
Radni uchwalili stosowaną uchwałę 
w tej sprawie, tak, aby po urucho-
mieniu Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju jak najwięcej osób mo-
gło sprawdzić nową trasę i przy-
stanki. 

Uruchomienie SST jest ukoronowa-
niem „rewolucji na torach”, jaka ma 
miejsce w ostatnich latach w  na-
szym mieście. Szczeciński Szybki 
Tramwaj łączy lewo i prawobrzeżną 
część miasta i będzie kursował od 
centrum aż do pętli „Turkusowa” zlo-
kalizowanej przy osiedlu Słoneczne.

Wykonawca inwestycji – konsor-
cjum firm Strabag i Szybki Tram-
waj wybudowało m.in. 8 km torów 
tramwajowych, nowe przystanki, 
estakady, kładki oraz drogi i inne 

niezbędne elementy. Koszt inwe-
stycji wyniósł prawie 189 mln zło-
tych, z czego ponad 86 mln pocho-
dzi z unijnego dofinansowania.

Torowisko tramwaju biegnie po 
estakadzie wykonanej w ramach 
przeprawy mostowej przez rzekę 

Regalicę, dalej po przekroczeniu 
Regalicy linia tramwajowa prze-
biega między jezdniami ul. Hanga-
rowej, po czym bezkolizyjnie dla 
ruchu samochodowego skręca do 
ulicy Jaśminowej, dalej pod wia-
duktem kolejowym w kierunku 
osiedla Słonecznego. W ramach 

inwestycji wybudowano wiadukty 
nad Szczecińskim Szybkim Tram-
wajem w ulicy Hangarowej i Bata-
lionów Chłopskich oraz przystanki 
i pętlę „Turkusowa”.

Więcej: 
www.szybkitramwaj.szczecin.pl

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 muzycz-
nej. Festiwal ma za zadanie wyłonić 
wykonawców najlepszej autorskiej 
twórczości – co też odróżnia FMT 
od innych konkursów i castingów, 
w których akceptuje się covery. 
Wielu z dotychczasowych uczestni-
ków festiwalu zgodnie stwierdziło, 
że szczeciński festiwal charakte-
ryzuje się wyjątkową atmosferą. 
Przez 8. dotychczasowych edycji 
do festiwalowego konkursu zgło-
siło się ponad 1000 wykonawców 
z całego kraju. 

„Jakość zgłaszanych wykonawców 
do Festiwalu Młodych Talentów 

przeczy twierdzeniu, jakoby w pol-
skiej muzyce nic się nie działo” – 
powiedziała podczas konferencji 
zapowiadającej tegoroczną edycję 
konkursu Katarzyna Nosowska, 
dyrektor artystyczny FMT i prze-
wodnicząca. Oprócz niej w jury za-
siądą także Paweł Krawczyk (HEY), 
Piotr Metz (Polskie Radio), Krzysztof 
Dominik (Kayax) i Przemysław Thie-
le (Radio Szczecin). 

Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix 
festiwalu jest wydanie i promocja 
singla przez wytwórnię Kayax 
oraz bonusy finansowe ufundo-

wane przez Szczecińską Agencję 
Artystyczną i Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu. 

Przesłuchania konkursowe odbędą 
się 18 września w szczecińskim 
Klubie Hormon. Zwycięzcę pozna-
my dzień później podczas finało-
wego koncertu w Azoty Arenie. 
Wystąpią: ROJEK, O.S.T.R., BOKKA, 
JOANNA & THE FORESTS, AGYNESS 
B. MARRY, STONKATANK oraz zwy-
cięzca tegorocznej edycji festiwalo-
wego konkursu.

www.festiwalmlodychtalentow.pl
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Aktualności_co słychać? Ecozmiany Mieszkania Wydarzenia_co się dzieje?

Nowa Energia
Zbliża się kolejna, dzie-
wiąta, edycja Ogólnopol-
skiego Festiwalu Młodych 
Talentów – Nowa Energia, 
będąca kontynuacją szcze-
cińskich Festiwali Młodych 
Talentów z lat 60-tych, 
które zaowocowały karie-
rami największych gwiazd 
polskiej estrady. 

Rusza Szybki Tramwaj
I to na początek bezpłatnie. 
29 i 30 sierpnia pasażero-
wie podróżujący tramwa-
jami od przystanku przy 
ul. Wyszyńskiego do pętli 
Turkusowa nie będą płacić 
za przejazd.

Rewolucja na torach 

Szczecin modernizuje torowiska tramwajowe na niespotykaną dotąd ska-
lę. W ramach już wykonanych i trwających jeszcze prac zostanie przebu-
dowanych i wybudowanych łącznie ok. 38 kilometrów torów. W ostatnich 
latach zmodernizowane zostały torowiska m.in.: w ul. Żołnierskiej wraz 
z pętlą Krzekowo, wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy, w ul. Arkońskiej, Nie-
mierzyńskiej, Krasińskiego i Wyzwolenia wraz z pętlą Las Arkoński, wzdłuż 
al. Niepodległości od ul. Bogurodzicy do Bramy Portowej, na Bramie 
Portowej, w Alei Piastów, ul. Wawrzyniaka, skrzyżowanie al. Bohaterów 
Warszawy oraz ul. Jagiellońskiej. W ramach modernizacji torowisk na ul. 
Energetyków, Gdańskiej oraz na pętli Basen Górniczy wyremontowano 
ponad 8 tysięcy metrów toru pojedynczego od Mostu Długiego do Base-
nu Górniczego. Przebudowywano także sieć trakcyjną, przystanki, także 
pętlę autobusowo-tramwajowa na Basenie Górniczym. 

Ta rewolucja na szczecińskich torach możliwa jest dzięki projektowi „Budowa 
i przebudowa torowisk w Szczecinie”, współfinansowanego za środków UE.

fot. 4Dfoto

Popularne „spadające gwiazdy”, czyli 
meteory są jednym z bardziej spekta-
kularnych zjawisk astronomicznych 
możliwych do zaobserwowania nie-
bie. Perseidy natomiast to tzw. „rój 
meteorów”, występujący zwykle 
w  połowie sierpnia. Wzmożona ak-
tywność „roju”, kiedy w ciągu godzi-
ny można zaobserwować nawet 
sto i więcej „spadających gwiazd”, 
jest prawdziwą ucztą dla oka.

Wspólne obserwacje Perseidów 
z  roku na rok stają się coraz bar-
dziej popularne nie tylko w Polsce, 
ale i na całym świecie. W Szczecinie 
będziemy mieli możliwość nie tylko 
oglądać deszcz meteorów, ale rów-
nież inne obiekty letniego nieba, jak 
gromady gwiazd, mgławice czy ga-
laktyki. Tego wieczoru aż dwukrot-
nie widoczna będzie również Mię-
dzynarodowa Stacja Kosmiczna.

Obserwacje zorganizowane przez 
szczeciński oddział Polskiego To-
warzystwa Miłośników Astrono-
mii odbędą się na Psiej Polanie 
znajdującej się nieopodal Pomni-
ka Czynu Polaków. Zalecane jest 
pojawienie się z leżakami lub koca-
mi, członkowie PTMA Szczecin chęt-
nie udzielą też rad w  jaki sposób 
fotografować „spadające gwiazdy”. 

Wydarzenie rozpocznie się go-
dzinie 21.00 i potrwa do 1.00. 
Zapraszamy!

Więcej informacji na 
www.astronomia.szczecin.pl

Perseidy
12 sierpnia (środa), po raz 
kolejny będziemy mieli 
okazję zobaczyć na niebie 
Perseidy. Tego wieczoru 
na Psiej Polanie w Parku 
Kasprowicza odbędzie się 
wspólna obserwacja tego 
wyjątkowego zjawiska 
astronomicznego.

PERSEIDY
OBSERWACJE 
SPADAJĄCYCH

GWIAZD

POLSKIE TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

zaprasza na

CZAS:
12.08.2015, godz. 21.00

MIEJSCE:
PARK KASPROWICZA / PSIA POLANA

WSTĘP:
BEZPŁATNY

www.astronomia.szczecin.pl

K. Nosowska i ubiegłoroczni zwycięzcy – Stonkatank
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22 sierpnia (sobota) o godzinie 
12.00 zapraszamy na Jasne Bło-
nia. Będzie tort, muzyka, zabawa, 
konkursy, pamiątkowe rodzinne 
zdjęcie i uwaga – t-shirt z logo 
szczecińskiego roweru miejskiego 
dla prawie każdego, kto przyjedzie 
na imprezę Bike_Sem. 

Program imprezy:

12.00 Przywitanie, wydawanie 
koszulek

12.10 Zabawy:
• konkursy ruchowe, wyścigi szta-

fetowe
• quiz ze znajomości ruchu dro-

gowego
• pokaz dużych baniek mydlanych

12.45 Uroczysty objazd wokół Ja-
snych Błoni

12.55 Część oficjalna – przemó-
wienia 

13.00 Rodzinne zdjęcie wszyst-
kich, którzy przyjadą na Bi-
ke_S i sympatyków

13.10 Tort urodzinowy

13.11 Kurs Jazdy po mieście z Ro-
werowym Szczecinem (dla 
chętnych)

13.15 Koncert trio Sylwka Ostrow-
skiego 

Więcej: 
www.facebook.com/BikeS.srm

Z urzędu

W skrócie

Pierwsze urodziny 
Bike_S
Za kilka dni świętować 
będziemy pierwsze 
urodziny Miejskiego 
Roweru Bike_S, który 
przypomnijmy jest 
w efekcie pierwszej edycji 
Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Senior WIGOR

Szczecin otrzymał dotację na 
utworzenie Dziennego Domu Se-
nior-WIGOR (DDSW). 
W sumie na realizację zadania zo-
stanie przeznaczone 263 514,45 zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na 
adaptację i wyposażenie pomiesz-
czeń zgodnie z zasadami programu 
oraz uruchomienie DDSW jeszcze 
w 2015 roku. Pomieszczenia prze-
znaczone na DDSW znajdują się 
w budynkach „Kwartału 23” przy ul. 
Królowej Jadwigi 44c i 54a w Szcze-
cinie, wybudowanych przez Szcze-
cińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie w  Szczecinie w  ra-
mach realizacji zadania dokona 
adaptacji i wyposażenia pomiesz-
czeń oraz rekrutacji i kwalifikacji 
seniorów. Program zakłada utwo-
rzenie dziennych domów seniora, 
w którym przebywać będą mogły 
osoby niepracujące w wieku 60+. 
W takim domu będą mogli spędzić 
co najmniej 8  godzin dziennie od 
poniedziałku do piątku. Znajdzie się 
tam m.in.: pomieszczenie do wspól-
nych spotkań, gotowania, ćwiczeń i 
relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV 
oraz komputerem z dostępem do 
internetu). Zapewniony będzie tak-
że ciepły posiłek
www.mopr.szczecin.pl

Cudna  
Filharmonia?

Filharmonia im. Mieczysława Kar-
łowicza ma szansę zostać jednym 
z siedmiu nowych cudów Polski. 
Wszystko za sprawą plebiscytu 
organizowanego przez magazyn 
National Geographic Traveler. Fil-
harmonia zajmuje w konkursie 
3.  miejsce (zdobyła 7,52% wszyst-
kich głosów). Szczecińską „górę 
lodową” wyprzedzają Pałac Potoc-
kich z  Radzynia Podlaskiego oraz 
Kościół Pokoju ze Świdnicy! Wspól-
nymi siłami możemy to zmienić 
i  sprawić, że gmach zaprojektowa-
ny przez hiszpańskich architek-
tów zajmie pierwsze miejsce! By 
tego dokonać, należy oddać głos 
na Filharmonię za pomocą stro-
ny internetowej www.7cudow. 
national-geographic.pl

Chopin znów  
najlepszy! 

W Aalborgu ogłoszono oficjalne 
wyniki The Tall Ships Races 2015.
Tegoroczne regaty odbyły się na 
trasie Belfast – Alesund – Kristian-
sand – Aalborg. Fryderyk Chopin 
był najszybszy w klasie A (Cape 
Horn Trophy) oraz otrzymał nagro-
dę Friendship Trophy, która jest 
przyznawana na podstawie głoso-
wania wszystkich jednostek, które 
biorą udział w regatach. Warto do-
dać, że szczeciński żaglowiec zdo-
był tę nagrodę drugi raz z rzędu. 
Chopin otrzymał też wyróżnienie 
za najlepszą komunikację radiową. 
W załodze Fryderyka Chopina na 
dwóch etapach płynęło ponad 60 
osób reprezentujących Szczecin. 

Remont BOI 
– półmetek 

Sala Biura Obsługi Interesantów 
jest w trakcie generalnego re-
montu. 
Dotychczas wykonano m.in. 
prace rozbiórkowe, postawio-
no ściany działowe, wymieniono 
tynki. Obecnie trwa wymiana in-
stalacji elektrycznej i oświetlenio-
wej, a  także szpachlowanie ścian 
i  montaż kanałów wentylacji. Pra-
ce, które będą jeszcze wykonane, 
to m.in.: montaż systemu kolej-
kowego, sufitu podwieszanego, 
a także nowej centrali instalacji 

wentylacji mechanicznej i klima-
tyzacji, wykonanie podłogi pod-
niesionej w  rejonie stanowisk 
obsługi interesantów, ułożenie 
wykładzin PCV, wymiana grzejni-
ków c.o. modernizacja systemu 
alarmu pożaru, prace malarskie. Po 
remoncie zmodernizowany będzie 
system kolejkowy, nowe telebi-
my widoczne z  każdego miejsca 
z  sali, stanowiska komputerowe 
dla mieszkańców przy centralnej 
informacji, a  także udogodnienia 
dla niepełnosprawnych. Koszt re-
montu to ok. 3 mln zł. Umowny 
termin zakończenia prac to koniec 
września br.
www.szczecin.eu

Ścieżka  
edukacyjna 

Na terenie Międzyosiedlowego 
Parku Rekreacyjnego przy ul. 
Kutrzeby w Szczecinie, powstała 
nowa ścieżka edukacyjna po-
święcona historii II Wojny Świa-
towej. 
Dzięki pięciu tablicom, umieszczo-
nym na terenie Parku Rekreacyjne-
go, mieszkańcy Szczecina podczas 
spacerów mogą zapoznać się z hi-
storią II Wojny Światowej. Poszcze-
gólne tablice zostały poświęcone 
bohaterom Kampanii wrześnio-
wej: gen. Stanisławowi Maczkowi, 

kpt. Władysławowi Raginisowi, 
gen. Stanisławowi Taczakowi, gen. 
Tadeuszowi Kutrzebie oraz gen. 
Stanisławowi Sosabowskiemu. Co 
ważne, nowa ścieżka edukacyjna 
będzie sukcesywnie rozbudowy-
wana. Aktualnie w przygotowaniu 
znajdują się kolejne dwie tablice, 
poświęcone gen. Romanowi Abra-
hamowi oraz mjr Henrykowi „Hu-
balowi” Dobrzyńskiemu.
www.szczecin.eu

Dzień Kultury 
Romskiej

21 sierpnia 2015 r. (godz.18.00 
do 20.00) w Zamku Książąt Po-
morskich odbędzie się Dzień Kul-
tury Romskiej 2015 – wydarze-
nie ukazujące dorobek i kulturę 
mniejszości romskiej ze Szczeci-
na oraz terenu województwa za-
chodniopomorskiego. 
Podczas festiwalu na dziedzińcu 
Zamku Książąt Pomorskich wy-
stąpią tradycyjne zespoły romskie 
ze Szczecina i okolic: „CIERCHAJ”, 
„SOMNAKUNO DROM” oraz „TERNE 
ROMA”. Dodatkową atrakcją będzie 
degustacja tradycyjnego specjału 
romskiego, jakim jest kołacz oraz 
wystawa prac malarskich przygo-
towanych przez dzieci romskie. 
Wstęp wolny!
www.zamek.szczecin.pl

Propozycje są obecnie weryfikowa-
ne pod względem merytorycznym 
i formalnym, stąd ich liczba może 
ulec zmianie. Przypomnijmy, iż w   
zeszłym roku w ramach SBO wpły-
nęło 185 projektów.

Harmonogram dalszych działań 
w  ramach SBO 2016 jest następu-
jący:
• przygotowanie wstępnych „List 

zadań do głosowania” – od 
3 sierpnia do dnia 17 sierpnia 
2015 r.

• spotkania z Autorami zadań 
w  celu naniesienia koniecznych 

zmian i uzupełnienia braków – 
odwołania – od 18 sierpnia do 
11 września 2015 r.

• przygotowanie ostatecznych 
„List zadań do głosowania” wraz 
z przeprowadzeniem losowania 
numerów przyporządkowanych 
do zadania – do 14 września 
2015 r.

• głosowanie Mieszkańców – od 
1  października do 21 paź-
dziernika 2015 r.

Więcej informacji oraz zasady gło-
sowania można znaleźć na stro-
nie internetowej www.konsultuj.
szczecin.pl

Propozycje 
na 2016 rok
Tematyka rowerowa 
(budowa kolejnych ście-
żek rowerowych czy sta-
cji miejskiego roweru w 
następnych dzielnicach 
miasta) obecna jest wśród 
218 projektów, które w tym 
roku zgłosili mieszkańcy 
w ramach Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2016. 
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Mamy ciekawą propozycję dla 
wszystkich, którzy pierwszego 
września wrócą do szkoły. Eco Ge-
nerator przygotował cztery kon-
kursy, do których zaprasza dzieci 
i młodzież w wieku przedszkolnym, 
szkolnym, gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym.

„Bawmy się ekologią” – tak brzmi 
temat pierwszego konkursu adre-
sowanego do najmłodszej grupy 
odbiorców, czyli przedszkolaków. 
Zadaniem uczestników konkur-
su będzie stworzenie pracy prze-
strzennej wykorzystując różnego 
rodzaju surowce wtórne tj. pudeł-
ka, kartony, butelki, słoiki, gazety 
itp. Praca powinna przedstawiać 
zabawkę według własnego pomy-
słu. 

Kolejny konkurs pt.: „… i wszyscy 
żyli długo i szczęśliwie” skierowany 
jest do uczniów szkół podstawo-
wych. Zadanie uczestników będzie 
polegało na opracowaniu krótkie-
go komiksu o tematyce ekologicz-
nej, jak np. segregacja odpadów. 

Dla gimnazjalistów przygotowa-
liśmy coś artystycznego. „Eco De-

sign”, tak brzmi tytuł kolejnego 
konkursu. Polegać on będzie na 
zaprojektowaniu i stworzeniu torby 
na zakupy, wykorzystując dowolne 
materiały i formę. 

Ostatnim z cyklu, będzie konkurs 
skierowany do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych pt: „Eco Energia 
jest spoko”. Zadaniem uczestników 

konkursu będzie stworzenie pla-
katu promującego Eco Generator 
i odzysk energii z odpadów. Plakaty 
mogą być wykonane techniką do-
wolną w formacie A3.

Konkursy przewidują ciekawe na-
grody m.in. zabawki edukacyjne, 
torby na laptopy, banki energii 
i  inne. Przewidywane są również 

nagrody dla placówek z których 
pochodzą zwycięzcy konkursów.

O rozpoczęciu konkursów poin-
formujemy na przełomie sierpnia 
i września na stronie internetowej 
www.ecogenerator.eu oraz na 
profilu facebookowym 
www.facebook.com/
ECOGenerator.Szczecin

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

Eco Generator zaprasza do zabawy 
Wakacyjny okres już prawie 
za nami i nieubłaganie 
zbliża się czas powrotów do 
codziennych obowiązków.

Wieści z budowy 

Na budowie EcoGeneratora trwa 
montaż Instalacji Oczyszcza-
nia Spalin. Dzięki opartemu na 
najnowocześniejszych techno-
logiach systemowi IOS wydoby-
wające się z komina spaliny będą 
całkowicie bezpieczne dla ludzi 
i środowiska.

Edukacja  
przez zabawę 

Eco Generator przygotował sze-
reg atrakcji wszystkim odwie-
dzającym imprezy plenerowe 
w  Szczecinie, Goleniowie, Poli-
cach i Świnoujściu. Każdy mógł 
sprawdzić swoją wiedzę, wziąć 
udział w konkursach i zmierzyć 
swoje siły na eko-wyścigówkach. 
Dziękujemy za wspólną zabawę. 

Eco 
Eksperymentowanie 

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się eksperymenty fi-
zyczno-chemiczne wykonywane 
podczas licznych prezentacji Eco 
Generatora w województwie za-
chodniopomorskim. Oprócz za-
bawy z ciekłym azotem, suchym 
lodem i chemicznymi mikstura-
mi, można było obejrzeć słońce 
przy pomocy profesjonalnych te-
leskopów i zagrać w ekologiczne 
koło fortuny. 

W latach 2004 i 2013, naukowcy 
monitorowali poziom kadmu, rtęci 
i wielopierścieniowych węglowodo-
rów aromatycznych w warzywach 
sadzonych w odległości od 1,5 do 4 
km od trzech różnych spalarń. Testo-
wali także mleko z dwóch pobliskich 
gospodarstw mlecznych. 

Pod lupę wzięto „rośliny akumula-

tory”, czyli szpinak i jarmuż (rodzaj 
kapusty), które gromadzą zanie-
czyszczenia w liściach przez co 
można je łatwo zmierzyć.

Poziomy zanieczyszczeń były po-
dobne, jak gdzie indziej, znacznie 
poniżej najwyższych dopuszczal-
nych limitów dla produktów mle-
czarskich i warzyw. 

W całej UE jedna czwarta odpadów 
z gospodarstw domowych jest spa-
lana , choć w niektórych krajach 
ten wskaźnik jest znacznie wyższy. 
Na przykład Dania i Szwecja prze-
kształca termicznie 52% odpadów, 
Holandia 49%. Z drugiej strony są 

kraje, w których spalarń odpadów 
komunalnych nie ma wcale ( Bułga-
ria, Grecja, Łotwa i Rumunia). 

Źródło: CEWEP

Spalarnie są neutralne  
dla warzyw i mleka
Jakość warzyw i mleka 
produkowanych w pobliżu 
spalarń odpadów komu-
nalnych jest równie dobra 
jak gdzie indziej – wynika 
z badań przeprowadzonych 
w Holandii.
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W pierwszym półroczu tego roku 
szczecinianie oddali do EKOPOR-
Tów blisko 1,8 mln kg odpadów 
czyli prawie dwa razy więcej niż 
w analogicznym okresie ubiegłe-
go roku. 

Informowaliśmy już, że EKOPORTy 
„idą na rekordowy wynik”. I to się 
potwierdza. W 2014 r. przyjęły od 
mieszkańców ponad 2.200 ton 
odpadów komunalnych. W tym 
roku realne jest przekroczenie 
2.500 ton… a może i 3.000!

Szczecinianie najczęściej oddają 
do Ekoportów baterie (ok. 1100 
kg), elektronikę (132 tys. kg), 
odpady zielone (ok. 586 tys. kg) 
i odpady gabarytowe (ok. 347 
tys. kg). 

Oto szczegóły: 
Opony:  7 497 szt.
Świetlówki:  581 kg
Baterie:  1 100,06 kg
Leki:  855,5 kg
Elektronika:  132 378 kg
Farby:  30 150 kg
Opakowania:  5 990 kg
Oleje:  400 kg
Środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności:  60 kg
Drewno:  13 700 kg
Makulatura:  36 130 kg
Odpady z prywatnych ogrodów 
ulegających biodegradacji: 
 586 040 kg

Tonery:  1 491 kg
Kasety video, nośniki danych: 
 2 432 kg
Odpady gabarytowe:  346 540 kg
Odpady opakowaniowe 
plastikowe i foliowe:  7 005 kg
Odpady tekstylia:  23 380 kg
Opakowania szklane:  11 940 kg
Odpady i złomy niemetaliczne: 
 3 234 kg
Odpady budowlane i rozbiórkowe:  
 532 810 kg
Razem zbiórka odpadów: 
 1 788 286,56 kg

Przypominamy, że w EKOPORTAch 
odpady oddaje się bezpłatnie, ale 
muszą być wstępnie posortowane. 
Możemy tu zostawić m.in. baterie, 
akumulatory, świetlówki, przeter-

minowane lekarstwa, opony, zużyte 
urządzenia elektryczne i elektro-
niczne, farby, chemikalia, makula-
turę, folię i plastikowe opakowania. 
Można również oddać odpady tek-
stylne (w tym stare dywany i wy-
kładziny), tonery do drukarek i  ko-
piarek, nośniki danych, bioodpady 
drewniane i zielone (trawa, liście, 
gałęzie, drewno), meble nietapice-
rowane z drewna, odpady budow-
lane a nawet suchy chleb. 

W Szczecinie działa siedem EKO-
PORTów: cztery na lewobrzeżu (ul 
Dworska, ul. Firlika, ul. Górna i ul. 
Gdańska) i trzy na prawobrzeżu 
(ul. Helska, ul. Kołbacka i ul. Lesz-
czynowa). Otwierano je w miejscach 
o gęstej zabudowie, z dogodnym 

Ecozmiany

EKOPORTY strzałem w 10!
Szczecinianie są coraz bar-
dziej świadomi zagrożeń 
związanych z wyrzucaniem 
odpadów problemowych 
i niebezpiecznych do zwy-
kłych śmietników. W pierw-
szej połowie 2015 roku 
blisko 20 tys. mieszkańców 
odwiedziło EKOPORTY, 
zostawiając tu rekordową 
liczbę odpadów.

Lato = remonty
Malujemy, tynkujemy, 
wymieniamy okna, słowem 
sezon remontowy w pełni. 
A jak remont to i bałagan 
i dużo śmieci. Co z tym 
zrobić?

W przypadku dużego remontu 
mieszkania lub domu sprawa pro-
sta – trzeba zamówić kontener, ale 
co w przypadku drobnych remon-
tów tj. malowanie czy tynkowanie, 
kiedy nie opłaca się zamawiać kon-
tenera?

Wówczas znów „z pomocą” przy-
chodzą EKOPORTY. W trzech: przy 
ul. Leszczynowej, Kołbackiej 
i  Dworskiej można zostawić te 
odpady w  ilości do 240 litrów 
i masy 125 kg. 

Pracownicy tych EKOPORTów po-
mogą dokonać wstępnej segregacji 
odpadów na 2 grupy:

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

• materiały budowlane zawiera-
jące gips, nie zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi.

Stare meble czy ramy okienne też 
możemy oddać do EKOPORTów lub 
skorzystać z usługi odbioru odpa-
dów wielkogabarytowych. 

W zabudowie wielorodzinnej od-
biór odbywa się 24 razy w roku, 
a w jednorodzinnej 4 razy w roku. 
W sektorze I oraz III odbiór realizo-
wany jest na zamówienie (do firm 
odbierających odpady), natomiast 
w sektorze II i IV odbiory odbywają 
się wg ustalonego harmonogramu. 

Harmonogramy dostępne są na 
stronie: ecoszczecin.pl

Punkty odbioru odpadów: EKOPORTY

dojazdem, tak, aby jak najwięcej 
mieszkańców mogło łatwo dotrzeć 
i swobodnie z nich korzystać. 

Więcej informacji można znaleźć 
na: www.ecoszczecin.pl
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W praktyce oznacza to:

• w przypadku nieruchomości 
w zabudowie wielorodzinnej 
pozostawienie w dniu odbioru 
otwartych bram i wiat śmietni-
kowych, w których znajdują się 
pojemniki/worki z odpadami.

• w przypadku nieruchomości, 
gdzie występują bariery archi-
tektoniczne stanowiące utrud-
nienia w odbiorze odpadów 
(schody, usytuowanie pojemni-
ków w piwnicy, podziemnych 
garażach lub w odległości po-
wyżej 30 m od miejsca odbio-

Ecozmiany

Zielone i kuchenne

Dotyczy to zwłaszcza odpadów 
kuchennych ulegających biode-
gradacji, a są to domowe odpady 
organiczne pochodzenia roślinne-
go i zwierzęcego, np. resztki z przy-
gotowania żywności, odpady po 
owocach i warzywach, itp., także 
odpady pochodzące z pielęgnacji 
kwiatów domowych, balkono-
wych – ulegające biodegradacji. Te 

odpady należy gromadzić w po-
jemnikach na zmieszane odpady 
komunalne.

Z kolei odpady zielone, które 
gromadzimy w brązowych po-
jemnikach to odpady pochodzą-
ce z  uprawiania ogrodów, czyli 
skoszona trawa, gałęzie, liście itp. 
Przypominamy, że nie wrzucamy 
zielonego do pojemników w wor-
kach, nie umieszczamy również 
odpadów zielonych tak jak na załą-
czonym zdjęciu…

Odbiór zielonego odbywa się co ty-
dzień, więc nawet jeśli w jednym ty-
godniu mamy nadmiar np. ściętych 

gałęzi, złóżmy je gdzieś w ogrodzie 
do następnego wywozu.

Nie wyrzucajmy – o zgrozo! – 
tego nadmiaru do pojemnika na 
zmieszane!

Ponad rok funkcjonowania usługi 
odbioru zielonego i ciągła kampa-
nia dotycząca zakazu wyrzucania 
odpadów zielonych do pojemni-
ków na zmieszane odpady komu-
nalne chyba już nauczyła nas prze-
strzegania zapisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
w Gminie Miasto Szczecin. O naru-
szeniach tego regulaminu będzie 
zawiadamiana Straż Miejska.

Zmiany prawa
Niedawno weszła w życie 
zmiana w przepisach prawa 
miejscowego, która nakła-
da na zarządców obowią-
zek zapewnienia dostępu 
do pojemników – tj. zagwa-
rantowania takiej sytuacji, 
w której wykonawca usługi 
bez żadnych przeszkód bę-
dzie mógł odebrać odpady, 
a głównie chodzi o dostęp 
firmy wywozowej do po-
jemników. 

Dziś kolejna zmiana, która bę-
dzie wprowadzona w 2016 roku. 
Po raz pierwszy miejski system 
gospodarowania odpadami ma 

uwzględniać także nieruchomości 
niezamieszkałe. Od nowego roku 
będą to: żłobki, przedszkola, szko-
ły, cmentarze komunalne. Jest to 
kolejne działanie, którego celem 
jest uspójnienie i uszczelnienie 
systemu gospodarowania odpa-
dami, a także osiągnięcie przez 
miasto coraz wyższego poziomu 
recyklingu. 

Zmiany 2016
Informowaliśmy już o zmia-
nach jakie planowane są 
w przyszłym roku, m.in. 
o dystrybucji worków czy 
5 tygodniu w miesiącu.

Źle

Dobrze

rów) wystawianie pojemników/ 
worków z odpadami przed nie-
ruchomość. 

Jeśli te warunki nie będą spełnio-
ne odbiór odpadów nie będzie 
zrealizowany z winy właściciela 
nieruchomości, a co się z tym wią-
że utrudnienia w odbiorach będą 
generowały przepełnienie pojem-
ników, co zwłaszcza latem, przy 
wysokich temperaturach nie jest 
przyjemne dla otoczenia. 

Przypominamy także, że firma 
wywozowa nie odbiera odpadów 
znajdujących się poza pojemnika-
mi śmietnikowymi, a uprzątnięcie 
wiat śmietnikowych leży w gestii 
zarządcy.

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

czerwiec 2015  7 140,3  746,9  223,8  728,8  70,9  2,4  8 913,0  1 770,3 19,86%
czerwiec 2014  6 660,1  807,0  195,7  393,7  –  –  8 056,6  1 396,4 17,33%

dynamika 107,21% 92,55% 114,31% 110,63% 126,77% 114,59%

01-06 2015  41 891,7  4 529,8  1 185,2  2 087,9  454,9  15,5  50 165,0  8 257,8 16,46%
01-06 2014  40 504,9  4 560,6  1 019,3  1 278,8  –  –  47 363,6  6 858,7 14,48%
dynamika 103,42% 99,32% 116,28% 163,27% 105,91% 120,40% 113,68%

Blisko 16,5% stanowiły odpady ode-
brane selektywnie – to ponad 8.250 

ton. Selektywnie odebrano 16,5% 
wszystkich odebranych odpadów. 
W poprzednim roku wskaźnik ten 
był niższy i wynosił 14,5%. Masa se-
lektywnie odebranych odpaów ko-
munalnych z nieruchomości wzro-
sła w pierwszych sześciu miesiącach 
o 1.400 ton czyli przeszło 20%.

Dane powyższe wskazują dalsze 
utrwalenie tenedencji wzrotu ilości 

odebranych odpadów gromadzo-
nych selektywnie. Wartość tego 
wzrostu przekroczyła 20%. 

Największy udział mają odpady 
zielone, których odebrano od po-
czątku roku ponad 2087 ton czyli 
więcej o ponad 800 ton niż rok 
wcześniej. Wzrosła ilości odebra-
nych odpadów opakowaniowych 
tj. papieru, opakowań ze szkła 

i  tworzyw sztucznych – odebrano 
ich blisko 5.000 ton – o 424 więcej 
niż rok temu. 

Warto też zwrócić uwagę, że 
o  3,4% wzrosła ilość odebranych 

odpadów zmieszanych. To po-
twierdza zwięszkającą się ilość ob-
jętych systemem nieruchomości 
oraz skuteczność podejmowanych 
działań.

Statystyki
W pierwszym półroczu 
2015 r. z nieruchomości 
zamieszkałych w Szczecinie 
odebranych zostało ponad 
50,1 tysiąca ton odpadów 
komunalnych czyli 2.801 
ton więcej niż w tym samym 
okresie ubiegłego roku.

Czasem mylimy się 
wrzucając do pojemnika 
brązowego na zielone 
odpady to, co powinno 
znaleźć się w pojemniku 
na zmieszane odpady 
komunalne.
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W tegorocznej odsłonie programu 
„Dom dla Studenta” Szczecińskie 
TBS ma do zaproponowania miej-
sca w mieszkaniach położonych 
w następujących lokalizacjach:
• Boh. Getta Warszawskiego 4;
• Bolesława Śmiałego 15;
• Bolesława Śmiałego 12;
• Chodkiewicza 1;
• Wojska Polskiego 48;
• Ściegiennego 58;
• Bolesława Śmiałego 16.
Są wśród nich mieszkania częścio-
wo zajęte przez studentów prze-
dłużających umowy podpisane 
w  roku ubiegłym. Tegoroczny na-
bór zapewni miejsca 15 osobom 
studiującym w Szczecinie.

By stać się najemcą studenckie-
go „M” w Szczecińskim TBS należy 

złożyć wypełniony wniosek o wy-
najęcie lokalu mieszkalnego w ra-
mach programu (do pobrania na 
stronie internetowej www.stbs.pl 
lub w siedzibie Spółki przy ul. Boh. 
Getta Warszawskiego 1). Nabór 
wniosków potrwa od 10 do 21 
sierpnia br. Decyduje kolejność 
złożenia wniosku.

Wysokość czynszu w studenckim 
„M” to ok. 350 złotych na osobę (bez 
mediów). Jedyne warunki jakie mu-
szą spełnić przyszli najemcy to:
• status studenta lub fakt przyjęcia 

na studia na terenie Szczecina;
• zamieszkiwania poza Szczecinem.

Przedmiotem umowy najmu bę-
dzie część lokalu (oznaczony pokój) 
z prawem do wspólnego korzysta-
nia z pozostałych pomieszczeń. 
Umowy zawierane będą na jeden 
rok z pierwszeństwem dotychcza-
sowego najemcy do zawarcia umo-
wy na kolejny okres.

Mieszkania przygotowane przez 
Spółkę są w pełni przystosowane 
do potrzeb studentów – są w nich 
biurka, łóżka, szafy i komody. Prócz 
tego, młodym lokatorom zapew-
niono wspólną przestrzeń w for-
mie salonu – pokoju dziennego. 

Kuchnia i łazienka także są w pełni 
wyposażone. Koszty wyposażenia 
mieszkań w całości sfinansowała 
Gmina Miasto Szczecin.

„Dom dla Studenta jest” realizacją 
zamierzeń Gminy Miasto Szcze-
cin opisanych w Strategii Rozwoju 

Szczecina 2025 wynikających z ana-
lizy sytuacji demograficznej i aktyw-
ności mieszkańców. Złagodzi wystę-
pującą w ostatnich latach tendencję 
odpływu ludności z centrum miasta 
oraz pozwoli na racjonalne wyko-
rzystanie istniejącego potencjału 
lokali o dużych powierzchniach.

Kontakt dla zainteresowanych 
studentów: 
tel. 91 430 91 34, biuro@stbs.pl

Szczegóły programu oraz druk 
wniosku do pobrania: 
www.stbs.pl

Dom dla Studenta – rusza druga edycja
Mieszkania

Drugi rok z rzędu Szcze-
cińskie TBS wychodzi 
naprzeciw potrzebom 
mieszkaniowym studentów. 
Lokale Szczecińskiego TBS-
-u wynajmowane żakom są 
uzupełnieniem istniejącego 
systemu – stancji, akademi-
ków, mieszkań wynajmowa-
nych od osób prywatnych. 
Nabór wniosków potrwa 
od 10 do 21 sierpnia br.

Zamieszkaj przy Deptaku

Budynek nr 51 położony bezpośred-
nio przy Deptaku Bogusława został 
gruntownie wyremontowany i całko-
wicie zmodernizowany. Przeprowa-
dzone prace miały na celu zachowanie 
historycznego charakteru kamienicy 
poprzez odtworzenie jej efektownej 
elewacji oraz budowę nowoczesnych 
i funkcjonalnych mieszkań. Budynek 
został wyposażony w nowe instalacje 
wewnętrzne. Zyskał także windę.

TBS „Prawobrzeże” w swojej ofercie 
posiada 9 mieszkań 2- i 3-pokojo-
wych przeznaczonych do sprzedaży. 
Lokale położone są na pierwszym, 
drugim i trzecim piętrze. Część 
z  nich posiada balkony od strony 
podwórza. Projektowany metraż, 
w zależności od wybranego „M”, wy-
nosi od 50,66 m2 do 73,92 m2. Miesz-
kania przekazane zostaną nabyw-
com w standardzie deweloperskim.

Oferta wydaje się być szczególnie 
atrakcyjna dla osób ceniących sobie 

bezpośrednią bliskość centrum mia-
sta z wszystkimi jego udogodnienia-
mi. Prócz tego, oferowane lokale – po 
zmianie ich funkcji – z powodzeniem 
mogą być wykorzystane jako siedzi-
by firm, np. kancelarii prawnych czy 
biur nieruchomości.

A może spokojne 
Prawobrzeże?

Oferowane przy ul. Mierniczej miesz-
kania mają powierzchnię od 48,65 
m2 do 65,92 m2. W toku prowadzonej 
inwestycji powstało łącznie 21 lokali. 

Większość z nich znalazła już kupców.

2- i 3-pokojowe mieszkania wybu-
dowane zostały w roku 2009. Po-
łożone są w trzykondygnacyjnych 
budynkach z zagospodarowanym 
podwórkiem, miejscami parkingo-
wymi i elementami małej architek-
tury. Wszystkie zastosowane pod-
czas budowy materiały i urządzenia 
posiadają gwarancję najwyższej 
jakości, a standard deweloperski 
oferowanych mieszkań daje możli-
wość własnej aranżacji i indywidu-
alnego wykończenia wnętrz. Każde 

Własne „M” z TBS Prawobrzeże
Specjalną ofertę dla chcą-
cych kupić, a nie wynaj-
mować, przygotowało TBS 
„Prawobrzeże”. Spółka, 
prócz mieszkań na wyna-
jem, buduje także lokale na 
sprzedaż. Tak jest chociaż-
by w przypadku całkowicie 
zmodernizowanej kamieni-
cy przy Deptaku Bogusława 
oraz w niedawno wybudo-
wanym budynku przy ul. 
Mierniczej w Dąbiu.

mieszkanie posiada garderobę, wy-
odrębnioną kuchnię i łazienkę oraz 
loggię przy pokojach dziennych.

Niewątpliwym atutem inwesty-
cji przy ul. Mierniczej jest bliskość 
zieleni, parku, rzeki Płonia i jeziora 
Dąbie oraz łatwy i szybki dojazd do 

centrum Szczecina (zarówno ko-
munikacją miejską jak i samocho-
dem).

Szczegóły: 
TBS „Prawobrzeże”, ul. Winogro-
nowa 11F, Szczecin-Zdroje, tel. 
91 46 13 692 wew. 148, 125.

Więcej  
na przedogródki

Dawny blask odzyskają przedogródki 
położone wzdłuż jednej z głównych 
szczecińskich ulic – przy al. Papieża 
Jana Pawła II 13, 14, 15 i 17. Koszt 
prac renowacyjnych określony został 
w projekcie na ok. 350 tys. zł. Większa 
część tej kwoty pochodzić będzie 
z  puli przeznaczonej na realizacje 
założeń programu „Zielone Przedo-
gródki Szczecina”. Pomoc finansową 
beneficjentom programu zapewniła 
także Rada Osiedla Centrum.

Program „Zielone Przedogródki 
Szczecina” jest realizowany w tym 
roku po raz pierwszy. Polega on 
na wsparciu finansowym inicjatyw 
wspólnot mieszkaniowych pole-
gających na zmianie wizerunku 
zieleńców położonych przed ka-
mienicami. ZBiLK oferuje wsparcie 
w wysokości 75% kosztów realizacji 
projektu.

Zainteresowanie programem było 
na tyle duże, że Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych podwyższył 
kwotę przeznaczoną na dofinanso-
wania ze 100 do 250 tys. zł. i dołoży 
wszelkich starań, by jeszcze w  tym 
roku wygospodarować kolejne środ-
ki na realizację innych projektów.

Przypominamy także, że obecnie 
trwają prace na 6 zwycięskich tere-
nach w ramach programu „Zielone 
Podwórka Szczecina”. Na ten cel 
ZBiLK przeznaczy 550 tys. zł.

Nie 100, jak zapowiadano, 
a 250 tys. złotych prze-
znaczy Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych 
na renowacje szczecińskich 
przedogródków. Komisja 
konkursowa programu „Zie-
lone Przedogródki Szczeci-
na” wybrała już zwycięskie 
projekty wspólnot mieszka-
niowych, które otrzymają 
gminne dofinansowanie.
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W każdą sobotę i niedzielę o godz. 
12.00 w Ogrodzie Różanym za-
praszamy na koncerty plenerowe. 

W sierpniu na scenie wystąpią arty-
ści szczecińskiej sceny muzycznej, 
prezentujący standardy muzyki 
klasycznej oraz największe przebo-
je polskiej muzyki rozrywkowej. 

Południowym koncertom towarzy-
szą wystawy plenerowe. W tym 
miesiącu z okazji 55 rocznicy dzia-
łalności zespołu Czerwono – Czar-
ni zostanie zaprezentowana foto-
graficzna wystawa zdjęć jubilatów 
oraz ich plakatów koncertowych 
z lat 60-tych. 

Wystawa stanowi zapowiedź książ-
kowej premiery „Czerwono – Czar-
ni. Prawdziwa historia” Wojciecha 
Rapy, dedykowanej zespołowi, któ-
ra ukaże się pod koniec sierpnia.

Podczas Różanych Wieczorów 
usłyszymy zespoły prezentujące 
swoją oryginalną muzykę sięgają-
cą do nurtów muzyki bałkańskiej, 
jak i standardów jazzowych, tanga 
i soulu. Na zakończenie projektu, w 

sierpniowym programie wieczor-
nych koncertów będzie królować 
muzyka klasyczna oraz polska mu-
zyka legendarnego zespołu Czer-
wono – Czarni. 

To również ostatni miesiąc Różanej 
Czytelni. Jeśli zapragniesz mieć na 
własność którąś z książek Różanej 
Czytelni, weź ją, a  na jej miejscu 
zostaw inną, równie cenną. Przy-

nieś książkę i poleć innym co warto 
przeczytać.

Szczegółowy program: 
www.saa.pl

Dzieje się, dzieje się...

Różany Ogród Sztuki 

Jeszcze jest lato!
Błyskawicznie mijająca pora roku jest tylko jedna – lato, 
ale przed nami jeszcze sierpień i mnóstwo ciekawych wy-
darzeń. W Szczecinie nie można się nudzić!

36. PKO Półmaraton 
Szczecin

30 sierpnia (niedziela) ulicami 
Szczecina pobiegną setki osób, 
dla których udział w imprezie to 
doskonała okazja do sportowej 
rywalizacji oraz sprawdzenia 
swojej wytrzymałości. 

Odbędą się dwa biegi – dłuższy, 
czyli półmaraton na 21 km oraz 
krótszy bieg na 10 km. W tym roku 
jest dużo zmian. Przede wszystkim 
Bieg odbywa się na jednej pętli. 
Nowością jest również wkroczenie 
na nieznane dotąd uczestnikom 
tereny „starego” Pogodna – jednej 
z piękniejszych i zielonych dzielnic 
Szczecina. Poza tym trasa wiedzie 
przez Wały Chrobrego z widokiem 
na Odrę oraz Jasne Błonia. 

Zgłoszenia przyjmowane są za po-
średnictwem formularza zamiesz-
czonego na stronie internetowej 
www.halfmarathon.szczecin.pl

Eska Music Awards 
2015

 

To jedna z największych imprez 
muzycznych w Polsce, a finałowa 
gala 29 sierpnia 2015 roku, od 
20.30 w Szczecinie, w Azoty Are-
na. 

Tego dnia poznamy laureatów 
w  kategorii: Najlepszy hit, Najlep-
szy artysta, Najlepsza ARTYSTKA, 
Najlepszy zespół, Najlepszy artysta 
w sieci, Najlepsze video, Najlepszy 
debiut Radiowy. 

Gwiazdą gali będzie Adam Lam-
bert – amerykański piosenkarz, 
autor tekstów piosenek, aktor te-
atralny.

www.ema.eskago.pl

Baja Poland Ogród Społeczny na Łasztowni
Tu również w sierpniu królować 
będzie literatura. W każdy sierp-
niowy i wrześniowy weekend na 
terenie Ogrodu Szczecinianie 
będą czytać dzieciom bajki.

Do współpracy zaproszono szcze-
cińskich animatorów kultury, dzia-
łaczy lokalnych, aktorów, muzyków 
oraz seniorów. Na bajkowej scenie 

pojawią się m.in. Piotr Banach, Aga-
ta Kolasińska, Marta Uszko, Maciej 
Sikorski, Karolina Sabat, Ania Czyń-
ska, Paweł Krzych, Basia Kownacka, 
którzy sami zdecydują jaką bajkę 
przeczytać dzieciom. 

www.facebook.com/
lasztowniaogrod

Pucharu Świata FIA w Rajdach Tere-
nowych zostanie w tym roku roze-
grana po raz siódmy z rzędu. Po raz 
czwarty natomiast największy rajd 
terenowy w Polsce będzie jedną 
z rund Pucharu Świata. 

Impreza z bazą w Szczecinie i z od-
cinkami specjalnymi w okolicach 
Dobrej oraz na poligonie w Draw-
sku Pomorskim wystartuje w piątek, 
28  sierpnia 2015 roku, w godzi-
nach popołudniowych, a zakoń-
czy się w niedzielę, 30 sierpnia br. 
Trasa rajdu liczy 706 kilometrów 
w tym 414 km stanowią odcinki 
specjalne. Na starcie kibice zobaczą 

ponad sto rajdowych samochodów, 
ciężarówek, motocykli, quadów 
oraz pojazdów UTV.

Sercem Baja Poland już tradycyjnie 
będzie miasteczko rajdowe zlokali-
zowane w Szczecinie przy ulicy Sza-
fera. Tam także znajdzie się meta 
rajdu, ale jego start organizatorzy 
zaplanowali tym razem w wyjątko-
wym miejscu.

– Wały Chrobrego to najbardziej 
prestiżowe miejsce w Szczecinie 
i cieszymy się bardzo, że w tym roku 
uroczysta inauguracja Baja Poland 
odbędzie się właśnie tutaj, Stąd im-

ponujące rajdowe samochody poja-
dą bezpośrednio na start pierwszego 
odcinka, superoesu na obrzeżach 
Szczecina – powiedział Mariusz 
Podkalicki, przewodniczący komi-
tetu organizacyjnego rajdu.

Najwięcej zwycięstw w Baja Po-
land ma na swoim koncie Krzysz-
tof Hołowczyc, który czterokrotnie 
(2010, 2011, 2012, 2014) triumfo-
wał w  Szczecinie. Hołowczyc awi-
zuje swój start w Baja Poland także 
w  tym roku, podobnie jak Adam 
Małysz i Marek Dąbrowski. 

www.bajapoland.eu
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Turniej Muzyków 
Prawdziwych
Data: 4-6.09.2015
Miejsce: Filharmonia

Po raz pierwszy staną w szranki 
muzycy z różnych regionów Polski, 
wykonujący lub zainspirowani tra-
dycyjną muzyką ludową. Turniej ro-
zegrany będzie w czterech katego-
riach: soliści instrumentaliści, soliści 
wokaliści, zespoły instrumentalne, 
zespoły śpiewacze. 
www.filharmonia.szczecin.pl 

Premiera w Małym 
Data: 12.09.2015
Miejsce: Teatr Mały, 
Scena Propozycji Aktorskich

„Letnie osy kąsają nas nawet w listo-
padzie” to sztuka Iwana Wyrypajewa, 
jednego z najważniejszych, współ-
czesnych rosyjskich twórców teatral-

nych. Spektakl reżyseruje wybitna 
aktorka Anna Januszewska, która 
przygotowuje również scenografię 
i kostiumy, a także zagra w nim wraz 
z Grzegorzem Młudzikiem i Jackiem 
Piątkowskim. Premiera odbywająca 
się w ramach Sceny Propozycji Ak-
torskich będzie pierwszym przed-
stawieniem jubileuszowego sezonu, 
w  którym obchodzone są 40. uro-
dziny teatru oraz 10. urodziny małej 
sceny na Deptaku Bogusława. 
www.wspolczesny.szczecin.pl

Pekao Szczecin 
Open
Data: 14-20.09.2015
Miejsce: Korty przy 
al. Wojska Polskiego

To już 23. edycja najstarszej i naj-
większej zawodowej imprezy 
tenisowej w Polsce. Turniej nale-
ży do elitarnej grupy rozgrywek 
ATP Challenger Tour wspieranej 
przez Tretorna (obejmuje najlep-
sze turnieje tej rangi na świecie). 
Głównymi Sponsorami imprezy są 
Bank Pekao SA i Miasto Szczecin. 
Nieprzeciętny poziom szczeciń-
skiego turnieju sprawia, że z po-
wodzeniem można porównywać 
go z imprezami cyklu ATP World 
Tour. Gościliśmy między innymi Ni-

kołaja Dawidienkę, Alexa Corretję, 
Nicolasa Massu. Byli też mistrzo-
wie Roland Garros – Juan Carlos 
Ferrero, Gaston Gaudio i Sergi Bru-
guera. Ale nie tylko tenis decyduje 
o tym, że Pekao Szczecin Open to 
turniej z charakterem. Urok sta-
nowią ocienione korty przy Alei 
Wojska Polskiego, a także mecze 
dnia rozgrywane przy sztucznym 
świetle Za dnia jest granie na kor-
cie, wieczorem – na koncertach 
festiwalu muzycznego. To również 
dlatego turniej dostał prestiżowe 
wyróżnienie Challenger Award – 
nagrodę ATP i ITF dla najlepszego 
challengera na świecie.
www.pekaoszczecinopen.pl

„Pamiętajcie 
o Ogrodach”
Data: 19-20.09.2015
Miejsce: Wały Chrobrego

Piękne Wały Chrobrego w samym 
centrum Szczecina, tłumy odwie-
dzających i Wystawy Florystyczne 
towarzyszące Kiermaszowi, stano-
wią o niepowtarzalnym charakte-
rze tej imprezy. Niezmiennie, od 
roku 2000, Kiermasz odbywa się 
cyklicznie, w maju i we wrześniu. 
www.kiermaszogrodniczy.info

Romuald Lipko 
Band 
Data: 19.09.2015 godz. 20.00
Miejsce: Teatr Letni

Z końcem 2014 roku, po 40 latach, 
oficjalnie działalność zakończyła 
Budka Suflera, której Romuald Lip-
ko był głównym kompozytorem. To 
właśnie Lipko napisał największe 
przeboje Budki Suflera, jak choćby 
„Jolka, Jolka pamiętasz”, „Jest taki 
samotny dom”, „Takie tango” czy 
„Bal wszystkich świętych”. We wrze-
śniu muzyk i kompozytor wystąpi 
w Teatrze Letnim.
www.facebook.com/
romualdlipkoband 

Noc Naukowców 
Data: 25.09.2015
Miejsce: ZUT

Noc Naukowców to jedyna taka 
noc w Europie, która jest projektem 

realizowanym przy dofinansowa-
niu ze środków Komisji Europej-
skiej w ramach programu Horyzont 
2020. Noc pełna niezapomnianych 
wrażeń! Jest to impreza cykliczna, 
organizowana nieprzerwanie od 
2006 roku w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej. 
www.nocnaukowcow.zut.edu.pl 

Lady Pank 
The Best Of
Data: 27.09.2015
Miejsce: Azoty Arena

Trasa Lady Pank THE BEST OF będzie 
prezentacją największych hitów ze-
społu. W 2016 roku zespół planuje 
wydanie nowego albumu, z które-
go single zabrzmią także podczas 
trasy THE BEST OF. Rockmani za-
władną scenami muzycznymi w kil-
kunastu miastach, dając wyjątkowe 
show, pełne wspomnień i emocji. 
Zapowiada się niezwykłe widowi-
sko: zaskakujące scenografia, zadzi-
wiające efekty multimedialne, in-
scenizacje z użyciem nowoczesnej 
techniki scenicznej, przygotowane 
specjalnie dla wielbicieli dobrego 
brzmienia gitar i rockowych hitów.
www.azotyarena.pl 

Wydarzenia_co się dzieje?


