
Ulice jak nowe 

Zakończył się remont ulic: 
3  Maja, Narutowicza, Potulicka. 
Ulica Narutowicza ma teraz dwa 
pasy ruchu w każdą stronę, a uli-
ca Potulicka jest jednopasmowa 
Po obu stronach ulicy, wytyczone 
są wzdłuż chodników miejsca po-
stojowe równolegle do krawężni-
ka. Jest tam jednak ograniczenie 
prędkości do 40 km na godzinę, 
bo podobnie jak na Potulickiej czy 
Narutowicza trwać będą nadal ro-
boty na poboczach. Nowym toro-
wiskiem kursują również tramwaje 
– linii 1 i 9.

Udostępniono także wyremonto-
waną ulicę Warcisława, między 
wiaduktem kolejowym na Niebu-
szewie (w sąsiedztwie ul. Orzesz-
kowej) a ul. Przyjaciół Żołnierza 
(obwodnicą śródmiejską). Zmoder-
nizowana ulica ma teraz dwa pasy 
ruchu, nowe zatoki autobusowe 
i chodniki. 

Szybki tramwaj hula 

Przez ostatni weekend sierpnia 
pasażerowie testowali Szczeciń-
ski Szybki Tramwaj za darmo, 

a  już od września kursuje nor-
malnie, z „biletami”. 

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” 
zlokalizowanej przy osiedlu Sło-
neczne.

– Cieszymy się, że po tylu latach 
oczekiwań połączyliśmy linią tram-
wajową lewobrzeże i prawobrzeże 
Szczecina. To historyczny moment. 
Dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym w to przedsięwzięcie – po-
wiedział Piotr Krzystek prezydent 
Szczecina, podczas inauguracyjne-
go przejazdu.

Wykonawca inwestycji – konsor-
cjum firm Strabag i Szybki Tram-
waj wybudowało m.in. 8 km torów 
tramwajowych, nowe przystanki, 
estakady, kładki. Torowisko tram-
waju biegnie po estakadzie wyko-
nanej w ramach przeprawy mo-
stowej przez rzekę Regalicę. Dalej 
po przekroczeniu Regalicy linia 
tramwajowa przebiega między 
jezdniami ul. Hangarowej, po czym 
bezkolizyjnie dla ruchu samocho-
dowego skręca do ulicy Jaśmino-
wej i biegnie dalej pod wiaduktem 

kolejowym w kierunku osiedla Sło-
necznego. 

W ramach inwestycji wybudowano 
wiadukty nad Szczecińskim Szyb-
kim Tramwajem w  ulicy Hangaro-
wej i Batalionów Chłopskich oraz 
przystanki i pętlę „Turkusowa”.

Staw Brodowski 

Rewitalizacja „zielonych płuc” 
Niebuszewa ukończona. Oprócz 

oczyszczenia stawu, powstały nowe 
nawierzchnie alejek, wyremonto-
wano schody, zamontowano nowe 
oświetlenie. Jest tutaj także plac za-
baw, siłownia pod chmurką, kącik 
seniora, piękna i zadbana zieleń. 
Koszt inwestycji wyniósł ponad 
4  mln zł i przypomnijmy, iż postał 
dzięki mieszkańcom, którzy głoso-
wali na projekt rewitalizacji Stawu 
Brodowskiego w pierwszej edycji 
Szczecińskiego Budżetu Obywatel-
skiego.

Program tego sezonu zapowiada 
się interesująco i różnorodnie. Na 
scenie pojawi się m.in. Apollon 
Musagète Quartett – najlepsza wi-
zytówka polskiej kameralistyki, lau-
reat „Paszportu Polityki” oraz brytyj-
skiej nagrody Borletti-Buitoni Trust 
Award. Xuefei Yang, którą brytyjska 
rozgłośnia Classic FM uznała za jed-
ną ze stu najlepszych muzyków kla-
sycznych naszych czasów, Sinfonia 
luventus – orkiestra skupiająca naj-
zdolniejszych absolwentów uczelni 
muzycznych w  Polsce, Barry Do-
uglas w solowych kompozycjach 
na fortepian Johannesa Brahmsa, 
Isabelle Moretti w  kompozycjach 
Karol Beffy i François-Adriena Boïel-

dieugo, Leopold Hager – niezwykle 
utalentowany i znany interpretator 
wiedeńskich klasyków, Aga Zary-
an, ceniona w świecie wokalistka 
jazzowa, Julia Marcel – gwiazda 
sceny alternatywnej z dyrygentem 
Adamem Sztabą czy Leszek Moż-
dżer – polski kompozytor i pianista 
jazzowy.

To tylko kilka propozycji Filhar-
monii Szczecińskiej w tym sezonie 
artystycznym. Oczywiście nie zapo-
mniano także o edukacji muzycznej 
dzieci i młodzieży. „DoNuta tak-
tuje” to cykl koncertów kameral-
nych dostosowanych do czterech 
grup wiekowych: przedszkolnej 
(„Na raz”), wczesnoszkolnej („Na 
dwa”), klas IV-VI („Na trzy”) oraz 
gimnazjalistów („Na cztery”). 

50-minutowe spotkania z muzyką 
na żywo są okazją do obcowania 
z  prawdziwymi instrumentami 
i  muzykami Filharmonii. Podczas 
tych spotkań uczniowie zachęcani 
są do aktywnego udziału w audycji 
oraz do współtworzenia nowych 
kompozycji dźwiękowych. 

Sezon wystawowy w Filharmonii 
otwiera wystawa fotografii Bar-
tłomieja Barczyka „Kulisy inau-
guracji 2014”. Bartłomiej Barczyk, 
fotograf ludzi, architektury i dźwię-
ków, do lodowej bryły szczecińskiej 
Filharmonii podszedł z ciekawością 
tropiącego wilka. Spojrzał w oczy 
tej Królowej Śniegu i odkrył, że 
wewnątrz tętni Życie…. – czytamy 
o wystawie. 

Ogromną popularnością cieszyło 
się zwiedzanie Filharmonii pod-
czas wakacji. W sezonie artystycz-
nym 2015/2016 będzie kontynu-
owane w nowej, atrakcyjniejszej 
formule. 

Począwszy od 30 października, 
w każdy ostatni piątek miesiąca 
o godz. 16.30 z holu głównego 
Filharmonii startować będzie wy-
cieczka. 

W ramach zwiedzania, poza space-
rem po budynku, uczestnicy zasią-
dą w sali kameralnej na 10-minuto-
wy seans przybliżający kulturalną 
działalność Filharmonii i specyfikę 

budowli. Bilety na piątkowe spa-
cery z przewodnikiem, w cenie 
5 zł, będzie można kupić w kasach 
Filharmonii. 

Zapraszamy.

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

Rozpoczyna się sezon
„II koncert skrzypcowy” 
Henryka Wieniawskie-
go w wykonaniu Guy’a 
Braunsteina, wybitnego 
skrzypka, jeszcze niedawno 
koncertmistrza filharmonii 
berlińskiej oraz „Polo-
nez uroczysty” Ludomira 
Różyckiego zainauguruje, 
18 września, drugi sezon 
Filharmonii Szczecińskiej.

Dzieje się w mieście
Nie tylko w kalendarzu 
wydarzeń. Dzieje się wiele 
w inwestycjach.

Staw Brodowski

Obecnie trwa trzecia edycja 
Budżetu Obywatelskiego. Przy-
gotowywane są ostateczne „Li-
sty zadań do głosowania” wraz 
z przeprowadzeniem losowania 
numerów przyporządkowanych 
do zadania. Głosowanie miesz-
kańców na ponad 200 projektów 
zaplanowano w terminie od 1 do 
21 października 2015 r. 
Więcej: 
www.konsultuj.szczecin.pl
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Nowa oferta to m.in. powstanie 
Sportowej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Centrum Kształcenia Spor-
towego przy ul. Rydla 49 w Szcze-
cinie oraz drugiej placówki oświa-
towej zajmującej się kształceniem 
sportowym jaką jest: – Centrum 
Mistrzostwa Sportowego, przy 
ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, 
w  skład którego wchodzą: Spor-
towa Szkoła Podstawowa, Gim-
nazjum Mistrzostwa Sportowego, 
Liceum Mistrzostwa Sportowego.

W tym roku szkolnym wprowadza 
się też wiele zmian organizacyj-
nych, m.in. w celu poprawy jakości 
funkcjonowania ośrodków sportów 
wodnych, przystani turystycznych 
i miejsc rekreacji wodnej. Zlikwi-

dowano Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy Euroregionalne Centrum 
Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy 
ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie, 
a  w jego miejsce powołano jed-
nostkę budżetową Gminy Miasto 
Szczecin pn. Centrum Żeglarskie.

Kontynuowane są programy języko-
we ze szczególnym uwzględnieniem 
języka niemieckiego, programy ma-
tematyczne, także wspierające szkol-
nictwo zawodowe:.

Duży nacisk kładzie się tez na krze-
wienie kultury fizycznej w szcze-
cińskich szkołach, podniesienie 
atrakcyjności zajęć wychowania 
fizycznego poprzez kontynuację 
projektów już rozpoczętych: po-
wszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać”, „Mały Mistrz”, „Tenis 10”, 
programu edukacji wodnej i żeglar-
skiej „Morze przygody z wiatrem 
w żaglach”.

Więcej: www.szczecin.pl

Z urzędu

W skrócie

Do szkoły 
Nowa oferta, wdrożenie 
zmian organizacyjnych, 
nowych programów, kon-
tynuacja dotychczasowych 
– to najważniejsze zadania 
szczecińskiej oświaty.

Słońce daje prąd

Panele fotowoltaiczne na pierw-
szych miejskich budynkach 
w Szczecinie. 
W ramach projektu „Rozwój i zwięk-
szenie wykorzystania energii sło-
necznej w miejskich jednostkach 
organizacyjnych” solary zainstalo-
wano na 4 obiektach: Dom Pomocy 
Społecznej, ul. Krucza 17, Dom Po-
mocy Społecznej, ul. Broniewskie-
go 4/6, Dom Pomocy Społecznej, 
ul. E. Romera 21/29, Szczeciński 
Dom Sportu, ul. Wąska 16. Inwe-
stycja przyczyniła się m.in. do re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych, 
zmniejszenia stopnia degradacji 
środowiska naturalnego oraz glo-
balnie przyczyniła się do realizacji 
polskich zobowiązań akcesyjnych 
w zakresie zwiększania udziału 
energii pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych.

Filharmonia  
– głosujemy! 

Do 22 września trwa plebiscyt 
miesięcznika National Geo-
graphic Traveler, w którym moż-
na i trzeba głosować na budynek 
szczecińskiej Filharmonii im. 
Mieczysława Karłowicza. 
Filharmonia zajmuje 4. miejsce. 
Wyprzedzają ją Muzeum Żywej 
Porcelany z Ćmielowa, Pałac Potoc-
kich z Radzynia Podlaskiego i  Ko-
ściół Pokoju ze Świdnicy. Wspól-
nymi siłami możemy to zmienić 
i  sprawić, że gmach zaprojekto-
wany przez hiszpańskie studio 
architektoniczne Estudio Barozzi 
Veiga zajmie pierwsze miejsce! By 
tego dokonać, należy oddać głos 
na Filharmonię im. Mieczysława 
Karłowicza za pomocą strony inter-

netowej http://7cudow.national-
geographic.pl.

Szkoła wypiękniała

Zakończył się remont Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Szczecinie.
Remont obejmował wnętrza bu-
dynku, elewację zewnętrzną oraz 
zagospodarowanie terenu. W ra-
mach prac przeprowadzono m.in.: 
docieplenie piwnicy, poddasza, da-
chu a  także wymianę oraz remont 
podłóg i posadzek. Prace konserwa-
torskie objęły m.in. sztukaterię, bo-
azerię, kominki, witraż, wykończenie 
drewniane stropów. Odtworzono 
również pierwotną kolorystykę bu-
dynku. Wartość całej inwestycji za-
mknęła się w kwocie 4 738 588,00 zł, 
dofinansowanie z UE stanowiło pra-
wie 75% kosztów. Szkoła Muzyczna 
kształci w sześcioletnim i  czterolet-
nim cyklu kształcenia:

• cykl sześcioletni (rozpoczęcie 
nauki w szkole w wieku od 5 do 
8 roku życia);

• cykl czteroletni (rozpoczęcie na-
uki w szkole w wieku od 8 do 16 
roku życia). 

W roku szkolnym 2015/2016 
w  szkole muzycznej będzie uczyło 
się 366 uczniów.

Lisek u prezydenta

To bardzo udany rok dla Piotra 
Liska. 
Szczeciński tyczkarz w lutym usta-
nowił rekord Polski, w marcu zdobył 
brązowy medal na mistrzostwach 
Europy w Pradze, a w sierpniu odniósł 
swój (do tej pory) największy sukces. 
Na mistrzostwach świata w  Pekinie, 
pokonał poprzeczkę zawieszoną 
na wysokości 5m 80cm. Dało mu to 
brązowy medal. – Gratuluję sukcesu, 
myślę, że to doskonale wróży przed 

igrzyskami – powiedział Piotr Krzy-
stek. – Cieszę się, że w Szczecinie są 
dobre warunki do treningów na naj-
wyższym poziomie i mamy tylu wspa-
niałych tyczkarzy.

Kolejny wybieg

W parku im. S. Kownasa powsta-
je wybieg dla psów, realizowany 
w ramach Szczecińskiego Budże-
tu Obywatelskiego. W głosowa-
niu otrzymał 944 głosy. 
W ramach przeprowadzonych prac 
wykonawca dostarczy i zamontuje 
urządzenia do agility, toalety dla 
psów, ławki i kosze na śmieci, dys-
pensery do torebek papierowych 
na odchody oraz deszczochron czy-
li specjalne zadaszenie. Cały teren 
zostanie ogrodzony. Koszt tego za-
dania to 129 tysięcy złotych. W ra-
mach osobnej umowy planowane 
jest doświetlenie wybiegu.

W szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
naukę rozpoczęło 41 552 uczniów (w porównaniu z ubiegłym rokiem 
szkolnym więcej o 726) w tym:
• 21 203 w kl. I – VI szkół podstawowych (w porównaniu z ubiegłym 

rokiem szkolnym – więcej o 1 632)
• 8 752 w gimnazjach (mniej o 55)
• 11 597 w szkołach ponadgimnazjalnych (mniej o 851) w tym ok. 

3 140 maturzystów 
W przedszkolach jest 7 249 dzieci, w tym 40 w przedszkolu specjalnym. 
Dodatkowo w 5 szkołach podstawowych przyjęto 247 dzieci 3 i 4-letnich. 

Po raz pierwszy: 
• w klasach pierwszych ogólnodostępnych publicznych szkół podsta-

wowych naukę rozpoczęło 4 614 uczniów w tym 2 057 sześciolatków
• w oddziałach przedszkolnych dla 5 i 6-latków – 1 660 w tym 1 072 

dzieci 5-letnich

Wszystkie oferty na stronie są 
szczegółowo opisane. Można je 
filtrować poprzez wybór rodzaju 
nieruchomości, ceny, metrażu lub 
dzielnicy. Do dyspozycji została 
oddana również mapa nierucho-
mości.

Z całą ofertą będzie się można 
zapoznać na stoiskach miasta 
podczas Zachodniopomorskich 
Targów Nieruchomości (3-4 paź-
dziernika) oraz podczas Targów 
Wszystko dla Domu (10-11 paź-
dziernika).

Zapraszamy do odwiedzenia 
strony www.miastooferuje.
szczecin.pl. Znajduje się tu 
szeroka i kompleksowa ofer-
ta nieruchomości i gruntów, 
jakie można kupić w Szcze-
cinie.
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EcoGenerator budowany jest od 
środka – najpierw technologia, 
a  potem ściany i dach. Powód? 
Gabaryty wielu elementów wypo-
sażenia technologicznego są zbyt 
duże, by można je było instalować 
w gotowym już budynku. Dlate-
go najpierw powstała konstrukcja 
nośna wewnętrzna, dzięki której 
można było zbudować ruszty, ko-
tły, elektrofiltry itp. Teraz powstaje 
konstrukcja nośna zewnętrzna – 
dla ścian i dachu.

Za zamówienie i montaż konstruk-
cji stalowych do ścian i dachu od-
powiada inż. Jerzy Solak z Mosto-
stalu Warszawa. Na „jego barkach” 
jest 1400 ton stalowych belek, 
słupów, dźwigarów, stężeń. Zosta-
ły zamówione w koszyckiej firmie 
Atlas. Konstrukcja stalowa magazy-
nu żużla przyjechała z Suwałk.

Na co trzeba zwracać szczególną 
uwagę podczas montażu konstruk-
cji stalowych?

– Na poprawność, dokładność wy-
konania – mówi inż. Jerzy Solak. 
– Wszystkie parametry projektowe 
muszą być zachowane. Część ele-

mentów konstrukcyjnych jest prób-
nie montowana na wytwórni. Od 
dokładności wykonania każdego po-
jedynczego elementu zależy jakość 
i bezpieczeństwo całej konstrukcji. 
Drugi punkt krytyczny to malowanie 
odpowiednio dobranymi farbami. 
A trzeci – ostrożny montaż.

Hala główna (Hala Kotłów i IOS, czyli 
Instalacji Oczyszczania Spalin) ma 30 
metrów wysokości, 30 metrów sze-
rokości i 120 metrów długości. Cały 
budynek będzie dłuższy o żelbetowy 
bunkier i halę wyładunkową.

Na Hali IOS trwa montaż filtrów 
workowych i płuczek. W połowie 
września spodziewana jest dosta-
wa pomp ciepła. – Wszystkie główne 
elementy IOS mają zostać zamonto-
wane do końca września – informuje 
inżynier Jacek Wydra z Mostostalu 
Warszawa. – Potem przyjdzie czas na 
hydraulikę i oprzyrządowanie.

Tuż przed oddaniem tego wydania 
ZOOM-a do drukarni rozpoczął się 
montaż 45-metrowego komina, 
który w trzech częściach przyjechał 
do Szczecina z Koszyc. Największa 

sekcja ma 21 metrów długości i 6,6 
metra szerokości.

Będzie to komin dwuciągowy ze 
stali kwasoodpornej. Średnica jed-
nego przewodu 1,4 metra. Podsta-
wa komina będzie w kształcie owa-
lu o wymiarach 6,6 x 2,8 metra.

Zapoczątkowano prace związane 
z wytyczeniem dróg i placów. To nie-
bagatelne zadanie: drogi i place na 
terenie EcoGeneratora zajmą w  su-
mie 20 tys. metrów kwadratowych. 
Wszystkie zostaną wyłożone kostką.

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

1400 ton na barkach inżyniera
Wydarzeniem września na 
budowie EcoGeneratora był 
montaż komina. Najwyż-
szy element zakładu ma 
45 metrów. Przyjechał do 
Szczecina z Koszyc w trzech 
częściach specjalnym trans-
portem.

Jak Krakus widzi 
Szczecin?
Rozmowa  
z inż. Jerzym Solakiem 

Jerzy Solak jest absolwentem 
Wydziału Maszyn Górniczo-Hut-
niczych AGH w Krakowie. W Mo-
stostalu od 1978 roku (najpierw 
w  Mostostalu Kraków, teraz War-
szawa). Budował konstrukcje sta-
lowe dla hut, walcowni i koksowni, 
w tym tak duże jak dla Huty Ostro-
wiec o długości jednego kilometra. 
W Szczecinie od czerwca ubiegłe-
go roku. Odpowiada za konstruk-
cje stalowe do EcoGeneratora.

Czy Szczecin jako miasto robi 
wrażenie na Krakusie?
Inż. Jerzy Solak: – Szczecin w  po-
równaniu z Krakowem ma dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę rowerową. 
Układ ulic, rond jest bardzo przyja-
zny i sprzyja podróżowaniu rowe-
rem. Pod tym względem Szczecin 
mnie pozytywnie zaskoczył.

Co jeszcze Panu podoba się 
w Szczecinie?
– Czyste powietrze. Dla Was to 
naturalne, w Krakowie tego nie 
mamy. Ja nie mam czasu na zwie-
dzanie, ale żona obeszła wszyst-
kie tutejsze muzea i stwierdziła, 
że są na wysokim poziomie.

A minusy?
– Przeprawa przez Odrę. Wystar-
czy, że jeden most jest wyłączony 
i Szczecin się zatyka. Wyraźnie 
brakuje jeszcze jednego mostu.

Dziękuję za rozmowę

Konkursy ekologiczne są częścią 
programu edukacyjnego, który to-
warzyszy budowie EcoGeneratora. 
Naszym celem jest upowszech-
nianie wiedzy na temat systemu 
gospodarki odpadami w Polsce 
z uwzględnieniem znaczenia zakła-
dów termicznego unieszkodliwia-
nia odpadów oraz kształtowanie 
postawy świadomego zaangażo-
wania na rzecz ochrony środowi-
ska. Więcej o programie „Jestem 
eco” na stronie www.ecogenerator.
eu

Konkursy na zlecenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Sp. 
z o.o. realizuje Partner of Promotion 
Sp. z o.o. Zgłoszenia przyjmu-
jemy do 22 września na adres 
ecokonkursy@partnersi.com.pl. 
Dodatkowe informacje: telefon 
785 87 80  87. 

Konkurs dla przedszkoli – 
Bawimy się ekologią

Konkurs plastyczno-techniczny, 
grupowy (2-5 osób)
Zadaniem uczestników jest stwo-
rzenie pracy przestrzennej wyko-
rzystując różnego rodzaju surowce 
wtórne tj. pudełka, kartony, butelki, 
słoiki, gazety itp. Praca powinna 
przedstawiać zabawkę np. domek 
dla lalek, kukiełkę/lalkę, rakietę 
i inne wg własnego pomysłu.

Konkurs dla szkół 
podstawowych – 
„… i wszyscy żyli długo 
i ekologicznie”

Konkurs plastyczny, grupowy (2-5 
osób)
Zadaniem uczestników jest stwo-
rzenie bajki w formie historyjki ob-
razkowej dotyczącej ekologii i/lub 
segregacji odpadów. Bajka powin-
na składać się z 5-8 obrazków.

Konkurs dla gimnazjów – 
EKO-design

Konkurs techniczny, indywidualny

Zadaniem uczestników jest zapro-
jektowanie i stworzenie torby na 
zakupy (minimum format A4), moż-
na wykorzystać dowolne materiały 
tj. tkaniny, kartony, gazety i inne.

Konkurs dla szkół 
ponadgimnazjalnych –  
Eko energia jest spoko!

Konkurs plastyczny, indywidualny
Zadaniem uczestników jest stworze-
nie plakatu promującego EcoGene-
ratora i odzysk energii z odpadów.

Na zwycięzców w każdej katego-
rii wiekowej czekają trzy nagrody 
główne (rzeczowe) o wartości: 
I miejsce – ok 300,00 zł II miejsce – 
ok 200,00 zł III miejsce – ok 100,00 zł.

Prace Uczestników Konkursu za 
pośrednictwem placówki, powin-
ny zostać przesłane pocztą do dnia 
20.10.2015 na adres: Zakład Uniesz-
kodliwiania Odpadów Sp. z o. o., ul. 
Czesława 9, 71-504 Szczecin z dopi-
skiem ECOKONKURSY.

Konkurs przeprowadzany jest na 
obszarze oddziaływania Projektu 

do którego zalicza się:

– region szczeciński: Banie, Barli-
nek, Bielice, Boleszkowice, Cedynia, 
Chojna, Choszczno, Dobra Szcze-
cińska, Dobrzany, Dolice, Goleniów, 
Gryfino, Ińsko, Kołbaskowo, Kozie-
lice, Krzęcin, Lipiany, Marianowo, 
Mieszkowice, Moryń, Myślibórz, 
Nowe Warpno, Nowogródek, Peł-
czyce, Police, Przelewice, Pyrzyce, 
Recz, Stare Czarnowo, Stara Dą-
browa, Stargard Szczeciński (M), 
Stargard Szczeciński (G), Suchań, 
Szczecin, Trzcińsko Zdrój, Warnice, 
Widuchowa; 

– region CZG – RXXI: Brzeżno, 
Chociwel, Dobra Nowogardzka, 
Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Gol-
czewo, Gryfice, Kamień Pomorski, 
Karnice, Maszewo, Międzyzdroje, 
Nowogard, Osina, Ostrowice, Płoty, 
Przybiernów, Radowo Małe, Resko, 
Rewal, Stepnica, Świerzno, Świ-
noujście, Trzebiatów, Węgorzyno, 
Wierzchowo, Wolin, Złocieniec; 

– region szczecinecki: Kalisz Pomor-
ski, Mirosławiec, Wałcz, Bierzwnik, 
Drawno, Tuczno, Człopa.

Uwaga: eko-konkursy z nagrodami!
Zapraszamy przedszkola, 
szkoły podstawowe, gim-
nazja i szkoły ponadgim-
nazjalne do udziału w kon-
kursach ekologicznych. 
Zgłoszenia przyjmujemy 
do 22 września.

Montaż jednej z trzech sekcji komina EcoGeneratora

EcoGenerator –  
elektrociepłownia 
na odpady
EcoGenerator, Zakład Termicz-
nego Unieszkodliwiania Odpa-
dów dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego powstaje na 
Ostrowie Grabowskim w por-
cie 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 realiza-
cję projektu odpowiada Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów. 
Generalnym wykonawcą spalarni 
jest Mostostal Warszawa. Koszt 
inwestycji: 711 mln zł. Główne 
źródła finansowania: 255 mln zł 
– dotacja z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej. 280,7 mln – po-
życzka z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 60 mln zł – środki 
własne ZUO.

Więcej: ecogenerator.eu
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Obowiązek udostępniania po-
jemników firmom wywozowym 
dotyczy także tych, w których są 
odpady zmieszane. Przykład opty-
malny to ten na załączonym zdjęciu 

przedstawiający ul. Nehringa, gdzie 
w dniu wywozu odpadów miesz-
kańcy wystawiają pojemniki przed 
domy. 

Jest więc co sprzątać, brązowe po-
jemniki zapełniają się co tydzień „po 
dach”. Większość właścicieli nieru-
chomości korzysta z usługi odbioru 
odpadów zielonych, o czym świad-
czą dane statystyczne Odbiór zielo-
nego wprowadzony od 1 kwietnia 
2014 r. cieszy się ogromnym powo-
dzeniem. Porównując rok do roku 
przyrost ilości odebranych zielo-
nych przekroczył ponad 400%.

Zachęcamy do zgłaszania się wła-
ścicieli nieruchomości, którzy 
jeszcze nie korzystają z odbioru 
zielonego i przypominamy, że wy-
starczy zgłosić chęć skorzystania 
z tej usługi do Urzędu Miasta:

a. za pośrednictwem strony 
www.ecoszczecin.pl – po-
przez wypełnienie formularza 

b. telefonicznie pod numer 91 
435 11 99

c. za pośrednictwem poczty – 
przesyłając na adres: Urząd 

Miasta Szczecin, Plac Armii 
Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
z dopiskiem: „WGKiOŚ ZIE-
LONE” oświadczenie zawie-
rające dane nieruchomości 
jej właściciela oraz potwier-
dzenie, że nieruchomość jest 
wyposażona w pojemnik do 
gromadzenia odpadów zie-
lonych

d.  osobiście w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta 
w pok. P012 (lewe skrzydło 
budynku) 

Trzeba również zaopatrzyć się 
w sklepach ogrodniczych lub 
w  sprzedaży internetowej w po-
jemnik w kolorze brązowym. 

Korzystanie z tej usługi nie wpływa 
na zmianę wysokości opłaty mie-
sięcznej za wywóz odpadów.

W zabudowie jednorodzinnej od-
biór odpadów zielonych odbywa 
się raz w tygodniu, po weeken-
dzie – w poniedziałki lub wtorki. 
Pojemniki w dniu odbioru muszą 

być udostępnione firmie wywo-
zowej. Zatem jeśli pojemnik na 
zielone odpady mamy ustawiony 
w  ogrodzie, w miejscu niedostęp-
nym dla osób z zewnątrz, pamię-
tajmy, aby w dniu odbioru wysta-
wić go w odpowiednie, dostępne 
dla firmy wywozowej miejsce. 

Przypominamy, że w zabudowie 
wielorodzinnej właściciele nieru-
chomości zamawiają kontener do 
gromadzenia odpadów zielonych, 
który wstawiany jest na 24 godziny.

Kontener zamawiamy: 

Sektor I oraz III – Konsorcjum Firm: 
TomPol Tomasz Franecki oraz Fir-
ma Usługowo Handlowa Wincen-
ty Franecki
Magdalena Czwarenko, tel. 601 
572 766, e-mail: tompol@plusnet.pl

Sektor II – Z.P.H.G. JUMAR Julian 
Maruszewski
Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 
008 901, tel. stac. 91 48 31 810, fax 
91 48 98 594, e-mail: kontenery@
jumar.info.pl

Sektor IV – Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania Szczecin
Paweł Kacała, tel. kom. 507 008 
901, tel. stac. 91 46 23 976 lub 91 46 

23 777, e-mail: konteneryzielone@
mpo.szczecin.pl

Więcej: www.ekoszczecin.pl

Ecozmiany

Jesienne porządki
Tegoroczne upały spowo-
dowały, że suchych liści, ga-
łęzi itp. mamy dużo więcej 
niż w ostatnich latach.

Udostępniamy
Wystawianie pojemników 
nie dotyczy zresztą tylko 
brązowych, w których 
gromadzimy zielone 
odpady.

Szczyt  
remontowy trwa
Pogoda sprzyja remontom 
domów, mieszkań, powsta-
je zatem dużo odpadów 
budowlanych.

Przypominamy, że w przypadku 
dużej ilości np. gruzu trzeba za-
mówić specjalny kontener na 
odpady budowlane. Takie usłu-
gi odpłatnie świadczy wiele firm 
w Szczecinie. 

Pamiętajmy także, że odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe na terenie 
posesji należy gromadzić w konte-
nerach lub workach typu Big bag.

Jeśli mamy niewielką ilość od-
padów powstałych np. podczas 

malowania mieszkania można je 
odwieźć i zostawić (bezpłatnie) 
w  trzech EKOPORTach, przy ulicy: 
Dworskiej, Kołbackiej, Leszczy-
nowej. Tu przywozimy odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe posegrego-
wane w ilości do 240 litrów i masy 
125 kg.

Rekordowy miesiąc
Ponad 9 tys. ton odpadów 
ogółem, w tym blisko 2 tys. 
ton zebranych selektywnie 
– to dotychczas rekordowy 
wynik miesięczny, lipcowy, 
w ciągu dwóch lat funkcjo-
nowania nowego systemu 
odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunal-
nych.

Nowy system działa od 1 lipca 2013 
r. Sukcesywnie, miesiąc po miesią-
cu, następuje progres w zakresie 
ilości odbieranych odpadów. Co 
bardzo ważne: w coraz większym 
stopniu odpady odbierane to te, 

które właściciele nieruchomości 
i  mieszkańcy gromadzą selek-
tywnie. 

Lipiec’15, czyli 25, kolejny miesiąc 
to w dotychczasowej historii naj-
lepszy miesiąc z punktu widzenia 
masy i struktury odbieranych od-
padów. 

W ogólnej ilości 9.345 ton, w któ-
rych ponad 1.960 ton (21%) to 
odpady:

• opakowaniowe: ze szkła, two-
rzyw sztucznych oraz papieru – 
989 ton,

• odpady wielkogabarytowe – 
305 ton,

• odpady zielone – 665 ton.

Najlepiej zachodzące zmiany moż-
na zobaczyć porównując je do 
wyników pierwszego miesiąca 
funkcjonowania systemu. Wtedy, 
ponad 2 lata temu, odebrano ogó-
łem 8.526 ton czyli mniej aż o 818 
ton, a te zgromadzone selektyw-
nie stanowiły zaledwie 7%. Było 
to tylko 600 ton.

– Porównanie dwóch okresów lip-
cowych pokazuje jak duży wysiłek 
włożyli mieszkańcy, zarządcy nieru-

chomości, firmy odbierające odpady 
oraz gmina – mówi Paweł Adam-
czyk, dyrektor WGKiOŚ – Jesteśmy 
na drodze do nowoczesnego i ekolo-
gicznego sposobu gospodarowania 
odpadami. Możemy być zadowoleni 
z tego, co wszystkim nam udało się 
osiągnąć, ale jednocześnie cały czas 
powinniśmy pamiętać, że jeszcze 
mamy dużo do zrobienia.

Do rekordowych wyników doty-
czących ilości odebranych odpa-
dów komunalnych należy dodać, 
że również sieć szczecińskich EKO-
PORTów przyjęła w lipcu rekordo-
wą masę odpadów. 

Do 7 EKOPORTów mieszkańcy 
dostarczyli aż 452,4 tony odpa-
dów. Takiego rezultatu w jednym 
miesiącu w okresie ostatnich 25 
miesięcy jeszcze nie było. Suk-
cesem jest także, że od początku 
roku, a więc przez okres 7 mie-
sięcy 2015 r. EKOPORTy przyjęły 
blisko 2.243 tony odpadów ko-
munalnych czyli o 26 ton więcej 
niż w całym 2014 r. 

Imponujące są to dane, biorąc 
pod uwagę, że do zamknięcia 
okresu rozliczeniowego, czyli 
do końca roku pozostało jeszcze 
5 miesięcy!
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Pierwszy etap budowy osiedla 
mieszkaniowego „Nad Płonią” roz-
począł się w połowie 2014 roku. 
W toku prowadzonych prac po-
wstają dwa budynki mieszkaniowe 
wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu, tj. 
terenami zielonymi, miejscami 
parkingowymi i elementami małej 
architektury. Mieszkania budowa-
ne są przez TBS „Prawobrzeże” we 
współpracy z Gminą Miasto Szcze-
cin, z wykorzystaniem wsparcia 

udzielanego na podstawie ustawy 
o finansowym wsparciu tworzenia 
lokali socjalnych, mieszkań chro-
nionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych.

Nowo powstałe mieszkania zosta-
ną wykończone „pod klucz”. TBS 
„Prawobrzeże” wynajmie je gospo-
darstwom domowym wskazanym 
przez ZBiLK za czynsz równy staw-
kom czynszu komunalnego. Jest to 
jeden z warunków umowy zawartej 
pomiędzy Gminą Miastem Szczecin 
i Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego, która zapewnia finansowe 
wsparcie inwestycji równe 40% jej 
kosztów (a więc ponad 1,6 mln zł). 
Dotacja ta pochodzi z Funduszu 
Dopłat, co oznacza, że w dotych-
czasowym zasobie mieszkaniowym 
miasto będzie musiało zabezpie-
czyć odpowiednią liczbę lokali so-
cjalnych dla najuboższych.

24 mieszkania przy ul. Koszarowej to 
dopiero początek. Plany budowlane 
TBS-u na tym terenie są dużo szer-
sze. Realizacja wszystkich zaplano-
wanych etapów inwestycji zakłada 
wybudowanie do 2020 roku 120 

mieszkań na wynajem w dziesięciu 
trzykondygnacyjnych budynkach. 
Kompleksowa zabudowa mieszkal-
na przy ul. Koszarowej jest kolejnym 
etapem rewitalizacji centrum Stare-
go Dąbia, mającym znaczący wpływ 

na poprawę estetyki zabudowy oraz 
atrakcyjność tego rejonu miasta.
Koszt budowy I etapu osiedla „Nad 
Płonią” wyniesie ok.5 mln zł. Reali-
zacja sześciu etapów to koszt rzędu 
25 mln zł.

Nowe mieszkania „Nad Płonią”
Mieszkania

Prace na budowie 24 no-
wych mieszkań o czynszu 
komunalnym idą pełną 
parą. Inwestycja realizowa-
na przez TBS „Prawobrzeże” 
zakłada powstanie dwóch 
budynków wielorodzinnych 
zlokalizowanych przy ul. 
Koszarowej w Szczecinie-
-Dąbiu jeszcze w tym roku.

Przeświadczenie, że podczas Tar-
gów Nieruchomości można zapo-
znać się jedynie z ofertą mieszkań 
na sprzedaż jest mylne. Udowadnia 
to Szczecińskie TBS, oferując moż-
liwość wynajmu – a nie kupna – 
nowych mieszkań. Takie podejście 
do kwestii przyszłego „M” pozwoli 
uniknąć kredytów, zaoszczędzić 
pieniądze i zminimalizować formal-
ności do minimum.

Targowe stoisko Spółki podczas 
każdej kolejnej edycji Zachodnio-
pomorskich Targów Nieruchomo-
ści cieszy się niegasnącym zainte-
resowaniem. System społecznych 
mieszkań czynszowych wciąż po-
zostaje atrakcyjną możliwością, 

szczególnie, gdy perspektywa wie-
loletniego kredytu hipotecznego 
zniechęca potencjalnych klientów 
firm deweloperskich.

Mieszkania na wynajem budo-
wane przez Szczecińskie TBS cha-

rakteryzują się wysoką jakością 
wykonania, atrakcyjną lokalizacją 
i wysokim standardem techniczno-
-funkcjonalnym. Aktualnie w ofer-
cie znajdują się mieszkania na bu-
dowanym właśnie Osiedlu „Sienno” 
na granicy Warszewa i Żelechowej 
(planowane zakończenie: II poło-
wa 2016); w przebudowywanych 
i  całkowicie zmodernizowanych 
budynkach w centrum Szczecina 
przy ul. Chodkiewicza 8, 9 (plano-
wane zakończenie: I połowa 2016) 
oraz w niedawno oddanej do użyt-
kowania inwestycji w ścisłym (choć 
cichym) śródmieściu Szczecina, 
w sąsiedztwie pl. Zgody i al. Wojska 
Polskiego.

Warunkiem wynajęcia lokalu od 
Szczecińskiego TBS jest wpła-
ta zwrotnego wkładu własnego, 
równego 30% wartości lokalu. 
W  przypadku decyzji o rozwiąza-

niu umowy najmu w przyszłości, 
pieniądze z partycypacji zwracane 
są mieszkańcowi w zwaloryzowa-
nej kwocie. Prócz tego, przyszły 
najemca nie może mieć tytułu 
prawnego do innego mieszkania 
i musi spełnić określone kryteria 
dochodowe.

Po szczegóły zapraszamy do sto-
iska Szczecińskiego TBS na 26. 
Zachodniopomorskich Targach 
Nieruchomości w dniach 3  i 4 
października w Azoty Arenie 
przy ul. W. Szafera.

Do dyspozycji zainteresowanych 
ofertą Spółki dostępni są także pra-
cownicy Szczecińskiego TBS, od po-
niedziałku do piątku, w godz. 10.00 
– 16.00, w siedzibie Spółki przy ul. 
Boh. Getta Warszawskiego 1.

Więcej: www.stbs.pl

Szczecińskie TBS zaprasza na targi!
Do odwiedzenia targowe-
go stoiska i zapoznania się 
z atrakcyjną ofertą miesz-
kań na wynajem zaprasza 
Szczecińskie TBS. Spółka 
kolejny już raz prezento-
wać się będzie podczas 
największych na Pomorzu 
Zachodnim Targów Nie-
ruchomości w hali wido-
wiskowo-sportowej Azoty 
Arena.

Szansa dla dłużników ZBiLK

Wynikiem pracy nad tworzeniem 
korzystnego dla mieszkańców „klu-
cza umorzeniowego” jest obowią-
zujące zarządzenie Dyrektora ZBiLK 
Marcina Posadzego.

Zarządzenia zakłada, że możliwe 
jest umorzenie odsetek na wnio-
sek osoby zadłużonej, jeśli zacho-

dzi ważny interes dłużnika oraz:
1. po upływie 12 miesięcy regu-

larnego uiszczania rat, na któ-
re została rozłożona zaległość 
główna oraz płatności bieżące-
go czynszu;

2.  po jednorazowej spłacie zale-
głości głównej, kosztów docho-
dzenia roszczeń i kosztów upo-
mnień.

Możliwe jest także umorzenie 
100% należności (a więc zale-
głości głównej, odsetek, kosztów 
dochodzenia roszczeń, kosztów 
upomnień), jeżeli zachodzi ważny 
interes dłużnika, a w szczególności 
w sytuacji:
1. gdy systematycznie regulowany 

jest bieżący wymiar opłat a zale-
głość wynika z rozliczeń za me-
dia;

2. długotrwałej choroby dłużnika 
lub członka gospodarstwa domo-
wego, która to choroba ma istot-
ny wpływ na wysokość wydatków

3. ukończenia przez dłużnika prowa-
dzącego jednoosobowe gospo-
darstwo domowe 75. roku życia;

4. gdy członkami gospodarstwa 
domowego są małoletni;

5. solidarnej odpowiedzialności za 
dług dłużnika – dziecka lokatora 
za okres od uzyskania pełnolet-
ności do czasu ukończenia nauki 
(umorzenie równe kwocie, za 
którą dzieci solidarnie odpowia-
dają z rodzicami);

6. wykonania wyroku o wydanie 
i opróżnienie lokalu mieszkalne-
go (czyli po eksmisji);

7. realizacji uprawnienia do lokalu 
socjalnego wynikającego z wyro-
ku o wydanie i opróżnienie lokalu 

mieszkalnego poprzez wskazanie 
lokalu zajmowanego jako socjal-
nego, jeżeli dłużnik przez okres 
trwania umowy najmu lokalu so-
cjalnego systematycznie uiszczał 
bieżące opłaty za lokal mieszkal-
ny (umorzeniu podlega zaległość 
sprzed podpisania umowy najmu 
lokalu socjalnego);

8.  zawarcia nowej umowy najmu 
w wyniku zamiany lokalu;

9. gdy dochód wnioskodawcy jest 
poniżej kryterium dochodo-
wego określonego w §8 ust. 1 
Uchwały nr XVIII/507/12 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 23 kwiet-
nia 2012 r. nawet w przypadku 
skutecznej egzekucji świadczeń 
pieniężnych.

Ponadto podpisanie umowy o roz-
łożeniu długu na raty i jej rzetelne 

realizowanie skutkować będzie 
zawieszeniem egzekucji świad-
czeń pieniężnych i wstrzymaniem 
naliczania odsetek. Jeśli zaś osoba 
zadłużona nie wywiąże się z po-
stanowień ratalnych, niespłacona 
należność stanie się natychmiast 
wymagalna wraz z odsetkami. W tej 
sytuacji zawieszone postępowanie 
egzekucyjne zostanie wznowione.

Powyższe zasady stać się mogą 
szansą dla dłużników chcących 
wyjść ze swojej trudnej sytuacji. 

Informacji zainteresowanym sko-
rzystaniem z korzystnych możli-
wości spłaty zadłużenia lub jego 
umorzenia udzielają pracownicy 
windykacji we wszystkich rejonach 
administracji ZBiLK oraz przy ul. 
Mariackiej 25.

Jasne i korzystne dla dłuż-
ników zasady umorzeń od-
setek lub całości zadłużenia 
wprowadził Dyrektor Zarzą-
du Budynków i Lokali Komu-
nalnych. „Klucz umorzenio-
wy” pomóc ma zadłużonym 
osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz zmobilizować 
dłużników do zawierania 
ugód i spłaty swoich zobo-
wiązań w ratach.
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W dniach od 14 do 20 września 
w Szczecinie odbędzie się 23. edy-
cja najstarszej i największej zawo-
dowej imprezy tenisowej w Polsce. 
Przed nami Pekao Szczecin Open. 

Turniej ma rangę 150 tysięcy dola-
rów, co oznacza 125 tysięcy dolarów 
w puli nagród dla zawodników oraz 
hospitality, czyli bezpłatne zakwate-
rowanie i wyżywienie dla graczy. 

W zawodach bierze udział 64 teni-
sistów: 32 walczy w eliminacjach 
o  cztery miejsca w turnieju głów-
nym. W głównej drabince rywali-
zuje 32 (w tym czterech z „dzikimi 

kartami”). W turnieju uczestniczy 
także 16 par deblowych (w tym trzy 
pary z „dzikimi kartami”).

Oprócz tego na kortach odbywa się 
wiele fascynujących imprez towa-
rzyszących, w tym między innymi 
tenisowy turniej artystów Netto 
Cup, nocny turniej dziennikarzy 
czy Pioneer Kids Open, w którym 
najmłodsi mają szansę rywalizo-
wać na korcie z uczestnikami Pekao 
Szczecin Open, a także wieczorne 
koncerty muzyczne. 

Wiecej: 
www.pekaoszczecinopen.pl

Dzieje się, dzieje się...

Światowy tenis 

Jest w czym wybierać
Lato obfitowało w wiele różnorodnych wydarzeń – Baltic 
Tall Ships Regatta, Festiwal Fajerwerków PYROMAGIC, 
Szczecin Music Fest, dziesiątki koncertów itp., ale przełom 
lata i jesieni też zapowiada się interesująco.

Nowa Energia
Przesłuchania konkursowe dzie-
wiątej edycji Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Młodych Talentów – Nowa 
Energia odbędą się 18 września 
w szczecińskim Klubie Hormon. 

Zwycięzcę poznamy dzień później, 19 
września, podczas finałowego kon-
certu w Azoty Arenie. Wystąpią: RO-
JEK, O.S.T.R., BOKKA, JOANNA & THE 
FORESTS, AGYNESS B. MARRY, STON-
KATANK oraz zwycięzca tegorocznej 
edycji festiwalowego konkursu.

Tegorocznego zwycięzcę wybie-
rze jury: Katarzyna Nosowska, 

dyrektor artystyczny FMT i prze-
wodnicząca, Paweł Krawczyk 
(HEY), Piotr Metz (Polskie Radio), 
Krzysztof Dominik (Kayax) i Prze-
mysław Thiele (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. 

www.festiwalmlodychtalentow.pl

Premiera płyty
27 września, o godz. 16.00 w Sta-
rej Rzeźni odbędzie się długo 
oczekiwana światowa prapremie-
ra płyty z piosenkami ze spekta-
klu „Śpiew szczerbatych mew.” 

W industrialnym klimacie Łasztow-
ni zabrzmią na nowo takie hity jak 
„Parówkowa Cesarzowa”, „Marzena” 
czy „Morze”. Koncertowi towarzy-
szyć będzie wystawa zdjęć, bę-
dących rezultatem konkursu, do 
udziału w którym gorąco zaprasza-
my wszystkich miłośników Szcze-
cina, mew i niekonwencjonalnych 
fotografii!

Wstęp na premierę płyty jest bez-
płatny.

Płytę wydano przy wsparciu Miasta 
Szczecin oraz firmy CSL Internatio-
nale Spedition Sp z o.o.

Konkurs fotograficzny 
Organizatorzy czekają na fotografie, 
które będą korespondować w dowol-
ny sposób z tytułem „Śpiew szczerba-
tych mew”. Mile widziane prace zwią-
zane tematycznie ze Szczecinem. 
Zdjęcia w oryginalnej, dobrej 
rozdzielczości trzeba przysłać za 

pomocą wetransfer lub dropbox 
na adres: konkurs@wspolczesny.
szczecin.pl do dnia 18.09.2015 
(zdjęcia w niskiej rozdzielczości nie 
będą rozpatrywane). 

Na laureatów czekają nagrody: 
płyty z piosenkami ze spektaklu 

„Śpiew szczerbatych mew” z auto-
grafami twórców, zaproszenia na 
spektakle do Teatru Współczesne-
go i inne niespodzianki. Ponadto 
najciekawsze zdjęcia zostaną za-
prezentowane w Starej Rzeźni na 
wystawie towarzyszącej premierze 
płyty.

Szczecin European Film Festival
Filmowa jesień w Szczecinie co-
raz bliżej – już 18 października 
rozpocznie się Szczecin Europe-
an Film Festival (18-26.10.2015).

Głównym punktem programu te-
gorocznej edycji będzie konkurs 
filmów dokumentalnych, sekcja 
europejska i polska, do którego 
zgłoszono rekordową liczbę fil-
mów – blisko 1800 pozycji! 

O nagrody w wysokości blisko 
50.000 zł walczyć będą 42 pro-
dukcje z 22 krajów. 

W jury zasiądą się m.in. Tomasz 
Raczek, Muriel Montini, dr Claus 

Löser (Konkurs Europejski) oraz 
Agnieszka Obszańska, Andrzej 
Titkow, Maja Wolińska (Konkurs 
Polski). 

W ramach programu towarzyszące-
go będziemy mogli zobaczyć m.in. 
retrospektywę Moniki Szwai i Józe-
fa Robakowskiego, wystawę zdjęć 
oraz premierę filmu dokumental-
nego poświęconego Sławomirowi 
Mrożkowi, koncerty i wiele innych 
wydarzeń. 

Szczegóły: 
www.europeanfilmfestival.
szczecin.pl 
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III Festiwal Książki 
Słuchanej
Data: 2-5.10.2015
Miejsce: Teatr Polski 

III Festiwal Książki Słuchanej „Od-
krywcy wyobraźni” to unikatowe 
wydarzenie na mapie kulturalnej 
Polski promujące nową formę od-
bioru słowa pisanego – książkę słu-
chaną. 
www.teatrpolski.szczecin.pl

Inspiration Day 
Data: 3.10.2015
Miejsce: Filharmonia 

Październik bez wątpienia rozpocz-
nie się w Szczecinie niezwykle in-
spirująco. W gmachu Filharmonii 
zaprezentują się m.in. Paweł Tka-
czyk, Marcin Prokop i Jacek Roze-
nek. Wszystko za sprawą pierwszej 
odsłony „Inspiration Day Show – 
Szczecin Inspiruje”.
www.dzieninspiracji.szczecin.pl

Barry Douglas 
Data: 9.10.2015
Miejsce: Filharmonia 

Monumentalny projekt Barry’ego 
Douglasa to nagranie wszystkich 
solowych kompozycji na fortepian 
Johannesa Brahmsa w przeciągu 
pięciu lat. Ten admirator Brahmsa 
koncertuje na najznakomitszych 
scenach całego świata. Był również 
jednym z wykonawców Sekstetu na 
klarnet, róg, trio smyczkowe i forte-
pian podczas 80. urodzin Krzyszto-
fa Pendereckiego. 
www.filharmonia.szczecin.pl 

Wszystko dla domu
Data: 10-11.10.2015
Miejsce: Hala MTS

W drugi weekend października 
branża wnętrzarska spotka się 
w halach MTS na jedynych w roku 
targach dedykowanych wykończe-

niu i wyposażeniu wnętrz WSZYST-
KO DLA DOMU.
www.mts.pl

Orkiestra Adama 
Sztaby 
Data: 10.10.2015 godz. 19.00
Miejsce: Azoty Arena

Znane utwory w charakterystycznych 
dla Sztaby, przewrotnych aranżacjach 
oraz jego własne kompozycje usłyszy-
my w październiku we wrocławskim 
Narodowym Forum Muzyki, szczeciń-
skiej Arenie Azoty oraz koszalińskiej 
Hali Widowiskowo-Sportowej. Dyry-
gent, aranżer, kompozytor i pianista 
– człowiek orkiestra – Adam Sztaba 
wraz ze swoim zespołem – jedyną 
taką orkiestrą w Polsce zaprasza na 
koncerty jubileuszowe z okazji 10-le-
cia istnienia Orkiestry Adama Sztaby.
www.azotyarena.pl 

Word Music 
Data: 11.10.2015, godz. 18.00
Miejsce: Trafostacja Sztuki

Koncert World Music – Muzyka 
Świata, na którym zagra Krzysztof 
Meisinger (tegoroczny laureat Na-
grody Artystycznej Miasta Szcze-
cin) w duecie z solistką Orkiestry 
Sinfonii Varsovii – Anną Marią Staś-
kiewicz. Krzysztof Meisinger jest 
jednym z  najbardziej fascynują-
cych i charyzmatycznych młodych 
gitarzystów klasycznych na świecie. 
Występuje w kraju i za granicą gra-
jąc recitale solowe, muzykę kame-
ralną oraz z  orkiestrą m.in. w  USA, 
Niemczech, Francji, Anglii, Serbii, 
Austrii, Hiszpanii, Grecji, na Łotwie 
i Ukrainie.Artyście towarzyszyć bę-
dzie Anna Maria Staśkiewicz skrzy-
paczka światowej sławy Orkiestry 
Sinfonii Varsovii, laureatka III nagro-
dy Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. H. Wieniawskie-
go w  Poznaniu. Od czasu powsta-
nia, zespół koncertuje zarówno 
jako duet jak i z orkiestrami, wystę-
pując w całej Polsce jak i za granicą 
.Duet Staśkiewicz-Meisinger staje 
się także inspiracją dla wielu kom-
pozytorów, którzy dla nich piszą 
nowe utwory.
www.saa.pl

BillFrisell – Music 
For Strings
Data: 12.10.2015 godz.19.00
Miejsce: Filharmonia 
Jak czytamy w „The Chicago Tribu-
ne”, Bill Frisell jest jednym z  naj-
bardziej utalentowanych artystów  
współczesnego jazzu. W  muzycz-
nym splocie DNA Frisella znaj-
dziemy folkowe nuty, tuż obok 

rockowych bitów, bluegrassowych 
brzmień, aż po rytmy z Nashvill 
i  górskich stoków Appalachów 
– wymienia krytyk z  „Jazztimes”. 
Współpracował z różnymi artysta-
mi na przeszło dwustu albumach. 
Zaangażował się w produkcję płyt 
Joni Mitchell, Cassandry Willson, 
Suzan Vegi, Madonny, a także be-
stsellerowego albumu Nory Jones 
„Come Away with Me”.
www.filharmonia.szczecin.pl 

digital_ia
Data: 23-24.10.2015
Miejsce: 13 Muz

Tegoroczne digital_ia odbędą się 
pod hasłem: RE_MANUFACT. Orga-
nizatorzy spróbują zdefiniować, na 
ile „stare” znajduje się w „nowym” 
i gdzie owo „stare” potrzebne jest 
w naszym codziennym życiu, aby-
śmy mogli produktywnie tworzyć 
„nowe”. Technologia i automatyza-
cja zmieniły nasze życie codzienne 
oraz świat, w którym żyjemy.
www.digitalia.art.pl

Wydarzenia_co się dzieje?


