyna Szotkowska.

Na początku lipca pierwsi najemcy 
odebrali z rąk Prezydenta Szczecina 
i Marszałka Województwa klucze 
do nowych mieszkań. Były wśród 

nich osoby starsze, które zamiesz-
kały w lokalach w pełni przystoso-
wanych do swoich potrzeb. 

Program „Dom dla Seniora” umoż-
liwia osobom w podeszłym wieku 
swobodną egzystencję w przyja-
znym i  bezpiecznym otoczeniu. 
Inwestycja Szczecińskiego TBS 
pozbawiona jest barier architekto-
nicznych, do mieszkań prowadzą 
windy i podjazdy, oznakowanie lo-
kali i pięter jest wyraźne i przejrzy-
ste. Wnętrze kwartału wyposażone 
jest w monitoring, a okolicznym 
mieszkańcom służyć będą m.in. 
punkt konsultacyjny MOPR i świe-
tlica środowiskowa. Dodatkowo 
w  mieszkaniach zainstalowano ca-
łodobowy monitoring opiekuńczy, 
pozwalający szybko wezwać po-
moc w sytuacji zagrożenia.

– Program „Dom dla Seniora” reali-
zowany jest w naszym mieście po 
raz pierwszy. Starzejące się społe-
czeństwo wymaga aktywnej reakcji 
samorządów – dlatego też urucho-
miliśmy „Dom dla Seniora”, który jest 
jedną z kilku form wsparcia. Myślimy 
o kolejnych tego typu przedsięwzię-
ciach w Szczecinie – powiedział Pre-
zydent Miasta Piotr Krzystek.

Wśród nowo wybudowanych 
mieszkań znalazły się także: lokal 
wspomagany dla rodzin będących 
w kryzysie i tzw. „inkubator” dla 
usamodzielniających się wycho-

wanków domów dziecka i osób 
opuszczających pieczę zastępczą. 
Opiekę nad mieszkańcami sprawo-
wać będzie Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie.

– Rewitalizacja to gigantyczne wy-
zwanie – mówił Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz – W mojej ocenie, 
dzięki wprowadzonej tutaj funkcji 
społecznej, Rewitalizacja RAZEM 

stać się może jednym z modelowych 
przykładów, jak skutecznie prowa-
dzić rewitalizację.

Rewitalizacja RAZEM to także dzia-
łania wspólnot mieszkaniowych. 
Dzięki woli mieszkańców i współ-
właścicieli 7 kamienic, położonych 
w obrębie kwartału lub w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie, odzyskało 
dawny blask. Prócz elewacji wy-
remontowane zostały także m.in. 
prześwity bramowe, klatki schodo-
we i dachy.

Koszt prac w budynkach siedmiu 
wspólnot mieszkaniowych wyniósł 
łącznie ponad 3,15 mln zł (w tym 
ok. 1,1 mln zł z RPO WZ). Realiza-
cja trzech projektów Szczecińskie-
go TBS wewnątrz kwartału (m.in. 
rozbudowa przebudowa oficyn 
i  utworzenie 64 lokali mieszkal-
nych, budowa nowego budynku, 
tzw. spinki, zagospodarowanie 
terenu przyległego do budynków, 
budowa lokali usługowych, punktu 

Finał Rewitalizacji RAZEM
Mieszkania

7 kamienic wspólnotowych 
poddanych renowacji, 
64 nowe mieszkania we-
wnątrz kwartału, świetlica 
środowiskowa, punkt kon-
sultacyjny, lokale usługowe, 
zagospodarowane podwór-
ka, plac zabaw, miejsca 
sąsiedzkich spotkań... 
Można już podziwiać efekty 
zakończonej Rewitalizacji 
RAZEM.

Obecnie końca dobiega także inny program rewitalizacyjny realizowany 
w centrum miasta. Po drugiej stronie al. Wojska Polskiego, w obrębie ulic 
Śląskiej i Obrońców Stalingradu, TBS „Prawobrzeże” kończy prace reno-
wacyjne w śródmiejskim kwartale nr 40.

W ofercie dwóch działających w Szczecinie towarzystw budownictwa 
społecznego wciąż znajdują się wolne mieszkania w rewitalizowanych 
kwartałach. Można je wynająć na zasadzie partycypacji w kosztach bu-
dowy lokali. Wkład finansowy jest zwracany przy ewentualnym rozwią-
zaniu umowy najmu w przyszłości.

Szczegóły:
• Szczecińskie TBS: www.stbs.pl, tel. 91 430 91 34
• TBS „Prawobrzeże”: www.tbsp.szczecin.pl, tel. 91 461 36 92 wew. 141

Oceń naszą pracę  
– wypełnij ankietę

Pomóż nam podwyższać standard obsługi 
klientów we wszystkich siedzibach 

Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. 
Wypełnij anonimową ankietę!

• Wejdź na stronę internetową www.zbilk.szczecin.pl i wy-
bierz z górnego menu zakładkę „Oceń naszą pracę”.

• Pobierz wersję elektroniczną ankiety. Jej wypełnienie zaj-
mie Ci kilka minut!

• Wyślij ankietę pod adres poczty e-mail: info@zbilk.szczecin.pl

lub

• Przyjdź do dowolnej siedziby ZBiLK, wypełnij ankietę 
na miejscu i wrzuć ją do oznakowanej skrzynki.

Twoja opinia pomoże nam pracować  
nad podwyższeniem standardów obsługi.

konsultacyjnego, świetlicy środo-
wiskowej itd.) to koszt ponad 19,16 
mln zł. 

Dwa projekty uzyskały dofinanso-
wanie RPO WZ w kwocie ok. 2,84 
mln zł.
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W bieżącym roku do tytułu nada-
wanego przez prezydenta Szcze-
cina, zgłoszonych zostało 14 
kandydatur. Członkowie Kapituły 
rekomendowali do uhonorowania 
tytułem „Ambasador Szczecina” 
2015 Agatę Kuleszę znaną m.in. 
z  filmu „Ida” nagrodzonego 
w  tym roku Oskarem dla najlep-
szego filmu nieanglojęzycznego 
oraz Bartłomieja Nizioła, znako-
mitego skrzypka. 

– To dla mnie ogromny zaszczyt. Ze 
Szczecinem mam związane tylko do-
bre wspomnienia Tutaj są moje stare 
kąty – Szkoła Podstawowa nr 11, Li-
ceum Ogólnokształcące nr 5, Gon-
tynka i nieistniejący już Dom Kultury 
„Korab” – dodała A. Kulesza. 

W imieniu Bartłomieja Nizioła tytuł 
odebrał jego sekretarz Maciej Chi-
żyński. 

– Bartłomiej właśnie skończył nagry-
wać płytę w bardzo dobrej brytyjskiej 
wytwórni, a stamtąd wyjeżdża na 
kursy mistrzowskie do Sofii. Ale jest 
niezmiernie wdzięczny za to wyróż-
nienie. W Szczecinie się urodził, tutaj 
stawiał swoje pierwsze kroki i zawsze 

się identyfikuje ze swoim rodzinnym 
miastem.

Więcej o tegorocznych Ambasa-
dorach:
www.filmweb.pl/person/
Agata+Kulesza
www.bartekniziol.com

Wśród dotychczas wyróżnionych 
tytułem Ambasadora Szczecina są 
m.in. Katarzyna Nosowska, Ryszard 
Leoszewski, Monika Szwaja, prof. 
Aleksander Wolszczan, Jerzy Skar-
żyński, Piotr Banach, jak również 
Chór Akademicki im. prof. Jana Szy-
rockiego ZUT, Statek Szkolny „Dar 
Młodzieży” oraz jacht „Dar Szczeci-
na”.

Sacrum  
non Profanum
Data: 4-15.08.2015
Miejsce: Bazylika Archikatedralna 
pw. św. Jakuba Apostoła  
w Szczecinie, Trzęsacz, Świnoujście

Międzynarodowy Festiwal Muzycz-
ny Sacrum Non Profanum poświę-
cony będzie twórczości Karola Szy-
manowskiego. Festiwal jest okazją 
do spotkania znakomitych arty-
stów, których interpretacje i dzieła 
zachwyciły licznie przybyłych na 
koncerty oraz imprezy towarzyszą-
ce festiwalowi Melomanów. 
www.sacrumnonprofanum.pl
 

Włoska Gala  
Operowa
Data: 4.08.2015
Miejsce: Filharmonia 
Będzie to koncert z „niespodzian-
ką”, bo oprócz znanych i lubianych 
arii, duetów i chórów operowych 
organizatorzy zaproszą publicz-
ność do wspólnej zabawy. Obok 
polskich solistów wystąpią gwiaz-

dy włoskich scen operowych: Silvia 
Rampazzo, Roberto Iachini Virgili 
i  Giulio Boschetti Solistom towa-
rzyszyć będzie Chór Opery Polskiej 
i  Roncole Verdi Orchestra pod dy-
rekcją Stephena Ellery`ego.
www.filharmonia.szczecin.pl

XVI Baltic Polonez 
Cup Race 2015
Data: 8-15.08.2015
Miejsce: Wały Chrobrego, CKE 
Stara Rzeźnia, Świnoujście

Rok 2015 to powrót do historycznej 
formuły imprezy i rozpoczęcie jej 
na Wałach Chrobrego w Szczeci-
nie. Oprócz wydarzeń kulturalnych 
odbędzie się wyścig na Odrze pod-
czas Festiwalu PYROMAGIC 2015 
i  pilotowy wyścig treningowy na 
Zatoce Pomorskiej zaproponowany 
przez władze Świnoujścia. 
www.regaty-poloneza.pl

Memoriał  
im. J. Kusocińskiego 
Data: 9.08.2015
Miejsce: Stadion Lekkoatletyczny 
przy ul. Litewskiej

Zawody w lekkiej atletyce cieszą-
ce się niesłabnącą popularnością 
wśród mieszkańców Szczecina. 
Wielkie zainteresowanie kibiców 
cieszy coraz większy udział zawod-
ników przyjeżdżających do nasze-
go miasta. Polskie gwiazdy lekkiej 
atletyki + obiecująca młodzież + 
zawodnicy światowego formatu 
dodają atrakcyjności tej imprezie.
www.kusocinski.mosrir.szczecin.pl

Rajd Baja Poland 
2015
Data: 27-30.08.2015
Miejsce: Szczecin – Dobra  
Szczecińska – Drawsko Pomorskie

Baja Poland 2015 to największa im-
preza w rajdach terenowych w na-
szym kraju. Stanowi rundę Pucharu 
Świata FIA w Rajdach Terenowych. 
Siódma edycja Baja Poland już na 
stałe zadomowiła się w Szczecinie 
oraz Dobrej i Drawsku Pomorskim.
www.bajapoland.eu

Piwnica  
pod Baranami
Data: 28.08.2015
Miejsce: Zamek Książąt  
Pomorskich
Najpiękniejsze i największe prze-
boje o miłości, namiętności czy 
tkliwości jak np. „Rebeka”, „Skrzy-
pek Hercowicz”, „Konwalie, bzy albo 
– pet”, „Zapominam” będzie można 
usłyszeć w wykonaniu najwięk-
szych i najwspanialszych artystów 
„Piwnicy pod Baranami”.

www.zamek.szczecin.pl

36. PKO Półmaraton 
Szczecin
Data: 30.08.2015
Miejsce: przestrzeń miejska

Bieg ulicami Szczecina zaliczany 
do cyklu półmaratonów. Wcześniej 
jako „szczecińska 20” był tradycyj-
ną inicjatywą związaną z ruchem 
amatorskim. W tym roku czeka nas 
dużo zmian. Przede wszystkim Bieg 
odbywa się na jednej pętli. Nowo-
ścią jest również wkroczenie na 
nieznane dotąd uczestnikom tere-
ny „starego” Pogodna. 
www.halfmarathon.szczecin.pl

Wydarzenia_co się dzieje?

Ambasador Szczecina
Jestem szczecinianką pra-
cującą w Warszawie – mó-
wiła Agata Kulesza, odbie-
rając tytuł Ambasadora 
Szczecina podczas uroczy-
stej sesji Rady Miasta.

Dąbskie Wieczory Filmowe to 
przede wszystkim projekcje fil-
mów i spotkaniami ze wspaniałymi 
gośćmi. W tym roku będą m.in Jan 
Jakub Kolski, Wojciech Mecwal-
dowski, Bartłomiej Topa, Tomasz 
Ziętek. 

Program DWF rozpoczyna się 
22  lipca pokazem filmów krótko-

metrażowych z udziałem Wojcie-
cha Mecwaldowskiego oraz spo-
tkaniem z aktorem.

W następnych dniach będzie moż-
na zobaczyć m.in. przepiękny film 
Jana Jakuba Kolskiego „Jasmi-
num”, „Kamienie na szaniec” Ro-
berta Glińskiego, komedię absurdu 
„Kebab i horoskop” z udziałem 
Bartłomieja Topy czy „Sen o War-
szawie” w reżyserii Krzysztofa Ma-
gowskiego – pierwszy pełnometra-
żowy film biograficzny o Czesławie 
Niemenie.

Szczegóły: 
www.wieczoryfilmowe.pl

Dąbskie Wieczory  
Filmowe
Kolejna edycja wakacyjne-
go, (bezpłatnego) kina na 
plaży nad jeziorem Dąbie, 
a także w Klubie Delta oraz 
hangarze jachtowym na 
terenie Camping Marina 
PTTK.
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