
Wielkie otwarcie już wkrótce.

8. Ekoport„Nowa jakość dla Szczecina”
Trwają konsultacje z mieszkańcami.    

   Więcej, str. 2

Fotoreportaż ze szczecińskiego finału TSR 2017.
               Więcej, str. 11

Przeżyjmy to jeszcze raz!
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al. Wojska Polskiego 64 
70-479 Szczecin
e-mail: wiadomosci@saa.pl 
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Więcej, str. 5

Nowy bulwar – Starówka
Spacerowy hit lata.
Więcej, str. 3
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Aktualności

Promujemy branżę morską

Wyzwania 
na nowy rok 
szkolny

 „Nowa jakość 
dla Szczecina”

Panele tematyczne, targi, eksperci, ne-
tworking, możliwości nawiązania bez-
pośrednich kontaktów z potencjalnymi 
kontrahentami, znalezienia partnerów 
i podwykonawców. 20 września rusza 
Biznesowy Event Morski, wydarzenie 
promujące i wspierające gospodarkę 
morską w Szczecinie i regionie. Właśnie 
rozpoczęła się  rejestracja. 

Wydarzenie powstało w odpowiedzi na po-
trzeby i oczekiwania mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorców z branży morskiej. Ma 
charakter wydarzenia business-to-business 
i jest pierwszym tego typu wydarzeniem 
w naszym mieście. 

W trakcie spotkania swoje usługi i markę 
przed odwiedzającymi (wszystkimi tymi, 
który szukają innowacyjnych rozwiązań, 
potencjału i kontaktów) zaprezentuje grupa 
40 wystawców, czyli przedsiębiorców z te-
renu województwa  działających w branży 
morskiej. 
Zarówno wystawcy, jak i odwiedzający 
będą mogli wziąć udział w dwóch pane-
lach tematycznych – „Perspektywy rozwoju 

Miasto przygotowując się do aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji roz-
poczęło badania i konsultacje z miesz-
kańcami, które pozwolą na uzupełnienie 
i modernizację planu działań dla rejonów 
Szczecina wymagających rewitalizacji.

Do 8 września 2017 r. potrwają konsul-
tacje z mieszkańcami Szczecina, których 
celem jest zebranie propozycji, uwag i opi-
nii dotyczących aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin 
na lata 2017-2023.

– Konsultacje z mieszkańcami podzielono 
na dwa etapy – mówi Daniel Wacinkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta. – W pierwszej 
kolejności zostanie zaprezentowana dia-
gnoza obecnej sytuacji z uwzględnieniem 
czynników kluczowych dla procesu rewita-
lizacji, następnie poprosimy mieszkańców 
o propozycje działań zlokalizowanych na 
obszarze rewitalizacji, jakie ich zdaniem 
mogłyby przyczynić się do poprawy obec-
nej sytuacji.

Odbyły się już dwa spotkania konsulta-
cyjne, podczas których mieszkańcy mo-
gli nie tylko porozmawiać na temat stanu 
zaawansowania prac rewitalizacyjnych 
w mieście (od 2010 roku zrealizowano po-
nad 40 zadań z listy ponad 100, które są lub 
będą realizowane w mieście w najbliższym 
czasie), ale również dowiedzieć się, które 
osiedla w Szczecinie, oraz w jakim zakresie 
wymagają działań rewitalizacyjnych.

Odbywają się też spotkania z poszczegól-
nymi grupami interesariuszy. Z przedsta-
wicielami Organizacji Pozarządowych, 
ponownie z mieszkańcami w Punkcie 
Informacyjno-konsultacyjnym „Środek” 
czy  przedsiębiorcami , podczas których 
będzie można porozmawiać i wspólnie 
zastanowić się nad wykorzystaniem 

Zbliżający się nowy rok szkolny wy-
magał od szczecińskiej oświaty wie-
lomiesięcznych przygotowań. 

Zmierzenie się z wdrożeniem reformy 
oświatowej, wymagało wiele pracy 
poprzedzonej licznymi analizami oraz 
spotkaniami z nauczycielami oraz ro-
dzicami szczecińskich uczniów.  Teraz 
już wiemy że Szczecin jest gotowy na 
wyzwania, które przyniesie z sobą rok 
szkolny 2017/2018.

Zapowiedziana ponad rok temu 
a następnie wdrożona reforma systemu 
oświaty, postawiła samorządy przed 
trudnym wyzwaniem. Zmiany które na-
stąpiły, objęły swym zasięgiem nie tylko 
gimnazja - które zostały zlikwidowane, 
ale dotyczyły w gruncie rzeczy wszyst-
kich typów szkół, jak również wszystkich 
aspektów pracy szkół: dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych, tych 
związanych z pomocą psychologicz-
no-pedagogiczną. Wdrożenie reformy 
dotyczyło również w dużym stopniu 
wszystkich podmiotów związanych 
z oświatą: uczniów, rodziców, nauczycie-
li, czy też osób zajmujących się nadzorem 
pedagogicznym. U progu nowego roku 
szkolnego można śmiało powiedzieć 
że Szczecin przygotował się do zmian. 

Zmianie uległa przede wszystkim sieć 
szkół, która w ocenie Kuratorium Oświaty 
została przygotowana w Szczecinie jako 
spójna struktura sprzyjającą uzyskiwaniu 
zakładanych efektów kształcenia i która 
to zapewni możliwość realizacji obowiąz-
ku szkolnego przez dzieci i młodzież 
zamieszkałe na terenie miasta. 

Od 1 września 2017 r., 13 szczeciń-
skich gimnazjów zostanie włączonych 
w strukturę szkół podstawowych. Był 
to najczęściej wybierany wariant zmian 
z uwagi na to, że gwarantuje on ochronę 
etatów dla pracowników szkół. Dodatko-
wo 2 kolejne gimnazja zostaną włączone 
w strukturę techników,  5 szkół gimnazjal-
nych zostanie przekształconych w szkoły 
podstawowe, 2 gimnazja zostaną prze-
kształcone w liceum ogólnokształcące 
lub technikum, 9 gimnazjów stanie się 
8-letnimi szkołami podstawowymi (dot. 
gimnazjów dotychczas funkcjonujących 
w zespole ze szkołami podstawowymi), 
a 6 będzie funkcjonować jedynie do 
czasu ich pełnego wygaszenia (tj. do 
31 sierpnia 2019 r.).

Reforma wymagała od Miasta Szczecin 
dostosowania szkół do zmian. W związ-
ku z tym ustalony został harmonogram 
remontów placówek oświatowych, 
tak aby z początkiem roku szkolnego 
obiekty te były przystosowane do przy-
jęcia dzieci. Konieczne były m.in. prace 
związane z dostosowaniem pracowni 
chemicznych i fizycznych, toalet, przysto-
sowaniem klas 7 w szkołach podstawo-
wych, doposażeniem szkół w niezbędny 
sprzęt, czy utworzeniem dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych. Konieczna 
była również wymiana tablic szkolnych 
i pieczęci. 

Sprawne wdrożenie reformy w Szczec-
nie nie byłoby możliwe, gdyby nie spory 
wysiłek pracowników Wydziału Oświaty 
jak również Biura Inwestycji i Remontów 
Oświatowych Urzędu Miasta.

www.wiadomosci.szczecin.eu
 

branży przez pryzmat obecnej sytuacji 
Pomorza Zachodniego” oraz „Branża mor-
ska od kuchni – perspektywy i bolączki”,  
a także w strefie wolnego networkingu 
„Marine Business Mix”, podczas którego 
nawiążą biznesowe kontakty, przedstawią 
swoją ofertę, wymienią się wizytówkami.  

Na koniec wydarzenia wszyscy razem wy-
ruszą w Biznesowy Rejs statkiem „Joanna”, 
podczas którego będzie można swobodnie 
porozmawiać z resztą  uczestników w oto-

czeniu rodzimej fauny i flory obszarów 
nadodrzańskich. 

Rejestracja trwa do 8 września, odbywa się 
na stronie internetowej www.bem.szczecin.
pl. Organizatorem Biznesowego Eventu 
Morskiego jest Agencja Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej Sp. z o.o. 

Biznesowy Event Morski, Stara Rzeźnia, 20 
września, godz. 10. 

www.bem.szczecin.pl 

aktualizacji Lokalnego Programu Re-
witalizacji.

Do 8 września propozycje mieszkańców  
będą przyjmowane za pomocą formularza 
dostępnego na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Szczecin: www.konsultuj.
szczecin.pl, www.wojskapolskiego.szcze-
cin.eu  oraz w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektro-
nicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@
um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanisty-
ki i Administracji Budowlanej Urzędu 
Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 
70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii 
Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyj-
no-Informacyjnym „ŚRODEK” przy 
ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie.

Informacja o wynikach konsultacji zosta-
nie podana do publicznej wiadomości 
w terminie 30 dni od daty ich zakończe-
nia na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Szczecin: www.konsultuj.szczecin.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Szczecin.

Diagnoza „Nowa jakość dla Szczecina”  
dostępna na stronie:

www.wojskapolskiego.szczecin.eu
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Przebudowa i modernizacja Nabrzeża 
Starówka na szczecińskiej Łasztowni 
doskonale zdała egzamin podczas fina-
łu TSR oraz Festiwalu Ogni Sztucznych 
Pyromagic. To miejsce tętniło życiem 
i  nadal cieszy się powodzeniem wśród 
mieszkańców i turystów. 

Kolejny bulwar w Szczecinie rozpoczyna się 
pod Trasą Zamkową, biegnie pod dźwigo-
zaurami w sąsiedztwie portu jachtowego 
i kończy się dużym placem. Wzdłuż całego 
deptaka ustawione są ławki i siedziska, 
kosze na śmieci, stojaki rowerowe, donice 
z drzewami i estetyczne lampy. Znalazło się 
także miejsce na zielony pas trawy i skrzynki 
elektryczne ukryte w nawierzchni. – Starali-
śmy się utrzymać wyjątkowy charakter tego 
miejsca. Dlatego też zachowaliśmy stare 
elementy – m.in. poniemieckie płyty i kamie-
nie na koronie nabrzeża, które umiejętnie 
zostały wkomponowane w nową przestrzeń 
– tłumaczyAleksandra Ciszewska, zastępca 
dyrektora Wydziału Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska UM Szczecin. 

Most Cłowy 

Jest już przejezdny, ale  ze  względu na 
niewielkie opóźnienia wywołane złymi 
warunkami atmosferycznymi i konieczność 
prowadzenia prac wykończeniowych na 
chodnikach obiektu (montaż barier ener-
gochłonnych, poręczy, oświetlenia itd.) 
samochody i autobusy poruszają  się w obu 
kierunkach  jednym pasem, a dla pieszych 
i rowerów wydzielony został specjalny 
obustronny pas na krawędziach jezdni.

Jagiellońska na półmetku

Na placu budowy widać znaczące postępy. 
Na większości długości remontowanej 
ulicy położono już nowy chodnik. Trwają 
prace brukarskie, ustawiane są krawężniki, 
rozpoczęto roboty sanitarne i elektryczne 
na pl. Zamenhofa, gdzie stanie fontan-
na. Widoczne są roboty przy konstrukcji 
obiektu, w wykopie ustawiono zbrojenie. 
Na wysokości pl. Zamenhofa jezdnia zo-
stanie poprowadzona łukowo, okalając 
obszerny deptak będący przedłużeniem 
Deptaku Bogusława. W obrębie nowej 
części poza fontanną przewidziano miejsca 

Inwestycje, inwestycje... 

do rekreacji – ławki, donice z zielenią. Po 
przebudowie obowiązywać będzie strefa 
ruchu „30”, dzięki czemu piesi będą mogli 
przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu.

Inwestowanie w „sport”

Na kortach przy al. Wojska Polskiego po-
wstała nowa, piękna hala tenisowa.
Znajdują się tam trzy korty tenisowe o na-
wierzchni akrylowej, szatnie dla zawod-
ników i oczywiście węzły sanitarne. Dla 
publiczności na trybunach jest 246 miejsc.
– Obiekt jest piękny, spełniający wszelkie 
standardy i wymogi. Będzie służyć przede 
wszystkim klubom, tak aby mogły rozwi-
jać się tu kolejne talenty z naszego miasta.  
– powiedział prezydent Szczecina, Piotr 
Krzystek. Pierwszy egzamin hala przej-
dzie już wkrótce podczas turnieju Pekao 
Szczecin Open, podczas którego będzie 
zapleczem dla tenisistów, którzy będą mieli 
tu szatnie, możliwość treningu, rozgrzewki. 
Całkowity koszt inwestycji  8,5 mln zł, z cze-
go 2 mln zł pochodziło z dofinansowania 
Ministerstwa Sportu.

To koniec wysłużonej bieżni na Miejskim 
Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. 
Litewskiej 20. Poza nową nawierzchnią tar-
tanową na stadionie im. Wiesława Maniaka 
zostanie zamontowana także m.in.: skocz-
nia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia 
kulą, rzutu oszczepem, młotem i dyskiem 
oraz skocznia do skoku w dal. Zakończenie 
prac przewidziano na listopad br.

Powstanie także boisko na terenie Obiek-
tu Sportowego – BUKOWE przy ul. Poma-
rańczowej 31. Oprócz boiska piłkarskiego 
z nawierzchnią z trawy sztucznej o wy-
miarach 28m x 62m  (wraz z wykonaniem 
drenażu, odwodnienia liniowego, podbu-
dowy, instalacji kanalizacji deszczowej i in-
stalacją osprzętu sportowego) wykonawca 
zamontuje także oświetlenie boisk spor-
towych (istniejącego wielofunkcyjnego 
oraz nowo budowanego piłkarskiego), 
a także wybuduje parking przy budynku 
szatniowo-sanitarnym oraz ogrodzenie 
wraz z bramą wjazdową.

www.wiadomosci.szczecin.eu

 

 

 

Most Cłowy

Ul. Jagiellońska

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

Nowa hala tenisowa 
przy al. Wojska Polskiego
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Sezon remontowy  
w pełni

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Po 6 miesiącach jest dobrze!

Lato wykorzystujemy nie tylko na wy-
poczynek, ale także na remonty i co się 
z tym często wiąże na wymianę mebli, 
sprzętów itp.  

Musimy zatem pozbyć się tych już wysłużo-
nych, niepotrzebnych. Przypominamy, że 
starych drzwi, kanap czy krzeseł nie należy 
wystawiać przy śmietnikach czy przed 
dom, bo nikt ich stamtąd nie odbierze. 

Przypominamy także, że w ramach  opłaty, 
jaką uiszczamy za odbiór odpadów z na-
szych posesji możemy również skorzystać 
z usługi : odbiór odpadów wielkogabary-
towych. 

Odbywa się to 4 razy w roku w zabudo-
wie jednorodzinnej oraz  26 razy w roku 
w zabudowie wielorodzinnej. 
Harmonogramy na www.ecoszczecin.pl
Odpady wielkogabarytowe należy wysta-
wić 1 dzień przed terminem ich odbioru, 
w zabudowie jednorodzinnej przed nie-
ruchomość, w zabudowie wielorodzinnej 
przy miejscu gromadzenia odpadów sta-
łych dla danej nieruchomości.

Apelujemy do mieszkańców, aby wystawia-
li wyłącznie te odpady, które są zaliczane 
do odpadów wielkogabarytowych, czyli 
odpady komunalne, które ze względu na 
rozmiar lub wagę nie mieszczą się w po-
jemnikach na odpady zmieszane. Do tej 
grupy odpadów zaliczamy między innymi 
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fote-
le, dywany, materace, zabawki dużych 
rozmiarów, itp.

Nie zaliczamy do odpadów wielkoga-
barytowych wszelkiego rodzaju części 
samochodowych, odpadów sanitarnych, 

remontowych, rozbiórkowych, budowla-
nych w tym stolarki okiennej i drzwiowej, 
elektroodpadów.
Odpady budowlano - rozbiórkowe przyj-
mowane są w większości Ekoportów!
 Bezpłatnie można je oddać: 
– ul. Dworska (plac Słowińców), Gu-

mieńce, godz. 9.00-19.00
– ul. Gdańska, Międzyodrze – godz. 9.00-

17.00
– ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), Pra-

wobrzeże/Dąbie Godz. 9.00 -17.00
– ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości), Płonia  

godz. 9.00 -17.00
– ul. Leszczynowa, Zdroje, godz.9.00 – 

19.00 

W soboty  godz. 9.00-15.00 
W wymienionych Ekoportach  mieszkańcy 
mogą oddawać odpady budowlano – roz-
biórkowe w objętości do 240 l, lub masie 
nie większej niż 125 kg. 
W danym punkcie z pomocą pracownika 
trzeba dokonać  wstępnej segregacji od-
padów na 2 grupy:
– odpady z betonu, gruzu ceglanego, od-

padowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia,  niezawie-
rające substancji niebezpiecznych;

– materiały budowlane zawierające gips 
niezanieczyszczone substancjami nie-
bezpiecznymi.

www.ecoszczecin.pl

Ulica Wiejska (Wyspa Pucka): przy 
ogródkach działkowych dzikie wy-
sypisko śmieci.  

Ul. Dąbska – boisko: trawa oraz wał 
otaczający boisko do wykoszenia.

Zapadnięta jezdnia na Jana Pawła II 
przy studzience kanlizacyjnej.

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, ta-
blet) opartym na Androidzie, systemie 
iOs czy Windows Phone. Wystarczy 
mieć wgraną aplikację oraz dostęp do 
Internetu. Można również wykorzystać 
do tego komputer stacjonarny. Póź-
niej już wszystko jest bardzo proste. 
Wchodzimy do aplikacji lub na stronę, 
wypełniamy podstawowe informacje, 
opisujemy problem i wysyłamy do 
Urzędu Miasta.

więcej:
www.alertszczecin.pl

W pierwszym  półroczu  2017 r. z nierucho-
mości zamieszkałych, szkół i cmentarzy 
w Szczecinie odebranych zostało blisko 
57,5 tys. ton odpadów komunalnych.

To o ponad 2,65% więcej niż w tym samym 
okresie roku ubiegłego. W tej masie 11,4 
tys. ton stanowiły odpady odebrane selek-
tywnie, co  stanowi to 19,8% wszystkich 
odebranych odpadów. Dla porównania 
w analogicznym okresie 2016 r. ta wartość 

odpadów odebranych selektywnie wyniosła 
10,5 tys. ton – 18,8% – czyli o ponad 800 
ton mniej.

Na ten wzrost  wpływają przede wszystkim 
odpady zielone, których odebrano ponad 
900 ton więcej oraz odpady opakowanio-
we –  więcej o blisko 80 ton. 

Te dane obrazują stały wzrost odpadów 
gromadzonych selektywnie, a co za tym 

idzie ekologiczną świadomość mieszkańców 
Szczecina. 

Aby jeszcze bardziej usprawnić system odbio-
ru odpadów, zarówno tych gromadzonych 
selektywnie jak i zmieszanych Gmina przy-
gotowała ankietę z prośbą o wypełnienie 
przez  mieszkańców. 

Ankieta znajduje się na stronie : 
www.ecoszczecin.pl 

oraz www.szczecin.pl

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w okresie styczeń – czerwiec 2017 r.

 
SZCZECIN

Odpady  
zmieszane  

(Mg)

Odpady  
opakowa- 

niowe

Odpady  
wielkogabary-

towe

Odpady  
zielone

Odpady  
ogółem

W tym  
odebrane  

selektywnie

Udział  
selekty- 

wny

01-06 2017 46 094,2 5 492,1   5 299,3 2 365,4 57 447,5 11 353,3 19,76%

01-06 2016 45 449,9 5 413,0  2 853,5 2 511,4 55 965,2 10 515,3 18,79%
            

Przykład,  jak nie należy robić.
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8. Ekoport  w Szczecinie
W pierwszej połowie września rozpo-
czyna działalność  punkt selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych.  
Mieści się on u zbiegu  ulic Arkońska 
i Harcerzy .

Jest to 8 Ekoport w Szczecinie  gdzie  miesz-
kańcy – bez konieczności ponoszenia do-
datkowej opłaty – mogą oddać m.in: zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, 
baterie i akumulatory, odpady zielone itp.  

Teren, na którym umiejscowiono ten 
Ekoport jest terenem miejskim, jeszcze 
niedawno stanowił opuszczone zaplecze 
gospodarcze. 
Dziś to kompleks trzech budynków i dwóch 
wiat do obsługi punktu selektywnej zbiórki 
odpadów. Wszystkie budynki są parterowe, 
niepodpiwniczone, a socjalno – biurowy 
i magazynowy ukryte są pod szkieletem 
z ram stalowych tworzących złudzenie 
dachu dwuspadowego. Ramy połączo-
ne legarami będą podstawą dla roślin 
pnących, które z czasem ukryją budynek 
tworząc zielony dach i ściany. 

W budynku socjalno – biurowym powstała 
w pełni wyposażona  salka edukacyjna  
z możliwością jej wykorzystania poza 
godzinami funkcjonowania Ekoportu, na 
spotkania i zajęcia edukacyjne dla dzieci, 
młodzieży, a także  dorosłych. 

Gmina Miasto Szczecin jako jedyna w Pol-
sce uzyskała dofinansowanie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na 
rozbudowę sieci Ekoportów w Szczecinie, 
w tym tego, który powstał przy ul. Arkońska/
Harcerzy.  

Wraz z powstaniem Ekoportu uporząd-
kowano teren przyległy do Parku Ka-
sprowicza, wybudowano chodnik, kilka 
dodatkowych miejsc parkingowych a doj-
ście do parku zyskało oświetlenie. 

Docelowo planuje się,  by każda dzielnica, 
każdy region miasta miał własny Ekoport, 
a najlepiej kilka. 

www.ecoszczecin.pl

Wielkie otwarcie już wkrótce! 

Będzie zwiedzanie, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, m.in.
– warsztaty z artrecyklingu
– ekologiczne konkursy
– gry i zabawy
Stoisko edukacyjne ECOSZCZECIN 
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EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szcze-
cińskiego Obszaru Metropolitalnego 
powstaje na Ostrowie Grabowskim. 
Będzie przetwarzać w energię 150 tys. 
ton odpadów komunalnych rocznie, 
zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30 
tys. mieszkań.  
Koszt inwestycji 711 mln zł. 
Najważniejsze źródła finansowania: 
279 mln zł – dotacja z Funduszu Spój-
ności Unii Europejskiej
327 mln – obligacje Banku Pekao SA. 
42 mln zł – środki własne ZUO  
Głównym wykonawcą zakładu jest wło-
ska Termomeccanica Ecologia (TM.E.). 
Termin oddania zakładu do użytku: 
listopad 2017 roku.

ecogenerator.eu

Wisząca magistrala  
EcoGeneratora

Szary, niepozorny, wcale nie najgrub-
szy. W wielości rur, kabli, urządzeń,
które wypełniają wnętrze 
EcoGeneratora, trudno go dostrzec. 
A jednak bez niego kotły 
i turbina byłyby całkowicie 
bezużyteczne.

Mowa o rurociągu do obiegu pary, który 
łączy kotły z turbiną. Pracownicy EnergoPL 
kończą właśnie montaż magistrali parowej. 
Ta sama firma zbudowała instalację do 
obiegu wody kotłowej.

Rurociągi parowe EcoGeneratora mają 
150 mm średnicy, w części wspólnej dla
obu kotłów 225 mm.  Grubość ścian od 8 
do 11 mm. Stal z domieszką molibdenu, 
odporna na korozję i wysoką temperatu-
rę.  Dobrej jakości stali wymaga medium 

- przegrzana para o ciśnieniu 40 barów 
i temperaturze 400 st. Celsjusza.
Zasady budowy rurociągów dla urządzeń 
o ciśnieniu większym niż 0,5 bara określa 
tzw. dyrektywa ciśnieniowa (2014/68/UE). 
Przepisy te są rygorystycznie przestrzegane 
ze względu na bezpieczeństwo pracow-
ników zakładu. Prawidłowy tok budowy 
kontroluje krok po kroku – począwszy do 
projektu po wykonanie i montaż – Urząd 
Dozoru Technicznego.
Z powodu naprężeń i rozprężeń, jakie po-
wodują wysokie temperatury (a dokładniej 
różnice temperatur podczas rozruchu albo 
wygaszania kotła) cały rurociąg nie jest 
zmontowany na sztywno, tylko na spe-
cjalnych zawieszeniach i podparciach 
W sumie 200 metrów rur i 10 ton stali.
– To nie było łatwe zadanie – mówi kie-
rownik budowy EnergoPL inż. Krzysztof 

Urban. – Ze względu na brak miejsca nie 
posługiwaliśmy się dźwigiem. Wszystkie 
elementy, a niektóre ważyły 200-300 kg, 
trzeba było pasować ręcznie.

Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa 
mają połączenia spawane. Po wykonaniu 
przechodzą potrójną kontrolę jakości; RTG, 
ultradźwiękową i penetracyjną (przy użyciu 
specjalnych substancji). Za nadzór nad 
spawaniem i kontrolę spoin odpowiada 
mgr inż. Mateusz Herbuś z EnergoPl.  Osta-
teczną weryfikacją pracy ekipy EnergoPL-
będzie gorący rozruch kotła.
– To oczywiście dla nas moment najwięk-
szego stresu – przyznaje z uśmiechem 
inż. Urban.

Zimny rozruch już trwa, a gorący rozpocz-
nie się na dniach.

Budowa w skrócie

Pogłębianie Duńczycy
Na zlecenie ZUO należąca do firmy 
UW Service jednostka Andy pogłębiła 
i udrożniła wlot do kanału, którym woda 
z Duńczycy będzie pompowana do Eco-
Generatora. Woda jest potrzebna głów-
nie do skraplania pary w turbinie oraz do 
oczyszczania spalin.

Przyjechał transformator blokowy
Główny transformator EcoGenerator po-
wstał w hiszpańskiej Saragossie. Jego 
zadaniem będzie zmiana napięcia energii 
elektrycznej wytwarzanej przez turbinę 
z 6,3 kV do 15 kV (czyli do wysokości stan-
dardowego napięcia przesyłowego).  
Energia z EcoGeneratora będzie przesyłana 
poprzez rozdzielnicę do GPZ Żelechowa, 
a stamtąd do odbiorców Enei. Moc trans-
formatora 18 KVA. 

Trwa budowa dróg wewnętrznych
23 tys. m kwadratowych czyli trzy boiska 
piłkarskie. Taka jest powierzchnia dróg 
wewnętrznych i placów, które powstaną 
(znaczna część jest już gotowa) na terenie 
EcoGeneratora. Na zdjęciu: budowa odcin-
ka między bramą wjazdową a portiernią.

Pierwsze obiekty do odbioru
Pompownia wody p.poż, kotłownia do-
datkowa oraz agregat prądotwórczy – to 
pierwsze obiekty, które główny wykonaw-
ca firma TM.E w najbliższych dniach chce 
przekazać do odbiorów. 

EcoGenerator  
– nasza planeta,  
nasza przyszłość

Fragment rurociągu do obiegu 
pary. W końcowym etapie rurociągi 
zostaną owinięte izolacją z wełny mi-
neralnej o grubości 150 mm i osłonięte 
blachą aluminiową.

Inżynier Krzysztof Urban, absol-
went Politechniki Śląskiej. Montował 
rurociągi ciśnieniowe m.in. w najwięk-
szej polskiej kopalni ropy naftowej  
w Lubiatowie i Terminalu LNG w Świ-
noujściu. W tle turbina EcoGeneratora. 
Z prawej miejsce połączenia z rurocią-
giem parowym.
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Inwestycyjna gorączka

ZWiK wśród żaglowców

Na początku sierpnia, za sprawą finału 
regat The Tall Ships Races, miasto było 
żeglarską stolicą Europy. Impreza przycią-
gnęła kilkaset tysięcy osób. Mnóstwo osób 
odwiedziło także stoisko naszej spółki. Pre-
zentowaliśmy projekt inwestycyjny „Czysta 
Odra w Szczecinie”. Na najmłodszych cze-
kał „Wodny plac zabaw”. Dzieci budowały 
własne tamy, uruchamiały koło młyńskie,  
oczyszczały wodę, instalowały rurociągi.  
Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali 
od nas drobne upominki. Sporym zainte-
resowaniem cieszył się również należący 
do nas „kamerowóz”, czyli samochód prze-
znaczony do telewizyjnej inspekcji sieci. 

ZWiK przystępuje do realizacji farmy 
fotowoltaicznej. Powstanie na terenie 
Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie. 
Będzie to trzecia farma słoneczna  
zrealizowana przez spółkę.

W każdym przedsiębiorstwie wodociągo-
wym jedną z największych pozycji po stro-
nie kosztów jest zakup energii elektrycznej. 
ZWiK systematycznie realizuje zadania słu-
żące racjonalizacji i zmniejszeniu wydatków 
na prąd. Dążąc do optymalizacji kosztów 
energii, ZWiK korzysta z odnawialnych źró-
deł energii. W tym celu w naszych oczysz-
czalniach ścieków powstały instalacja do 
spalania biogazu i farmy fotowoltaiczne 
w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”. 
Obecnie ok. 17 proc. zużywanej przez 
Spółkę energii pochodzi z własnych źródeł.
Wskaźnik ten ulegnie poprawie po realizacji 
kolejnej farmy fotowoltaicznej. Zbudowana 
będzie w Pilchowie. Wykonawcę spółka 

Trwa sezon na prace remontowo-budow-
lane. ZWiK prowadzi obecnie szereg in-
westycji.

Sporo prac prowadzimy w związku z reali-
zacją programu inwestycyjnego „Czysta 
Odra w Szczecinie”. Tak dzieje się np. na 
ulicy Kormoranów i Piaskowej na osiedlu 
Żelechowa. Budowana jest tu sieć kanali-
zacyjna wraz z niezbędnymi przyłączami 
do budynków. W sumie powstanie tu ok. 
1,7 km kanalizacji sanitarnej. 

Znacznie poważniejsze prace rozpoczną się 
wkrótce na kilku innych ulicach w tej części 
miasta. Realizowane będą w ul. Robotniczej, 
Hożej, Studziennej, Zgorzeleckiej, Grzymiń-
skiej, Żelaznej, Rościsława, Głowickiej, Bli-
żińskiego, Konarskiego, Widuchowskiej, 
Wendeńskiej, Retry. Tu ułożone będzie blisko 
5 km sieci kanalizacyjnej. Trwa modernizacja 
oczyszczalni „Zdroje”.  Inwestycja polega na 
przebudowie lub niewielkiej rozbudowie 
istniejących instalacji do oczyszczania ście-
ków. Jej ukończenie przyczyni się głównie 
do poprawy niezawodności istniejącego 
systemu oczyszczania ścieków oraz wzrostu 
niezawodności i efektywności gospodarki 
osadowej. 

Od kilku tygodni trwa również modernizacja 
pompowni ścieków „Górny Brzeg” i „Bia-
łowieska”.  Realizacja inwestycji  zapewni 
możliwość bezpiecznej eksploatacji w każdej 
z komór pompowni bez konieczności jej 
wyłączania. 

W przepompowniach przebudowany będzie 
istniejący układ technologiczny poprzez 
wykonanie ściany żelbetowej, dzielącej ist-
niejącą komorę czerpalną na dwie mniejsze 
komory oraz wbudowanie sterowanych 
zastawek kanałowych. 

Dyspozytornia i pogotowie razem
Nieco inną inwestycją w ramach „Czystej 
Odry w Szczecinie” jest budowa centralnej 
dyspozytorni sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej 
części Szczecina. Powinna zakończyć się 
w pierwszej połowie lutego przyszłego roku. 
W jej trakcie nastąpi przebudowa i adaptacja 
obiektu warsztatowo-biurowego przy ul. 
Golisza 8. Inwestycja obejmie też  zakup 
i montaż oprogramowania i niezbędnego 
sprzętu w tym komputerów, serwerów 
a także potężnego ekranu składające się 
z połączonych monitorów. 
Pracownicy dyspozytorni będą mogli zdalnie 
nadzorować procesy i parametry technolo-
giczne takich obiektów jak: stacje uzdatniania 
wody, pompownie wody, oczyszczalnie 
i przepompownie ścieków. Zyskają też moż-
liwość zdalnego sterowania i zarządzania 
tymi obiektami a także siecią wodociągową 
i kanalizacyjną. 
Oprócz tego dyspozytornia zostanie wypo-
sażona w oprogramowanie umożliwiające 
zarządzanie służbami technicznymi, pojaz-
dami i sprzętem. 
Bardzo istotną częścią inwestycji będzie do-
stosowanie części pomieszczeń na potrzeby 
pogotowia wodnokanalizacyjnego.

wyłoniła w drodze przetargu nieograni-
czonego. Została nim firma Hymon Energy 
z Tarnowa. Zadanie zrealizowane będzie 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W pierw-
szej kolejności wykonawca przystąpi więc 
do wykonania niezbędnej dokumentacji. 
ZWiK zakłada, że proces projektowania 
i realizacji farmy powinien zakończyć się 
w pierwszym kwartale 2018 r. Wartość 
umowna kontraktu to nieco ponad 2,5 
mln zł brutto. 

Na terenie ujęcia wody w Pilchowie po-
wstanie farma o mocy 0,5 MW, która zaj-
mie powierzchnię ok. 1 ha. Wytworzona 
energia elektryczna przeznaczona będzie 
w całości na potrzeby zakładu produk-
cji wody. Budowa farmy będzie wsparta 
środkami pochodzącymi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 współ-
finansowanego z  Funduszy Europejskich. 

Słońce zasili Pilchowo

 Prace na ul. Kormoranów
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Budownictwo

Kolejne zielone podwórka

Zamieszkaj na  
Wrzosowym Wzgórzu 

Nowe osiedla TBS

Szczecińskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego prowadzi nabór 
chętnych do zamieszkania na Osiedlu 
mieszkaniowym „Wrzosowe Wzgó-
rze”. Inwestycja powstaje przy ul. Szo-
sa Polska u zbiegu z ulicą Dojazdową, 
w dzielnicy Północ.

Na osiedlu powstaną 283 nowe mieszkania 
– niemal na każdą kieszeń. Powierzchnia 
poszczególnych lokali, w zależności od 
liczby pokoi, wynosi:
• 35,70–44,90 m2 (jednopokojowe),
• 45,90–56,90 m2 (dwupokojowe), 
• 56,20–74,80 m2 (trzypokojowe).
Cztery mieszkania dostosowane zostaną 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Mieszkania są otoczone zielenią, z placami 
zabaw dla maluchów i boiskami. Z nowo-
czesną infrastrukturą i parkingami. W stan-
dardzie wykończenia „pod klucz”.
220 mieszkania są przeznaczone dla osób, 
które partycypując w kosztach ich budowy 
pokryją jedynie 30 proc. jego wartości. 

Zainteresowani pozyskaniem mieszkań 
zawierają umowę o partycypacji w kosztach 
budowy, a po wybudowania i oddaniu 
do użytkowania umowę najmu. Wkład 
własny przyszłego najemcy jest objęty 
gwarancją zwrotu.
Mieszkanie w partycypacji, to propozycja 
dla osób o średniej wysokości miesięcz-
nych dochodów, które nie mają na terenie 
gminy innego mieszkania czy domu. Sza-
cunkowa wysokość udziału w kosztach 
budowy mieszkania na Osiedlu „Wrzosowe 
wzgórze” wynosi jedynie 1 200 zł za 1 m2 
powierzchni użytkowej.

Planowany termin zakończenia inwe-
stycji to wiosna 2019 r. 
Osoby zainteresowane partycypacją mogą 
zapoznać się z projektami konkretnych 
mieszkań w siedzibie Szczecińskiego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

www.stbs.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego „Prawobrzeże” prowadzi nabór 
chętnych do zamieszkania na dwóch 
osiedlach mieszkaniowych. Trwają 
ostatnie przygotowania do rozpoczę-
cia inwestycji. 
Pierwsze z osiedli będzie zlokalizowane 
w śródmieściu Szczecina, w rejonie ulic: 
Kusocińskiego, Głowackiego i Sowiń-
skiego. Jego budowa rozpocznie się 
w trzecim kwartale 2017r. Na osiedlu po-
wstaną trzy budynki, a w nich 95 mieszkań 
(jedno, dwu i trzypokojowych). Powierzch-
nia lokali waha się od 41 do 63 m2. Oprócz 
tego zaadaptowane na lokale użytkowe 
zostaną dwa istniejące i położne w pobliżu 
budynki powojskowe.  
W grudniu powinna rozpocząć się budo-
wa osiedla zlokalizowanego w Dąbiu 
w rejonie ulic: przy ulicach: Pokładowej, 
Oficerskiej, Drukarskiej i E. Gierczak. 
Zakończenie tej inwestycji planowane 
jest na jesień 2019 r. Na osiedlu powstanie 
sześć budynków ze 184 mieszkaniami. 
Wszystkie lokale zlokalizowane na parte-
rze będą posiadać przydomowe ogródki 

i możliwość dostosowania dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Zaprojektowano mieszkania jednopoko-
jowe o pow. 47m2; dwupokojowe od 46 
do 55 m2 i trzypokojowe od 64 do 66 m2. 
Oprócz budynków na osiedlach powstaną 
również parkingi, skwery, place zabaw, 
oraz miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Mieszkania na wymienionych osiedlach 
dostępne będą dla osób, które zdecydują 
się partycypować w kosztach ich budowy. 
Przyszły najemca pokrywa jedynie 25 proc. 
kosztów budowy mieszkania wpłacając 
tzw. wkład własny. Bardzo ważne jest to, 
że wkład ten objęty jest gwarancją zwrotu  
i w sytuacji, kiedy lokator zechce zakoń-
czyć najem mieszkania, otrzyma zwalory-
zowaną kwotę wkładu własnego.  

Ze szczegółowymi informacjami, planami 
budowy osiedla oraz mieszkań można 
zapoznać się w siedzibie spółki przy 
ul. Winogronowej 11F, a także pod tel. 
91 46 13 692 wew. 141.

www.tbsp.szczecin.pl

Rozpoczęły się prace związane z realiza-
cją programu „Zielone Podwórka”. 

Alejki, place zabaw i nowe nasadzenia 
będą cieszyć mieszkańców kamienicy przy 
ul. Emilii Plater 90. W ciągu kilku tygodni 
powinny ruszyć prace na podwórkach 
kolejnych wspólnot mieszkaniowych. Do 
końca roku Zielone Podwórka powstaną 
przy budynkach jedenastu wspólnot 
mieszkaniowych. 

Są to wspólnoty, które złożyły najlepsze 
projekty modernizacji podwórek i uzyskały 
dofinansowanie Zarządu Budynków i Lo-
kali Komunalnych: 1) Boguchwały 13-16, 
Asnyka 20; 2) Barbary 6, Kołłątaja 29-30, 
Długosza 5-7, Długosza 8-9a, Długosza 
10, Niemcewicza12; 3) Bogumiły 10-14, 
Wojska Polskiego 130,132; 4) E. Plater 90; 
5) Garncarska 4-6, Boh. Warszawy 107-111, 
Jagiellońska 31; 6) Jagiellońska 39a; 7) 
Montwiłła 2-11; 8) Wąska 5a-8; 9) Wiel-
kopolska 32; 10) Zakopiańska 11-12; 11) 
Zakopiańska 13-14.

Na realizację podwórek gmina przeznaczy-
ła 1,5 mln zł. Samorząd wsparł realizację 
każdego projektu dofinansowaniem w 75 
proc. (infrastruktura, zieleń) i 95 proc. (wy-
posażenie placów zabaw).

Program „Zielone Podwórka” organizo-
wany jest po raz dziesiąty. Jego głównym 
celem jest poprawa warunków i estetyki 
otoczenia budynków. 

www.zbilk.szczecin.pl
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Rady Osiedla inwestują 
Rady Osiedla

Kolejne zielone podwórka

Lato powoli się kończy, ale nie inwestycje. 
Ciepła i słoneczna pogoda w dalszym 
ciągu zachęca do spacerów i aktywności 
fizycznej. Dzięki inicjatywom Rad Osiedlo-
wych miejsc do odpoczynku i rekreacji  
jest coraz więcej.

Na terenie skweru im. Telesfora Badetki 
pomiędzy ul. Spółdzielczą, a al. Wojska 
Polskiego powstanie nowy plac zabaw. 
Miejsce stworzone z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach będzie też dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez 
dobór odpowiednich urządzeń, a także 
tablicy dla niewidomych dzieci. Będzie to 
miejsce bezpieczne poprzez zastosowanie 
odpowiedniej syntetycznej nawierzchni.

W dalszej części zostanie ustawiona si-
łownia „pod chmurką”, z której skorzystają 
wszyscy mieszkańcy Osiedla promujący 
zdrowy styl życia. 

Przewidziano także remont alejek, powsta-
nie też enklawa dla seniorów. Zlikwidowa-
ne zostaną schody. Całość uzupełniać 
będą elementy małej architektury wybrane 
z katalogu mebli miejskich. 

Obecnie trwają prace projektowe. Inwesty-
cje współfinansuje Rada Osiedla Łękno  
w ramach programu „Współfinansowanie 
Inwestycji Rad Osiedli”. 

Zakończono pierwszy etap prac przy 
realizacji  inwestycji  „Park Liga” przy ul. 
Światowida sfinansowany przez Radę 
Osiedla Golęcino –Gocław. 

Z terenu uprzątnięto gruz i odpady.  Zieleń 
po uporządkowaniu znów nabrała nowego 
blasku. Ułożone zostały alejki, a przy nich 
ustawiono ławki i kosze na śmieci. 

Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, starsi 
z siłowni pod chmurką. 

W drugim etapie pojawią się nowe nasa-
dzenia: drzewa m.in. 
– sosna pospolita, 
– czeremcha pospolita, 
– śliwa wiśniowa oraz krzewy w ilości ok. 

1500 sztuk,
– berberysy,
– róże pomarszczone i tawuły japońskie. 

Całość dopełni świeżo położony trawnik. 

Prace związane z ukończeniem II etapu 
przewidziano do 30 listopada 2017 r.

Zachęcamy wszystkich do ruchu, sportu i aktywności. Modernizujemy stare i stawiamy 
nowe. Wzbogacamy przestrzeń publiczną o kolejne inwestycje. Siłownie, place zabaw, 
skwery i inne zrealizowane projekty czekają na mieszkańców Szczecina. 

W sierpniu zakończono kolejną inwestycję na terenie Osiedla Arkońskie-Niemierzyn. 
Przy ulicy Zakole ustawionych zostało 10 podwójnych urządzeń „siłowni pod chmurką” 
dostępnych całą dobę dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. Inwestycja 
została zrealizowana z inicjatywy Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn.
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Oni chcą wygrać Festiwal 
Aktualności

Ponad 400. wykonawców zgłosiło się 
do tegorocznej 11. edycji konkursu mu-
zycznego Festiwal Młodych Talentów – 
Nowa Energia. Swoją twórczość wysłali 
artyści z całej Polski. Kto wygra? Okaże 
się to 14 października.

Najwięcej zgłoszeń nadesłano  z War-
szawy (40), Poznania (25), Wrocławia  
i Krakowa (po 24). Ze Szczecina wpłynęło 
17 zgłoszeń. Ponad połowa, to wyko-
nawcy z dużych miast, ale też są arty-
ści z mniejszych miejscowości, choćby 
z Celestynowa, Dychowa, Osielska czy 
Siechnic. Co ciekawe, jedno zgłoszenie 
nadesłano z Berlina. 

Zgłoszeni artyści wykonują przeróżną 
muzykę; pop, rock, muzykę alternatywną, 
grunge, heavy metal, rap, funk, pop, soul, 
jazz, bosa nova, reggae, blues, R&B, folk, 
Hard rock, Indie rock, psychodelia… i wiele 
wiele innych. 

Wszystkim artystom życzymy powodzenia 
i trzymamy kciuki. 

W chwili obecnej ze zgłoszoną twórczością 
zapoznaje się jury z Katarzyną Nosowską na 
czele. 10 szczęśliwców pod koniec sierpnia 
zostanie zaproszonych do Szczecina na 
przesłuchania konkursowe.

Poznajemy Polskę poprzez smak, 
dźwięk, kolor, zapach, przedmioty co-
dziennego użytku. Odkrywamy je na 
nowo podczas twórczych i interesują-
cych warsztatów. 
Dotychczas poznaliśmy Polskie Dźwięki, 
Polskie Meble, Polskie wzory .

Na kolejnych spotkaniach poznawaliśmy 
Polskie Smaki, kisząc przy jednym stole 
ogórki według kołobrzeskiej receptury 
oraz Polskie Zapachy, które ułatwiają 
przywoływanie dawnych, pozornie za-
pomnianych wspomnień, stanowią silne 
wskazówki pamięciowe.

Kolejne spotkania:  
– POLSKIE PROJEKTY 23 września w Mu-
zeum Transportu i Komunikacji w Szcze-
cinie, a POSKIE KOLORY 4 listopada 
w Centrum Dialogu Przełomy. 

Zapraszamy!

26 sierp-
nia ostatnia 
potańców-
ka sezonu, 
występ Ry-
szarda Pozna-
kowskiego,  
atrakcje dla 
dzieci, pre-
miera książki. 
„Ferajna z ka-

wiarni Sorrento”, bo o tej książce mowa, 
to ostatnia część trylogii szczecińskiego 
big-beatu. Jej autorem jest muzyk i anima-
tor kultury Wojciech Rapa, bezpośredni 
świadek narodzin polskiego rock’n’rolla, 
który postanowił skomasować wiedzę 
o szczecińskiej muzyce popularnej w trzech 
tytułach, w tym w tej ostatniej.

Czas podsumowań

10. edycja Różanego Ogrodu Sztuki 
dobiega końca. Letnie weekendy na Ró-
żance potwierdziły, że rzucony 10 lat temu  
pomysł „chwycił”. Wszystkie wydarzenia 
cieszyły  się  ogromnym powodzeniem. 

Niewątpliwie hitem były potańcówki, 
bez względu na pogodę i rodzaj muzyki, 
parkiet zawsze był oblegany.
Nie mniej uczestników  zanotowała  „Ró-
żanka Dzieciom” – cykl spotkań i warszta-
tów twórczych z  dziedziny  teatru, literatury, 
plastyki czy muzyki. 

Południowe koncerty plenerowe w każdą 
sobotę i niedzielę czy wieczorne występy 
na różankowej scenie, gdzie wystąpili m.in.  
uczniowie, studenci oraz artyści szcze-
cińskiej sceny muzycznej,  holenderski 
studencki dwunastoosobowy band Ca-
pitals z Holandii  czy koncert w klimacie 
najpiękniejszych szlagierów polskiego kina 
przedwojennego w wykonaniu Tomasza 
Stockingera cieszyły się także ogromnym 
powodzeniem. 

Egzamin zdała także „Różana Czytelnia”, 
czyli plenerowa strefa wolnych książek, 
gdzie każdy mógł zostawić, wziąć lub po-
czytać książkę na miejscu. 

Tyle o sezonie 2017  w największym skrócie. 

Do zobaczenia za rok! 

Z kim zagrają finaliści?
Podczas koncertu finałowego w Arena 
Szczecin 14 października na scenie wy-
stąpią także T.Love, Luxtorpeda i Daria Za-
wiałow. Wraz z nimi zagra ubiegłoroczny 
zwycięzca FMT, zespół Romantic Fellas, 
oraz ogłoszony zostanie zwycięzca 11. 
edycji festiwalowego konkursu. 

Wybuchowa mieszanka: młodość i do-
świadczenie, tak można scharakteryzować 
więc lineup Festiwalu Młodych Talentów 
– Nowa Energia 2017.

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

ufundowane przez Szczecińską Agencję 
Artystyczną. 

Szczegółowe informacje o konkursie i fe-
stiwalu znajdują się na stronie:

www.festiwalmlodychtalentow.pl

Różany Ogród Sztuki – finisz Polska 
– znaki  
szczególneW  liczbach:

 20.000 uczestników  
projektu Różany Ogród 
Sztuki

 28 godzin muzyki na 
żywo

 1000 zagranych 
i zaśpiewanych utworów 
przez ponad 700 muzy-
ków i artystów

 18 godzin nieustannego 
tańca na potańcówkach

 1000 dzieciaków 
bawiło się na Różance

 8000 zdjęć zrobiono 
w Ogrodzie

 1000 nowych pozycji 
w „Różanej Czytelni”.
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Przeżyjmy to jeszcze raz!
Rozmaitości /TSR

Najpiękniejsze kwiaty i krzewy,  
sadzonki roślin, minilasy w szklanych 
naczyniach, produkty regionalne  
i ekologiczne – to wszystko (i wiele 
więcej!) znaleźć będzie można już 2 i 3 
września podczas jesiennej odsłony 
zielonego eventu – Miasto Ogród.

To już czwarta edycja wydarzenia, które 
co roku zyskuje jeszcze większą sympatię 
mieszkańców. Tradycyjnie Miasto Ogród 
podzielone zostanie na dwie części – Green 
Market i Eco Market, które wydzielać będą 
dwa place w Centrum Szczecina – Plac 
Żołnierza Polskiego i Aleja Kwiatowa.

Plac Żołnierza Polskiego wypełnią kolory 
przepięknych drzew i krzewów ozdobnych 
oraz owocowych, kwiatów doniczkowych, 
ciętych, sadzonek ziół, ozdób ogrodowych 
czy cebulek roślin, w tym m.in. czosnków, 
tulipanów i koron cesarskich. W tej części 
wydarzenia każdy miłośnik urządzania 
ogrodów czy tarasów z pewnością znaj-
dzie coś dla siebie. A tym, którzy dopiero 
rozpoczynają zdobienie swojego balkonu 
lub ogrodu z pewnością z pomocą przyjdą 
wystawcy, którzy służyć będą poradami 
i wskazówkami. 

Na Alei Kwiatowej zapanuje natomiast iście 
ekologiczny klimat. Wszystko za sprawą 
Eco Marketu. Przez dwa dni trwania wy-
darzenia właśnie na tym placu znajdziemy 
ekologiczne i regionalne miody, obwarzan-
ki, wina, nalewki, sery z Podhala czy przy-
prawy i zioła. Będzie to doskonała okazja, 
by zrobić zapasy na jesienny i zimowy czas. 

To jednak nie wszystko. W strefie eco nie 
zabraknie także wyrobów rękodzielniczych, 
biżuterii i wyjątkowych ozdób m.in. z drew-
na i szkła. Na Alei Kwiatowej powstanie 
również Strefa Animacji i Edukacji zarówno 
dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych 
uczestników wydarzenia. W programie 
m.in. gry i zabawy edukacyjne i ekologiczne 
oraz warsztaty przyrodnicze. Dodatkowo 
powstanie również strefa wypoczynku 
składająca się z leżaków oraz stoliczków, 
gdzie mieszkańcy oraz turyści będą mogli 
odpocząć po zakupach i spróbować świe-
żo parzonej kawy.

Podczas wydarzenia będziemy również 
zachęcać do włączenia się do akcji dba-
nia o nasze otoczenie. Podczas Miasta 
Ogrodu przeprowadzona zostanie bo-
wiem zbiórka elektroodpadów. Każdy, kto 
2 lub 3 września przyniesie na Aleję swoje 
elektrośmieci w zamian otrzyma kwiatową 
sadzonkę. Patronem akcji oraz partnerem 
operacyjnym zbiorki elektroodpadów są 
działające w ramach Grupy TOM: TOM 
Elektrorecykling Sp. z o.o. oraz TOM Or-
ganizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego  
i Elektronicznego S.A.
Partnerem Kolorowej Alei jest inwestor pro-
jektu „Czysta Odra w Szczecinie”. 

Miasto Ogród – jesień 2-3 września 
2017r. , godz. 10 – 18, Aleja Kwiatowa 
i Plac Żołnierza Polskiego.

Pachnąco, 
kolorowo 
i ekologicznie
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Wrzesień zaprasza
Tym razem zaczniemy od wydarzeń 
sportowych, bowiem w tym miesiącu 
jubileuszowy, 25. Turniej  
Pekao Szczecin Open. 

Najstarsza i największa zawodowa impreza 
tenisowa w Polsce odbędzie się – podob-
nie jak dwadzieścia cztery poprzednie – na 
ziemnych kortach przy al. Wojska Polskiego 
127 w Szczecinie.
Na liście zgłoszeń jubileuszowego turnieju 
znaleźli się tak znakomici teniśiści jak nasz 
Jerzy Janowicz, argentyńczyk Federico 
Delbouis, hiszpan Tommy Robredo czy 
austriak Juergen Melzer.

Turniej główny, który poprzedzą elimina-
cje (9-11 września), zostanie rozegrany 
w dniach 11-17 września 2017. W zawo-
dach bierze udział 64 tenisistów: 32 walczy 
w eliminacjach o cztery miejsca w turnieju 
głównym. W głównej drabince rywalizuje 
32 (w tym czterech z „dzikimi kartami”). 
W turnieju uczestniczy także 16 par deblo-
wych (w tym trzy pary z „dzikimi kartami”). 
Nie tylko tenis decyduje o tym, że Pekao 
Szczecin Open to turniej z charakterem. 
Za dnia jest granie na korcie, wieczorem – 
na koncertach festiwalu muzycznego. To 
również dlatego turniej dostał prestiżowe 
wyróżnienie Challenger Award, nagrodę 
ATP i ITF dla najlepszego męskiego chal-
lengera na świecie.

www.pekaoszczecinopen.pl

Od 30 sierpnia do 3 września Rajd Or-
len Baja Poland rozgrywany jako Runda 
Pucharu Świata FIA w Rajdach Tereno-
wych. Najlepszych kierowców rajdowych 
będziemy mogli zobaczyć w Szczecinie, 
gminie Dobra oraz na poligonie w Draw-
sku Pomorskim.

www.bajapoland.eu

Muzyka rozbrzmiewać będzie w wielu 
salach koncertowych Szczecina m.in. za 
sprawą pierwszej edycji MEISINGER Music 
Festival – Szczecin 2017 (15-17 wrze-
śnia), którego dyrektorem artystycznym jest 
Krzysztof Meisinger. Wśród zaproszonych 
gwiazd - Piotr Anderszewski (obok Kry-
stiana Zimmermana najsłynniejszy polski 
pianista), Daniel Stabrawa (legendarny 
koncertmistrz Filharmoników Berlińskich), 
Soyoung Yoon (zwyciężczyni Konkursu 
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w 2011 
roku), czy zaliczana do najlepszych orkiestr 
świata – Sinfonia Varsovia.

www.filharmonia.szczecin.pl

Inauguracja sezonu w szczecińskiej Filhar-
monii 22 września godz.19.00 utworem 
GRANDIOSO Szymanowski | Karłowicz 
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii w Szczecinie pod dyrekcją Rune 
Bergmanna oraz Arabella Steinbacher 
– skrzypce. 
A w nowym sezonie m.in. Marita Alban 
Juarez Quartet, Veriko Tchumburidze, 
Arnaud Sussmann, Takashi Yamamoto, 
Tomasz Stańko Quartet, Leszek Możdżer 
czy Cristina Gómez Godoy, to tylko wy-
brane gwiazdy, które usłyszymy podczas 
nadchodzącego sezonu artystycznego 
2017/2018 w Filharmonii w Szczecinie. 
Wszystkim koncertom w nowym sezonie 
artystycznym przyświecać będzie hasło 
„Zobacz muzykę, dotknij dźwięków”.

www.filharmonia.szczecin.pl

A lato pożegnamy w Teatrze Letnim 
10 września o godz.19.00 spektaklem 
POŻEGNANIE LATA - BALET - OPERA - 
OPERETKA z GWIAZDAMI POLSKIEGO 
BALETU NARODOWEGO. 

W programie sztuka baletowa na mistrzow-
skim poziomie, piękne Pas de deux i wa-
riacje solowe z najsłynniejszych baletów 
klasycznych: DON KICHOT, DZIADEK 
DO ORZECHÓW, JEZIORO ŁABĘDZIE, 
w wykonaniu GWIAZD POLSKIEGO BA-
LETU NARODOWEGO: Chinara Alizade, 
Mai Kageyama, Yuka Ebihara, Dawid 
Trzensimiech, Maksim Woitiul, Vladimir 
Yaroszenko i innych utalentowanych ar-
tystów Baletu Narodowego. Arie opero-
we i operetkowe wykonają soliści OPERY 
NARODOWEJ m.in. : Katarzyna Trylnik 
sopran, Magdalena Idzik mezzosopran, 
Adam Zdunikowski tenor 07.09.2017.

Azoty Arena 7 września o godzinie 20.00 
zapraszają na koncert CHRISA BOTTIEGO 
– jednego z najbardziej znanych na świecie 
trębaczy jazzowych i kompozytorów. Za-
grał hejnał na wieży Kościoła Mariackiego, 
występował ze Stingiem, współpracował 
z Arethą Franklin, Bobem Dylanem, czy 
Paulem Simonem. Jest zdobywcą prestiżo-
wej nagrody Grammy sprzed czterech lat. 
Na swoim koncie ma też złote, platynowe 
i diamentowe płyty.

A 16 września o godzinie 19.00 KAYAH 
I GORAN BREGOVIĆ – jeden z najważniej-
szych duetów w historii polskiej muzyki 
po prawie 18 latach przerwy znów połą-
czy siły i wystąpi wspólnie na koncercie 
w Szczecinie. 

Kayah i Goran Bregovic to autorzy jednego 
z najbardziej pamiętnych albumów pol-
skiej muzyki. Wydana w 1999 roku płyta 
sprzedała się w ponad 700 tysiącach eg-
zemplarzy i otrzymała wiele nagród, m.in. 
3 Fryderyki, 4 Superjedynki, 4 Playboxy 
oraz Wiktora. Do dziś takie hity jak „Prawy 
do Lewego” czy „Śpij kochany, śpij” są 
słuchane przez miliony Polaków.
W Azoty Arenie także targi DZIECKO Mama 
Tata 2017 (9 i 10 września). To jedyna taka 
impreza w regionie zachodniopomorskim, 
będąca przeglądem propozycji skierowa-
nych do rodzin z małymi dziećmi (0-12 lat) 
oraz rodziców.
Z kolei w ostatni weekend miesiąca  
(30 września i 1 października) Targi HOME 
ARENA – 30 edycja Targów Nierucho-
mości i Wyposażenia Wnętrz. 

www.azotyarena.pl

Zapraszamy też do Planete+  – telewizyj-
nego kanału popularno-naukowego, aby 
zobaczyć Polskę z innej perspektywy – po 
raz pierwszy z lotu ptaka!  „Polska z góry” 
od poniedziałku 21. sierpnia o godzinie 
18.30.

Podobno z góry widać wszystko lepiej... 
a może po prostu inaczej.  Jak wygląda 
Szczecin? 

Dwunastoodcinkowy serial dokumen-
talny zabiera widzów w podróż po naj-
piękniejszych miejscach Polski i pozwoli 
podziwiać bogactwo jego natury oraz 
kultury sfilmowane z nowej perspekty-
wy – 95% znajdującym się w nim ujęć 
nagrano z drona. 

Nie zabraknie też ujęć ze Szczecina :)


