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Szczeciński Rower Miejski rozbudowany. Do dyspo-
zycji szczecinian i turystów są teraz  82 stacje i 702 
rowery. Najwięcej powstało na Prawobrzeżu – 29.
  Więcej, str. 3

Bike_S po nowemu

Szkołę czas zacząć!
Nadchodzący rok szkolny będzie nieco różnił się od poprzednich.
Więcej na stronie 2.

Nowe miejsce spotkań

Nowa sala sesyjna będzie służyła wszystkim mieszkań-
com Szczecina, organizacjom i stowarzyszeniom, które  
będą tu mogły organizować swoje spotkania. 

Więcej, str. 2

Różanka po sezonie
Szczęśliwi ludzie, wspólne śpiewanie, tańczenie, 
łzy wzruszenia, dobra muzyka, mnóstwo radości. 
Tak wyglądała tegoroczna  9. Edycja Różanego 
Ogrodu Sztuki. Więcej, str. 7
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Aktualności

Szkołę czas zacząć!

Nowe miejsce spotkań
1 września naukę w szczeciń-
skich szkołach rozpocznie 40 011 
uczniów (najwięcej w szkołach 
podstawowych – 19 866)  
oraz 9 856 przedszkolaków. 

Nadchodzący rok szkolny będzie nie-
co różnił się od poprzednich. Jedną ze 
zmian jest zniesienie obowiązku szkol-
nego dla dzieci 6-letnich. 
Podczas tegorocznej rekrutacji to rodzice 
decydowali czy ich dziecko rozpocznie 
naukę w szkole, pójdzie do oddziału 
zerowego czy też pozostanie na kolejny 
rok w przedszkolu. 

Pozostawienie dzieci 6-letnich w pla-
cówkach wychowania przedszkolne-
go oznaczało jednak zagrożenie braku 
miejsc dla dzieci 3-letnich. 

By temu zapobiec, Miasto Szczecin wpro-
wadziło pakiet rozwiązań „mały uczeń 
PIERWSZA KLASA”, który miał na celu 
m.in. zachęcenie rodziców dzieci 6-let-
nich do zapisania ich pociech do szkoły. 

W wyniku przeprowadzonych działań 
oraz wprowadzonych rozwiązań, około 
70% rodziców szczecińskich 6-latków 
zdecydowało się na zapisanie dziecka 
do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
lub oddziału zerowego. 

W ramach pakietu, utworzono także 511 
dodatkowych, nowych miejsc w przed-
szkolach, w celu objęcia wychowaniem 
przedszkolnym  jak największej liczby 
dzieci 3-letnich. 
Dzięki podjętym działaniom, miasto 
zapewniło miejsca w przedszkolach 
publicznych i oddziałach przedszkol-
nych funkcjonujących przy szkołach 
podstawowych, dla wszystkich dzieci, 
które spełniały kryteria tegorocznego 
naboru do tego typu placówek.

Jednak zniesienie obowiązku szkolnego 
dla dzieci 6-letnich, to nie jedyna zmiana.  

1 września, naukę w szczecińskich szkołach rozpocznie 40 11 uczniów

Planowana reforma oświaty zakłada m.in. 
likwidację gimnazjów i przekształcenie 
szkół podstawowych w 8-klasowe 
szkoły powszechne. 

Oznacza to także zagrożenia związane 
ze zwalnianiem nauczycieli i pracowni-
ków niepedagogicznych zatrudnionych 
w szkołach, a co za tym idzie z koniecz-
nością wypłacania przysługujących im 
odpraw. 
Najważniejszą w tej chwili kwestią jest 
brak przepisów wykonawczych, które re-
gulowałyby wszystkie kwestie związane 
z zapowiedzianymi zmianami. 

Szczecin już teraz postanowił przygoto-
wać się do zapowiadanych zmian. W tym 
celu, m.in. powołany został Zespół ds. 
Reformy Oświatowej, którego zada-
niem jest wypracowanie takiego sposobu 
wprowadzania zmian, by były one jak 
najmniej uciążliwe zarówno dla uczniów 
i ich rodziców, jak i dla nauczycieli.  

Dodatkowo, do zadań zespołu należy 
m.in. opracowanie nowej sieci szkół oraz 
stworzenie tzw. Karty szkoły, w której 
pojawią się wszystkie niezbędne dane 
dotyczące  danej placówki. 

Zapowiadana reforma oświaty to grun-
towna przebudowa obecnie obowiązują-
cego systemu i wymaga ona wzmożonej 
pracy zarówno ze strony urzędników, 
jak i dyrektorów szkół oraz nauczycieli.
Nadchodzący nowy rok szkolny to nie 
tylko zmiany, ale również okazja do świę-
towania. 

W tym roku aż 11 szczecińskich szkół 
obchodzić będzie jubileusze swojego 
istnienia (w tym m.in. 70-lecie II LO im 
Mieszka I i III LO im. M. Kopernika). 

Wszystkim uczniom z okazji zbliżającego 
się roku szkolnego 2016/2017 życzymy 
samych sukcesów oraz osiągnięcia za-
mierzonych celów! 

Jeszcze w tym roku rozpocznie 
się modernizacja lewego skrzydła 
szczecińskiego magistratu. 

Powstanie tutaj nowa sala która, będzie 
służyła nie tylko radnym, ale wszystkim 
mieszkańcom Szczecina, reprezentantom 
różnych środowisk,  organizacjom czy  
stowarzyszeniom, którzy w tej sali będą 
mogły organizować  swoje spotkania. 
Takich spotkań w dotychczas funkcjonu-
jącej sali obrad Rady Miasta odbywa się 
rocznie ponad 100! 

W odremontowanym skrzydle będzie 
także nowa sala ślubów Urzędu Stanu Cy-
wilnego.

Inwestycja połączona będzie z rewital-
izacją ogrodu przylegającego do sali, tak 
aby mogły się w nim odbywać ceremonie 
plenerowe. 
Aktualnie USC organizuje śluby 
w pomieszczeniach wynajmowanych 
od Zamku Książąt.

www.szczecin.pl

Stara Filharmonia po modernizacji
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To projekt wart ponad 148 mln zł, 
który zrealizuje Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji z dofinansowaniem 
unijnym, w wysokości 76,8 mln zł. 

Projekt obejmuje realizację 16 kontrak-
tów. Będą to zarówno prace budowlane, 
jak i dostawy sprzętu lub specjalistycz-
nego oprogramowania. 

Zgodnie z harmonogramem, poszcze-
gólne zadania będą wykonywane do 
2021 roku. Realizacja pierwszych zadań 
rozpocznie się już w roku bieżącym.  

W przypadku gospodarki sanitarnej naj-
poważniejszymi zadaniami składającymi 
się na projekt, będzie budowa kanalizacji 
na osiedlach Wielgowo-Sławociesze, 
Płonia, Żelechowa. 

W ramach projektu będzie także zmo-
dernizowana oczyszczalnia w Zdrojach, 
magistrala „Miedwianka”. Powstanie 
także system zarządzania siecią wodo-
ciągową. 

www.szczecin.eu
www.zwik.szczecin.pl

Koniec z ciemnościami na ścieżkach 
turystyczno-rekreacyjnych znajdujących 
się przy Arkonce oraz dookoła Jeziora 
Goplana. 

Trwa montaż oświetlenia na  tych 
uczęszczanych szlakach, dodatkowo 
oświetlona będzie także droga prowa-
dząca od al. Wojska Polskiego do kas 
kąpieliska „Arkonka”. Prace potrwają 
do końca września. 

Postawionych zostanie 116 lamp, do-
datkowo przy ścieżkach  zamontowane 

będą elementy małej architektury – 
ławki, tablice informacyjne,  słupki 
dla biegaczy, które będą wskazywały 
pokonany dystans.

Projekt o nazwie „Arkonka i Goplana 
– oświetlenie i oznaczenie ścieżki tury-
styczno rekreacyjnej wraz z ustawieniem 
ławek” zwyciężył w jednej z edycji Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego w re-
jonie dzielnicy Zachód. Zagłosowało na 
niego ponad 4500 osób.

www.szczecin.eu

Oświetlone alejki Czysta Odra w Szczecinie

Aktualności

Szczeciński Rower Miejski 
rozbudowany. Do dyspozycji 
szczecinian i turystów są teraz  82 
stacje i 702 rowery.

Najwięcej stacji powstało na Prawobrze-
żu – 29 i tam w pierwszych dniach po 
uruchomieniu było 4776 wypożyczeń, 
czyli średnio dziennie prawie 1200. To 
bardzo dobry wynik. Na Prawobrzeżu 
najpopularniejszą stacją jest Turkusowa 
SST, a w dalszej kolejności : Iwaszkie-

wicza – Andrzejewskiego,  Dąbska – 
Gwarna,   Zwierzyniecka – Pętla, Pętla 
Słoneczne – Łubinowa.

Równolegle ze wznowieniem działania 
wypożyczalni, (po trzydniowej przerwie 
technicznej) ruszyła zaktualizowana 
strona internetowa systemu pod dobrze 
znanym szczecinianom adresem: www.
bikes-srm.pl. 
Razem z nią wystartowała rejestracja 
użytkowników, którzy chcieliby rozpo-

cząć korzystanie z większego i zmoder-
nizowanego systemu. Tylko w dwóch 
pierwszych dniach po rozpoczęciu re-
jestracji  do grona dotychczasowych 
rowerzystów Bike_S dołączyło blisko 
tysiąc kolejnych osób.

Łączna liczba wypożyczeń rowerów 
w pierwszych czterech dniach po urucho-
mieniu nowego sytemu wyniosła  14594. 
Przed uruchomieniem II etapu średnio 
dziennie użytkownicy wypożyczali ok. 

2 tys. rowerów. To oznacza, że system 
prawie dwukrotnie zwiększył obroty.

Nowe stacje i rowery oraz oprogramowa-
nie dostarczyła firma Nextbike Polska., 
która działa w Polsce od 2011 roku na 
licencji Nextbike GmbH, niemieckiej firmy 
istniejącej od 2004 r., obecnej na 4 konty-
nentach w 14 państwach i 73 miastach. 

www.bikes-srm.pl
www.szczecin.eu

Bike_S po nowemu
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Nie zrywajmy naklejek!
Mimo apeli ten „proceder” nadal trwa. 
Przypominamy zatem, że naklejka na po-
jemniku nie świadczy o tym, że mieszkań-
cy nie segregują odpadów, tylko informuje 
do jakich odpadów jest przeznaczony 
pojemnik.  

W przypadku zabudowy jednoro-
dzinnej takie naklejki znajdują się  
wyłącznie na pojemnikach do odpa-
dów zmieszanych, w wielorodzinnej 
– także segregowanych.   

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska, ta naklejka informuje do 
jakich odpadów jest przeznaczony 
pojemnik. Znajduje się na niej także 
informacja o przynależności do gmin-
nego systemu gospodarki odpadami. 
Zamieszczony jest również kontakt dla 
mieszkańców.  

Apelujemy raz jeszcze  i prosimy nie 
zrywać tych  naklejek, które nie są w żad-
nym wypadku rodzajem  „donosu”, tyl-
ko informacją.

 Ecoszczecin

Przy garażach  na ul. Przelotowej 
znaleziono i zgłoszono  
za pośrednictwem Alertu,  
blisko 50 kilogramową stertę  
nadpsutych ryb. 
  
W trybie pilnym  powiadomiono admi-
nistratora terenu – Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych, który natych-
miast zajął się usunięciem nieprzyjem-
nego w zapachu, znaleziska.  

Oprócz ryb wyrzucono tu także ak-
cesoria potrzebne do ich sprzedaży, 
m.in.  fartuchy, rękawice, kalkulator, 
zeszyty, pisaki i cennik sprzedaży, 
a także 30 skrzynek oraz wagę (warto-
ści ok. tysiąc złotych!) i baner „Świeża 
ryba”. Dochodzenie w tej sprawie  
prowadzi Policja.

Do końca września zapraszamy 
na stoiska ECOSZCZECIN  
podczas festynów Rad Osiedli.
  
A tu m.in. :  warsztaty z artrecyklingu, czyli 
jak prawie z niczego stworzyć kolorowe 
motyle czy nietoperze. Dla najmłodszych: 
nauka przez zabawę segregacji odpa-
dów, konkursy, upominek – niespodzian-
ka dla tych mieszkańców, którzy w dniu 
festynu oddadzą elektrośmieci  i oczy-
wiście podczas festynów udzielane są 
wszelkie informacje  na temat systemu 
gospodarowania odpadami.

Terminy festynów:

10 września 2016 (sobota), godz. 14:00-
17:00 – Rada Osiedla Zawadzkiego – 
Klonowica, plac Szachistów.

17 września 2016  (sobota), godz. 
10.00-13.00 – Rada Osiedla  Podjuchy, 
ul. Floriana Szarego 12 (Orlik ZS 15).

24 września 2016 (sobota), godz. 9:00-
12:00 – Rada Osiedla Żelechowa, Zachod-
niopomorskie Centrum Edukacji Morskiej 
i Politechnicznej (ZCEMIP).

Wielokrotnie informowaliśmy 
jak wielkim powodzeniem wśród 
mieszkańców Szczecina 
cieszą się Ekoporty.  Często jednak 
traktujemy je trochę jak zsyp, który 
przyjmie wszystko. A tak nie jest. 
  
Do Ekoportów Nie należy przywozić:

Szkło – Szyb samochodowych, okien-
nych i drzwiowych, luster czy  wyrobów 
z ceramiki i szkła użytkowego -  z wyjąt-
kiem dobrych i nieuszkodzonych przed-
miotów nie będących jeszcze odpadem,  
przeznaczonych na cele zbiórki charyta-
tywnej – zbieranych w Ekoporcie przy ul. 
Leszczynowej.

Tworzywa sztuczne – Opakowania  
styropianowe, elementy  z demontażu 
pojazdów, np. zderzaki,  tapicerka, fotele,  
części  urządzeń elektrycznych.

Makulatura – Dokumenty  zawierające 
dane wrażliwe (w tym dane osobowe 
czy z działalności gospodarczej), mokre 
lub  w stanie rozkładu albo zanieczysz-
czone smarami.

Metal – Butle i opakowania  ciśnie-
niowe, w tym butle gazowe oraz inne 
wyroby metalowe niepochodzące z go-
spodarstw domowych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny – 
Narzędzia, urządzenia  oraz inne elektro-
odpady  przemysłowe niepochodzące 
z gospodarstw domowych, w tym zużyty 
sprzęt medyczny i elektroniczne wyroby  
medyczne.

Gabaryty – Zanieczyszczone smarami 
lub innymi substancjami chemiczny-
mi, zawilgocone lub w stanie rozkładu, 
zmieszane z  frakcją mineralną (np. gle-

bą) Skażone wydzielinami i wydalinami 
stwarzającymi zagrożenie sanitarno – 
epidemiologiczne.

Zielone  –  z  posesji  niezamieszkałych, 
m.in. z ogródków działkowych ( tym 
powinien zająć się zarządca ROD).

Nie przywozimy także odpadów zie-
lonych powstałych w wyniku świad-
czenia usług przez przedsiębiorcę  
w ramach  prowadzonej  działalności 
gospodarczej,  roślin znajdujących 
się na liście gatunków zakazanych 
hodowlą (np. barszcz Sosnowskiego, 
barszcz Mantegazziego, mak lekarski, 
konopie indyjskie etc).

Ciąg dalszy o tym, czego  
nie należy przywozić do Ekoportów 
w  następnym  wydaniu  Szczecin  
Wiadomości.

Festyny z Radami Osiedla 

Znalezisko

Ekoporty nie przyjmują …

Apelujemy raz jeszcze: nie zrywajmy naklejek!

Jeden z festynów z Radą Osiedla
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 Ecoszczecin

Spalarnie odpadów komunalnych 
odgrywają ważną rolę  
w ochronie środowiska i produkcji 
energii. W Szczecinie powstaje  
jedna z pierwszych tego typu 
instalacji w Polsce. 

Są uzupełnieniem gospodarki odpa-
dami opartej na selekcji i recyklingu. 
Unieszkodliwiają śmieci, które nie mogą 
być wykorzystane w inny sposób. Pali-
wem dla spalarń są tzw. odpady zmie-
szane, a więc resztki jedzenia, brudne 

opakowania, zwiędłe kwiaty, papier 
zabrudzony olejem lub smarem, pielu-
chy, plastry, bandaże, trociny z kuwet, 
tkaniny, kosmetyki itd., itp. Słowem 
wszystko to, czego nie da się poddać 
recyklingowi w zgodzie z ekonomią 
i środowiskiem.

Jedną z możliwości dla spalania bezuży-
tecznych odpadów jest ich składowanie. 
Jednak składowiska odpadów, oprócz 
tego, że zajmują przestrzeń, zanieczyszcza-
ją i szpecą krajobraz, emitują metan, który 

jest  silnym gazem cieplarnianym (25 razy 
silniejszym niż CO2).

Spalarnie mają też znaczenie dla naszej hi-
gieny. Eliminują z recyklingu surowcowego 
odpady zanieczyszczone wirusami i bak-
teriami. Z drugiej strony proces spalania 
pozwala oczyścić i wyodrębnić metale 
ze zmieszanych odpadów, które dzięki 
temu mogą zostać poddane recyklingowi.

Technologie używane we współczesnych 
spalarniach zapewniają wysokie standardy 

ochrony środowiska. Szczeciński zakład 
będzie wyposażony w system oczyszcza-
nia spalin, z dużym zapasem spełniający 
unijne i polskie wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa ekologicznego.

Wspófinansowane przez UE zakłady ter-
micznego unieszkodliwiania odpadów 
są tworzone zgodnie z zasadą BAT (Best 
Available Techniques – Najlepsze Dostęp-
ne Techniki). Ich bezpieczne i właściwe 
działanie jest poparte wieloletnim doświad-
czeniem.

EcoGenerator, Zakład Termiczne-
go Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolital-
nego powstaje w porcie szczecińskim 
na Ostrowie Grabowskim. Będzie 
przetwarzać w energię (elektrycz-
ną i cieplną) 150 tys. ton odpadów 
rocznie. 
Za realizację projektu odpowiada 
miejska spółka Zakład Unieszkodli-
wiania Odpadów. Koszt projektu: 711 
mln zł. Główne źródła finansowa-
nia: 279 mln zł – dotacja z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej. 
280,7 mln – obligacje Banku Pekao SA. 
60 mln zł – środki własne ZUO.
www.ecogenerator.eu

Korzyści  
zamiast odpadów

Spalarnie odpadów ograniczają 
zużycie paliw kopalnych wyko-
rzystywanych przez elektrownie 
konwencjonalne. 

W skali całej Europy zmniejszają 
uzależnienie krajów wspólno-
ty od importu paliw kopalnych 
z Rosji. 

W 2014 roku europejskie spa-
larnie (a jest ich ok. 450) z 88 
milionów ton odpadów wypro-
dukowały 38 mld kWh ener-
gii elektrycznej i 88 mld kWh 
ciepła. 
Tyle by wystarczyło, by ogrzać 
i zaopatrzyć w prąd przez cały 
rok Szwecję, Litwę i Łotwę. 

Aby wyprodukować taką samą 
ilość energii w tradycyjny spo-
sób, trzeba by zużyć od 9 do 48 
mln ton paliw kopalnych (w za-
leżności, czy przeliczamy wydaj-
ność energetyczną odpadów na 
gaz, ropę, węgiel kamienny czy 
brunatny). A to z kolei oznacza-
łoby emisję do atmosfery 24 - 48 
mln ton CO2. 

Źródło: www.cewep.eu

EcoGenerator–nasza 
planeta, nasza przyszłość

Wizualizacja EcoGeneratora

OLEJ OLEJ

metale z popiołów
paleniskowych

88 million ton odpadów

9 – 48 mln ton paliw kopalnych

dostarczenie 
energii 

dla 17 milionów 
mieszkańców

dostarczenie 
energii 
dla 15 milionów 
mieszkańców

PRZETWARZANIE PRZETWARZANIE

OSZCZĘDNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆOSZCZĘDNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ

38 mld kWh
energii elektrycznej

88 mld kWh
energii cieplnej

Bezpieczna energia 
z odpadów  komunalnych
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„Nad Płonią”

Budownictwo

Dom dla Studenta – III edycja
Trzeci rok z rzędu Szczecińskie TBS 
wychodzi naprzeciw potrzebom 
mieszkaniowym studentów. Lokale 
Szczecińskiego TBS-u wynajmowane 
żakom są uzupełnieniem istniejące-
go systemu – stancji, akademików, 
mieszkań wynajmowanych od osób 
prywatnych. 

W tegorocznej odsłonie programu „Dom 
dla Studenta” Szczecińskie TBS zapro-
ponowało miejsca w pokojach jedno- lub 
dwuosobowych w mieszkaniach poło-
żonych przy ulicach: Bohaterów Getta 
Warszawskiego, Bolesława Śmiałego, 
JK Chodkiewicza, al. Wojska Polskiego 
i ks. P. Ściegiennego.

Mieszkania przygotowane przez 
Spółkę są w pełni przystosowane 
do potrzeb studentów – pokoje wy-
posażone są w biurka, łóżka, szafy 
i komody. Prócz tego, młodym lokato-
rom zapewniono wspólną przestrzeń 
w formie salonu – pokoju dziennego. 
Kuchnia i łazienka także są w pełni 
wyposażone. Koszty wyposażenia 
mieszkań w całości sfinansowała 
Gmina Miasto Szczecin.

W ramach tegorocznej edycji zawarte 
zostaną umowy z 28 studentami wyło-
nionymi w naborze. Wysokość czynszu 
w studenckim „M” to ok. 350 złotych 
na osobę (bez mediów). Jedyne warun-
ki jakie muszą spełnić przyszli najemcy 
to status studenta lub fakt przyjęcia na 

Wręczenie kluczy studentom - uczestnikom poprzedniej edycji programu. 

Powstaje 12 mieszkań w budynku osiedla 
„Nad Płonią”

studia na terenie Szczecina oraz stały 
meldunek poza Szczecinem. 

Przedmiotem umowy najmu będzie 
część lokalu (oznaczony pokój) z pra-
wem do wspólnego korzystania z po-
zostałych pomieszczeń. 

Umowy zawierane będą na jeden rok 
z pierwszeństwem dotychczasowego 
najemcy do zawarcia umowy na ko-
lejny okres.
 „Dom dla Studenta” jest realizacją 
zamierzeń Gminy Miasto Szczecin 
opisanych w Strategii Rozwoju Szcze-
cina 2025 wynikających z analizy sy-

tuacji demograficznej i aktywności 
mieszkańców. Złagodzi występującą 
w ostatnich latach tendencję odpły-
wu ludności z centrum miasta oraz 
pozwoli na racjonalne wykorzystanie 
istniejącego potencjału lokali o du-
żych powierzchniach.

Więcej: www.stbs.pl

Trwa budowa kolejnego budynku 
mieszkalnego na osiedlu „Nad Płonią”. 

Osiedle „Nad Płonią” na zlecenie Gminy 
Miasto Szczecin buduje TBS  „Prawobrze-
że”. Dotychczas powstały 24 mieszkania, 
które znajdują się w dwóch trzykondy-
gnacyjnych budynkach wielorodzin-
nych (wokół są zagospodarowane tereny 
zielone, powstały miejsca parkingowe 
i mała architektura). Łączna powierzchnia 
wszystkich lokali: 1284 m kw.

Trwa budowa kolejnego bloku, który 
ma być oddany w listopadzie. Będzie tu 
12 mieszkań oddanych do dyspozycji 
Gminy. TBS „Prawobrzeże” wynajmie 
je osobom wskazanym przez ZBiLK za 
czynsz równy stawkom czynszu komu-
nalnego.  
Inwestycja finansowania jest ze środ-
ków wniesionych przez Gminę – 87,6%, 

pozostałe 12,4% – środki własne TBSP 
w tym grunt. 
Na budowę mieszkań Gmina pozyska 
dofinansowanie z Funduszu Dopłat. 
Mieszkania będą wykończone „pod 
klucz”. Najemcom pozostanie jedynie 
ich urządzenie. Mieszkania na parte-
rze będą przystosowane do przyjęcia 
osób niepełnosprawnych.

W ostatnich dniach ruszyły prace zwią-
zane z budową kolejnych dwóch bloków 
przy ul. Koszarowej, gdzie powstaną 24 
mieszkania. Finalizację budowy zapla-
nowano na sierpień 2017 r., będzie to 
dopiero połowa realizacji osiedla „Nad 
Płonią”. 
Plany budowlane TBS „Prawobrzeże” 
zakładają, że do 2020 r. w tym malow-
niczo położonym miejscu powstanie 
120 mieszkań w dziesięciu budynkach.

www.tbs.szczecin.pl

NABÓR WNIOSKÓW O NAJEM MIESZKANIA

Nabór wniosków osób zainteresowanych
wynajęciem mieszkania 
od Gminy Miasta Szczecin 
rozpoczął się 15 kwietnia 
i potrwa do 15 września 2016 r.

Formularze wniosków na:
- lokale socjalne 
- lokale do remontu 
- lokale z zasobu TBS 
można  pobrać w siedzibie ZBiLK (ul. Mariacka 25)
oraz ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl. 
Formularze są również dostępne w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta (pl. Armii Krajowej 1).

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań pod numerem 
telefonu ZBiLK BOI – 91 43 45 421, 91 48 86 333 i na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków!

Złóż wniosek 
w Zarządzie Budynków 

Lokali Komunalnych!
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Rozmaitości

Szczęśliwi ludzie, wspólne  
śpiewanie, tańczenie, łzy wzruszenia, 
dobra muzyka, mnóstwo radości. Tak  
wyglądała tegoroczna  9. Edycja  
Różanego Ogrodu Sztuki. 

Jest godzina 21.00. W Ogrodzie Róża-
nym właśnie zakończyła się trwająca 
dwie godziny Różankowa Potańców-
ka. Na specjalnie położonym parkiecie, 
udekorowanym girlandami świateł, 
wirowało kilkadziesiąt par. Do organi-
zatorów podchodzi Pan, około osiem-
dziesiątki i mówi: 

– Ja więcej do Was na tę imprezę nie 
przyjdę. Zaniepokojeni, że coś się stało, 
pytają: Dlaczego? Co się stało? W tym 
momencie Pan się uśmiecha i mówi:  
Za krótko trwa! 

Takich historii związanych z Różanym 
Ogrodem Sztuki 2016 jest znacznie 
więcej. Ten przytoczony dialog oddaje 
klimat jaki towarzyszył przez cały czas 
(w każdy weekend lipca i sierpnia) trwa-
nia projektu. 

Tym kilkudziesięciu koncertom, spo-
tkaniom, warsztatom dla najmłod-
szych no i hitowi tegorocznego cyklu 
czyli potańcówkom, towarzyszyła pu-
bliczność.
Publiczność wierna, wymagająca, 
ale zawsze bardzo wdzięczna wobec 
występujących artystów. 

Kolorowankę promującą program 
“Szczecin Przyjazny Rodzinie” 
będzie można otrzymać m.in. 
podczas festynu na Różance 

Na kilkunastu stronach zawarte zo-
stały różnorodne rysunkowe zadania, 
których tematem jest Szczecin - jego 
symbole, charakterystyczne miejsca 
i atrakcje. 
Kolorowanka będzie dystrybuowana 
m.in. w Ogrodzie Różanym podczas 
festynu rodzinnego, w sobotę 27 
sierpnia, któremu to program „Szcze-
cin Przyjazny Rodzinie” patronuje, oraz 
podczas innych wydarzeń promują-
cych program.
Wydawcą kolorowanki jest Urząd 
Miasta Szczecin wraz ze Szczecińską 
Agencją Artystyczną .

Dom dla Studenta – III edycja

Potańcówka – tegoroczny hit Różanki Pomaluj

Jury już od wielu tygodni  
ma ręce pełne roboty, bowiem  
do tegorocznej, dziesiątej,  
jubileuszowej edycji zgłosiła się 
rekordowa liczba wykonawców  
– prawie 500 wykonawców  z całej 
Polski. 

Do końca sierpnia zostanie wyłoniona 
finałowa dziesiątka. Przesłuchania kon-
kursowe odbędą się 21 października  
w  klubie Hormon. Zwycięzcę poznamy 
dzień później, 22 października podczas 
finałowego koncertu w Azoty Arenie 
z udziałem, znakomitych artystów.

Na scenie w Azoty Arenie oprócz ze-
społu Hey  wystąpią:
– Taco Hemingway – właściwie Filip 

Szcześniak – raper 
– Natalia Nykiel – ponad 39 milionów 

odtworzeń na youTubie
– Sobota – właściwie Michał Sobolew-

ski, znany również jako S.O.B. – raper. 
– Julia Marcell, polska piosenkarka, 

pianistka, gitarzystka i kompozytorka 
mieszkająca i nagrywająca w Niem-
czech

– tsar – szczeciński finalista FMT 2016
– finaliści 10. edycji konkursu mu-

zycznego, spośród których ogło-
szony zostanie zdobywca Grand Prix 
festiwalu. 

Wynik konkursu przedstawi przewod-
nicząca jury i dyrektor artystyczna fe-
stiwalu, Katarzyna Nosowska. 

Bilety na koncert już są do nabycia.

Więcej: www.festwialmlodychtalentow.
pl  oraz w specjalnym dodatku Jesień/
Zima, który ukaże się we wrześniu .

Festiwal coraz bliżej

Dlatego też muzycy lubią koncertować 
na różankowej scenie. 

Ja tam byłem, śpiewałem i tańczyłem. 
W imieniu Szczecińskiej Agencji Arty-
stycznej dziękujemy Państwu za ten 

wspólnie spędzony czas. I nie mówimy 
do widzenia, bo znowu zacznie padać 
deszcz, ale powiemy: 

Widzimy się za rok!

Hania i Mateusz zwycięzcy konkursu na najlepszy strój wieczoru
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Wydarzenia

Wakacje dobiegają końca,  
pora wrócić do „normalnego” życia, 
obowiązków, ale także przyjemności 
w wolnych chwilach.  

Szczecińskie teatry: Współczesny, Polski,  
Mały, Malarnia  zapraszają na spektakle  
zarówno te premierowe jak i grane już od 
jakiegoś czasu.

www.wspolczesny.szczecin.pl, 
www.teatrpolski.szczecin.pl

Filharmonia rozpoczyna sezon 23 wrze-
śnia (godz.19.00) koncertem  wspaniałe-
go pianisty Joaquín Achúcarro – geniusza 
fortepianu. Do tej pory pracował w 58 kra-
jach świata z przeszło 200 orkiestrami, w tym 
z filharmonikami z Berlina, Nowego Jorku, 
Londynu, Tokio oraz Los Angeles. Jego 
gra porównywana jest do wirtuozerskich 
wykonań Artura Rubinsteina.

Pianiście towarzyszyć będzie Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie, 
a dyrygować  będzie   Rune Bergmann – 
nowy dyrektor artystyczny szczecińskiej Fil-
harmonii.

We wrześniu także II Turniej Muzyków 
Prawdziwych (2-4 września) Na scenie  za-
prezentują się najlepsi śpiewacy, instrumen-
taliści, kapele i zespoły śpiewacze z różnych 
regionów kraju, co pokaże szczecińskiej 
publiczności bogactwo tradycyjnej kultu-
ry muzycznej.

A propozycje dla najmłodszych to warsztaty 
( w obecności rodziców)  dla dzieci od 2 do 4 
lat,   koncerty dla przedszkolaków  i uczniów 
szkół podstawowych 

www.filharmonia.szczecin.pl

Azoty Arena  zaprasza na Targi Dziecka 
Mama Tata (3-4 września) .To jedyna taka 
impreza w regionie zachodniopomorskim, 
będąca przeglądem propozycji skierowa-
nych do rodzin z małymi dziećmi (0-12 lat) 
oraz rodziców spodziewających się potom-
stwa. Targi skierowane są również do osób 
zawodowo związanych z branżą dziecięcą. 

Dają także możliwość prezentacji swojej 
firmy sprecyzowanej grupie odbiorców. 
Są okazją do promocji i sprzedaży swoich 
produktów. Na targach nie zabraknie rów-
nież konsultacji, warsztatów, wywiadów 
i dobrej zabawy przede wszystkim dla naj-
młodszych. 

www.azotyarena.pl

Wrzesień zaprasza 

Jesienna edycja Kiermaszu Ogrodniczego  
„Pamiętajcie o ogrodach” odbędzie się 
tradycyjnie na Wałach Chrobrego (17 i 18 
września)  kiermasz od lat cieszy się dosko-
nałą opinią wśród wystawców i ogromnym 
zainteresowaniem odwiedzających gości. 
Według uczestników i obserwatorów jest 
to jedna z największych tego typu imprez 
ogrodniczych w Polsce. 

www.kiermaszogrodniczy.info

Największym, nie tylko sportowym, wy-
darzeniem września będzie niewątpliwie 
turniej tenisowy Pekao Szczecin Open, 
organizowany na szczecińskich kortach 
w dniach 12-18 września.  Największy 
polski challenger ponownie zostanie zatem 
rozegrany bezpośrednio po zakończeniu 
wielkoszlemowego US Open. 
To już dwudziesta czwarta edycja 
najstarszej i największej zawodowej 
imprezy tenisowej w Polsce! 

Nieodłączną częścią turnieju są wieczorne 
koncerty. W tym roku wystąpią Grzegorz Tur-

nau, Eb Davis, Ryszard Leoszewski i Sklep 
z Ptasimi Piórami, Duet Jackpot, Chorzy, 
Zespół Lelowski, Chango.

Wszystko o turnieju www.pekaoszczecino-
pen.pl  oraz w specjalnym dodatku Jesień/
Zima, który ukaże się we wrześniu.

Już teraz zapowiadamy, choć odbędzie się 
w październiku Szczecin European Film 
Festiwal – projekcje 44 filmów -  34 filmy 
europejskie i 10 polskich To wydarzenie fil-
mowe w naszym regionie realizowane przez 
polsko –niemiecki zespół organizatorów. 

Filmy pokazywane są w Szczecinie oraz 
kilku innych polskich miejscowościach, 
a także na terenie Niemiec. Pokazom towa-
rzyszą dyskusje i wiele ciekawych wydarzeń 
około festiwalowych. 

Więcej informacji w specjalnym dodatku 
Jesień/Zima, który ukaże się we wrześniu  
oraz na stronie : 
www.europeanfilmfestival.szczecin.pl

A w 2017...
Jest szansa na organizację 
w Szczecinie Mistrzostw Europy 
Mężczyzn w Piłce Siatkowej. 

Siatkarskie Mistrzostwa Europy od-
będą się w dniach 25 sierpnia – 3 wrze-
śnia 2017r. Obecnie Polski Związek Piłki 
Siatkowej prowadzi rozmowy z kilkoma 
polskimi miastami na temat współorga-
nizacji imprezy. Jednym z tych miast jest 
właśnie Szczecin.

Przypominamy, że w  2017 r. (5-8 VIII) 
w naszym mieście odbędzie się już po 
raz trzeci finał regat wielkich żaglow-
ców – The Tall Ships Races. Ubieganie 
się przez Miasto o przyznanie praw do 
organizacji Mistrzostw Europy w Piłce 
Siatkowej, otwiera zatem szansę na 
kolejne wielkie wydarzenie. 
Decyzja zapadnie na przełomie sierpnia 
i września.


