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Więcej  na  stronach 11 i 12

Prototypowanie pl. Orła Białego Tydzień Wolności  3,2,1 – start!

Rusza nabór uczestników do Festiwalu Młodych 
Talentów – Nowa Energia, a Catz‚n Dogz zaprasza  
na „Friends of PETS”. Więcej, str. 11

W kilku innych miastach z powodzeniem przete-
stowano tego typu rozwiązanie. Teraz przyszedł 
czas na Szczecin. Więcej,  str.  9

W 30. rocznicę wyborów parlamentarnych 4 czerw-
ca 1989 roku zapraszamy mieszkańców Szczecina  
do wspólnego świętowania.    Więcej, str. 2
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W 30. rocznicę wyborów parlamentar-
nych 4 czerwca 1989 roku zapraszamy 
mieszkańców Szczecina do wspólnego 
świętowania tego niezwykle ważnego 
i przełomowego wydarzenia w histo-
rii Polski.

Pierwsze częściowo wolne wybory po 
II wojnie światowej doprowadziły do 
upadku komunizmu i wielkich zmian, 
nie tylko w Polsce, ale właściwie w całej 
Europie Środkowo-Wschodniej. Doko-
nała się transformacja ustrojowa, która 
odmieniła życie milionów ludzi. Dlatego 
30 lat od tamtych wydarzeń chcemy nie 
tylko upamiętnić tę doniosłą rocznicę, 
ale przede wszystkim pragniemy przypo-
mnieć jak znaczący wpływ na nasze życie 
miały wybory 4 czerwca 1989 r. 

Tydzień Wolności w Szczecinie to za-
tem piękna okazja do tego, by wspól-
nie świętować i uświadomić młodszym 
pokoleniom historyczną wagę tamtych 
wydarzeń. Z tej okazji przygotowano wiele 
atrakcji, których nie sposób było zorgani-
zować jednego dnia. 

Dzięki temu pierwszy tydzień czerwca zdo-
minują wydarzenia związane z 30. rocznicą 
wyborów parlamentarnych z 1989 r.

Na Jasnych Błoniach przy Urzędzie Miasta 
odbędzie się wernisaż fotografii prof. 
Władysława Bartoszewskiego. 

4 czerwca nastąpi rozstrzygnięcie Miej-
skiego Konkursu Plastycznego pod ha-
słem „Wybieram Wolność”. 

5 czerwca zaplanowano otwarte wy-
kłady akademickie związane z rocznicą 
i mottem prof. Bartoszewskiego – „Warto 
być przyzwoitym”.  Wśród uczestników 
wydarzenia będą m.in.: Rzecznik Praw 
Obywatelskich, dr Adam Bodnar oraz 
były Prezydent RP, Bronisław Komo-
rowski. 

8 czerwca – zwieńczeniem obchodów 
będzie zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem „Szlakiem PRL”. 

Udział w wydarzeniach przygotowa-
nych z okazji jubileuszu 30. rocznicy 
wolnych wyborów parlamentarnych 
4 czerwca 1989 roku jest oczywiście 
bezpłatny dla mieszkańców. 

W tych szczególnych dniach warto 
być razem.

Zapraszamy

1-30 czerwca 2019 r.
• Wystawa zdjęć prof. Władysława Bar-

toszewskiego
Jasne Błonia przy Urzędzie Miasta 

2 czerwca 2019 r.
godz. 12.00
• „Rozsmakuj się w Wolności 1989-2019” 

–  tradycyjny poczęstunek zachodnio-
pomorskich mistrzów  kuchni

Plac Solidarności
godz. 15.00
• Piknik rodzinny. Strefa Małej Wolnej 

Twórczości, animacje i warsztaty edu-
kacyjne
Wyspa Grodzka

godz. 16.00
 „1989 - Kto tu kogo ograł?”. Impresje 

i dygresje ważne i mniej poważne w wy-
konaniu m.in. Edwarda Radziewicza - 
uczestnika rozmów Okrągłego Stołu ze 
Szczecina, Dominiki Wielowieyskiej 
- dziennikarki, Stanisława Tyma - sa-
tyryka oraz aktorów Teatru Polskiego 
w Szczecinie. Uczestnicy wydarzeń 
sprzed 30 lat, historycy, dziennikarze 
i artyści mierzyć się będą m.in. z mi-
tami Okrągłego Stołu oraz wyborów 
Czerwca’89. 
Teatr Polski w Szczecinie (obowiązują 
oddzielne imienne zaproszenia) 

godz. 17.00
• Koncert legend polskiego rocka pn. 

„Wolność kocham i rozumiem” Ko-
branocka, Chłopcy z Placu Broni, 
Tomek Lipiński, Sztywny Pal Azji
Łasztownia (pod Dźwigozaurami)

4 czerwca 2019 r. 
godz.10.30
• Spotkanie z młodzieżą – lekcja w ra-

mach „Europejskiego Maratonu Wol-
ności”  
Centrum Dialogu Przełomy

godz.12.00
• Hymn Polski  
• Transmisja z Gdańska ogólnopolskich 

obchodów 30. rocznicy przemian ustro-
jowych w Polsce „Święto Wolności 
i Solidarności”   
Plac Solidarności 

• Rozstrzygnięcie Miejskiego Konkursu 
Plastycznego  pod hasłem „WYBIE-
RAM WOLNOŚĆ”
Hol przy Sali Sesyjnej Urzędu Miasta

5 czerwca 2019 r. 
godz. 11.00
• Konferencja poświęcona prof. Wła-

dysławowi Bartoszewskiemu pn. 
„Warto być przyzwoitym. Polityka 
historyczna czy poprawność poli-
tyczna”
Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 
4 (obowiązują oddzielne imienne za-
proszenia)

godz. 18.00
• Otwarte wykłady akademickie dotyczą-

ce dialogu respektującego regułę prof. 
Władysława Bartoszewskiego „Warto 
być przyzwoitym” nawiązujące do 30. 
rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. 
z udziałem Rzecznika Praw Obywatel-
skich dr Adama Bodnara oraz  byłego 
Prezydenta RP, Bronisława Komorow-
skiego.
Sala Kongresowa Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Szczecińskie-
go, ul. Krakowska 71-79

8 czerwca 2019 r. 
godz. 11.00
• Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

trasą „Szlakiem PRL”. Prezentacja kul-
towych przedmiotów, symboli minionej 
epoki - wspomnienie szczecińskiego 
smaku, mody, muzyki, kultury
Plac Szarych Szeregów 

10 czerwca 2019 r. 
godz. 11.00
• Debata publiczna – „Trzy wymiary Okrą-

głego Stołu” – PRZYSZŁOŚĆ debata 
oksfordzka młodzieży pt. „Okrągły Stół 
był początkiem III RP”
Centrum Dialogu Przełomy

godz. 17.00
• Debata publiczna – „Trzy wymiary Okrą-

głego Stołu” – TERAŹNIEJSZOŚĆ 
debata publiczna czynnych polityków 
pt. „Czy potrzebny jest dziś w Polsce 
Okrągły Stół?”, Centrum Dialogu Prze-
łomy,Plac Solidarności 

Program  obchodów

Prawie 300 osób wzięło udział w Scan-
dinavian Business Connect, cyklicznym 
wydarzeniu, które odbywa się w ramach 
Dni Skandynawskich w Szczecinie. 

Jego zadaniem jest integracja lokalnego 
biznesu, promowanie gospodarczego 
potencjału miasta, umożliwienie przed-
siębiorcom swobodnej i bezpośredniej 
rozmowy, wymiany doświadczeń między 
polskimi i skandynawskimi firmami, a także 
udziału w warsztatach i wykładach. 

Tegoroczne wydarzenie  rozpoczęło się 
wykładem Martaleny Madej, Kierownik Za-
granicznego Biura w Oslo, Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu S.A, która opowiadała 
o skandynawskim sposobie pracy, prowa-
dzeniu działalności w Skandynawii i tzw. 
aniołach biznesu, czyli doświadczonych 
przedsiębiorcach, którzy inwestują własny 
kapitał w przedsięwzięcia będące w bar-
dzo wczesnych fazach rozwoju. 

Większość wykładów dotykała ważnych 
kwestii gospodarczych – przemysłu 4.0, 
przyszłościowych rozwiązań dla biznesu, 
czy trendów w marketingu. 

Polacy i Skandynawowie rozmawiali o biznesie 

Można było wziąć udział także 
w panelu zorganizowanym przez Pol-
sko – Skandynawską Izbę Gospodarczą 
„Work Well Being & Smarter Living and 
Working”, podczas których uczestnicy 
rozmawiali o balansie między pracą i ży-
ciem osobistym, harmonii między tymi 
dwoma obszarami, o którą tak bardzo 
dbają Skandynawowie. 

Ważnym punktem Scandinavian Busi-
ness Connect były rozmowy o wspie-
raniu start-upów, zarówno w Polsce, jak 
i Skandynawii. 

- Rynek norweski poszukuje innowacyj-
ności - mówił Marcin Bortkun, Prezes 
Zarządu Polsko-Norweskiej Izby Go-
spodarczej. - Co ważne, nie chodzi o in-
nowacyjność tylko  w branży IT. Można 
powiedzieć, że nawet bardziej doceniamy 
właśnie te branże, w których ta innowa-
cyjność zdarza się rzadziej. Norwegia to 
świetne miejsce do prowadzenia start 
-upów.  Oprócz tego, że zarówno pań-
stwo, jak i prywatni inwestorzy chętnie 
wspierają tego typu przedsięwzięcia, to 
w Norwegii działa także dużo między-
narodowych hubów, gdzie można się 

zarejestrować, wymienić doświadczenia-
mi, umówić na spotkanie, czy rozmowę. 

O szczecińskim programie mentorin-
gowym dla start-upów „Szczecin Up” 
opowiadał Marek Kubik, prezes Agencji 
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.  

- Celem programu jest stworzenie odpo-
wiednich warunków dla rozwoju inno-
wacyjnych przedsiębiorstw na terenie 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
poprzez wspieranie rozwoju oraz promocji 
najlepszych start upów oferujących inno-
wacyjne i kreatywne rozwiązania o dużym 
potencjale komercyjnym. Program będzie 
oferował wsparcie mentorów, doradców, 
ekspertów, dostęp do know-how oraz 
specjalistycznych szkoleń i warsztatów. 
Dzięki podjętej współpracy z mentorami, 
osoby biorące udział w projekcie będą 
miały szansę na dopracowanie swojego 
modelu biznesowego i jego dalszy rozwój. 
– tłumaczył Marek Kubik. 

Scandinavian Business Connect zorga-
nizowała Agencja Rozwoju Metropo-
lii Szczecińskiej.

Tydzień Wolności
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Ta część miasta zmienia się diametralnie. 
Na placu budowy Węzła Łękno roboty 
drogowe idą pełną parą. 

Trwają prace przy jednej z planowanych 
łącznic węzła, wybudowano nasyp na 
trasie obwodnicy. W ramach prac przy 
wiaduktach wykonywane były pale wierco-
ne. Wykonawca zajął się także montażem 
zbrojenia muru oporowego.

Węzeł Łękno to jedna z największych   
inwestycji drogowych w tej perspek-
tywie unijnej. Projekt obejmuje budo-
wę kolejnego fragmentu tzw. Trasy 
Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Nie-
mierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), 
przebudowę linii kolejowej biegnącej 
wzdłuż nowej jezdni oraz budowę po-
ziomowego skrzyżowania przy Alei 
Wojska Polskiego. 

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję 
centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej.

Poziom zaawansowania prac najlepiej 
ocenić z góry. Znakomicie widać to na 
filmie: www.youtube.com/ Węzeł Łękno 
Maj 2019

więcej na:
wiadomosci.szczecin.eu

Umowa podpisana – 15 miesięcy na 
wykonanie węzła w Podjuchach będzie 
miało konsorcjum Roverpol sp. z o.o.  
oraz Rover Infraestructuras S.A.  

Inwestycja współfinansowana ze środ-
ków UE, obejmuje budowę skrzyżowania 
jednopoziomowego z wyspą centralną,  
sygnalizacją świetlną oraz przebudowę 
ulic Krygiera i Granitowej. 

W ramach prac rozebrany zostanie ist-
niejący, wyłączony z ruchu, most drogo-
wy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce 
pojawi się nowa przeprawa. Prace obej-
mą również budowę chodników i ście-
żek rowerowych; oznakowania dróg 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; kanalizacji deszczowej; 
oświetlenia; ekranów akustycznych.

Centrum powstaje jako część nowego 
stadionu miejskiego przy ul. Twardow-
skiego. Na budowę kompleksu dla mło-
dych adeptów piłki nożnej Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przekaże 30 mln zł. 

Jednym z najważniejszych elementów 
Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży 
będzie dwukondygnacyjny budynek, 
w którym znajdą się: 
– szatnie, 
– pomieszczenia trenerów, 
– sale wykładowe, 
– siłownia i gabinety odnowy. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku 
CSDiM zostaną wybudowane cztery bo-
iska treningowe do gry w piłkę nożną, 
w tym trzy pełnowymiarowe. 
Dwa boiska będą miały nawierzch-
nię naturalną, a jedno podgrzewa-
ną murawę hybrydową. Ostatnie, 
z nawierzchnią sztuczną w sezonie 
jesienno-zimowym będzie przykry-
wane tzw. „balonem”.

Oprócz Centrum Szkolenia Dzieci i Mło-
dzieży inwestycja obejmuje budowę 
czterech trybun Stadionu Miejskiego, 
płyty głównej i treningowej oraz infra-

struktury wokół, tj. parkingów, dróg 
dojazdowych i chodników. 
Pierwsze boiska treningowe mają być 
gotowe jeszcze w tym roku. W 2020 r. 
ma powstać m.in.: 
– budynek Centrum Szkolenia Dzieci 

i Młodzieży 
– oraz płyta główna Stadionu Miej-

skiego. 

Na budowie praca wre. Trwają prace 
rozbiórkowe trybun, demontowany 
jest jeden z najbardziej charakterystycz-
nych elementów Stadionu Miejskiego 
– zadaszenie, które obejmowało sektory 
nr 4 i 5. 

Stadionowe krzesełka trafią na inne 
obiekty sportowe, administrowane 
przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji, będą także rozdyspo-
nowane wśród klubów z całego wo-
jewództwa.

2 000 granatowo-bordowych siedzisk  
Pogoń Szczecin rozdysponuje wśród 
swoich fanów.

więcej na:
www.stadion.szczecin.pl

HARMONOGRAM

Obiekt Termin rozpoczęcia prac Termin zakończenia prac

Stadion Miejski (całość) I kwartał 2019 r. I kwartał 2022 r.

Trybuna południowa I kwartał 2019 r. II kwartał 2020 r.

Trybuna zachodnia I kwartał 2019 r. II kwartał 2020 r.

Trybuna północna II kwartał 2020 r. I kwartał 2022 r.

Trybuna wschodnia II kwartał 2020 r. I kwartał 2022 r.

Budynek CSDiM II kwartał 2019 r. I kwartał 2020 r.

Boisko nr 1 (Płyta główna) II kwartał 2020 r. III kwartał 2020 r.

Boisko treningowe nr 2 III kwartał 2020 r. IV kwartał 2020 r.

Boisko treningowe nr 3 II kwartał 2019 r. IV kwartał 2019 r.

Boisko treningowe nr 4 IV kwartał 2019 r. IV kwartał 2019 r.

Boisko treningowe nr 5 i 6 IV kwartał 2019 r. II kwartał 2020 r.

Zagospodarowanie terenu I kwartał 2019 r. I kwartał 2022 r.

Węzeł Łękno  Węzeł 
Granitowa 

Dofinansowanie dla centrum szkoleniowego  
przy stadionie miejskim 

INWESTYCJE  l  INWESTYCJE   l  INWESTYCJE  l  INWESTYCJE   l  INWESTYCJE   l  INWESTYCJE

Polacy i Skandynawowie rozmawiali o biznesie 
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 Ecoszczecin

Pogoda sprzyja, zatem  prace ogrodo-
we i remonty ruszyły pełną parą.  Warto 
przypomnieć sobie, jak postępujemy 
z odpadami zielonymi i poremonto-
wymi.

Pielimy, przycinamy, grabimy i upiększamy. 
Pora więc znów przypomnieć kilka zasad, 
których powinniśmy przestrzegać.

Firmy wywożące odpady zielone z naszych 
posesji odbierają wyłącznie te zgromadzo-
ne w brązowych pojemnikach.  

Skoszoną trawę czy inne zielone odpady  
wystawione w workach lub w innych 
pojemnikach – nie są odbierane! 
Wielka prośba również dotyczy przecią-
żania pojemników. Pojemnik musi mieć 
zamkniętą klapę, (nie tak jak na załączonym 
zdjęciu), ponieważ wiążę się to z bezpie-
czeństwem i czasem odbioru. 

Od 1 lipca do brązowych pojemników 
oprócz odpadów zielonych wyrzucać bę-
dziemy także odpady biodegradowalne, 
czyli obierki warzywne i owocowe, odpadki 
pochodzenia roślinnego, fusy po kawie 
czy herbacie. 

Przypominamy, że raz zgłoszona usługa 
odbioru odpadów zielonych nie wyma-
ga corocznego odnawiania. A jeśli nie 
zgłosiliśmy jeszcze takiej potrzeby, można 
to zrobić w następujący sposób:  

• za pośrednictwem strony ecoszczecin.
pl – poprzez wypełnienie formularza

• telefonicznie pod numerem: 
91 435 11 99

• za pośrednictwem poczty – przesyłając 
pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopi-
skiem:  „WGK  ZIELONE” oświadczenie 
zawierające dane nieruchomości, jej 
właściciela  oraz potwierdzenie, że nieru-
chomość jest wyposażona w pojemnik 
do gromadzenia odpadów zielonych 

Zielone i remonty

Coraz więcej nowego ekoportu  

• osobiście w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miasta.

Remonty, remonty

Wiosna i lato to czas intensywnych prac 
remontowych w mieszkaniach i domach, 
a co za tym idzie powstawanie odpa-
dów poremontowych.

Przypominamy, że odpady budowlano - 
rozbiórkowe przyjmowane są w większości 
Ekoportów

Bezpłatnie można je oddać: 

l   ul. Dworska (plac Słowińców), Gumieńce  
godz. 9.00-19.00

l   ul. Gdańska, Międzyodrze – godz.9.00-
17.00

l   ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), Pra-
wobrzeże/Dąbie Godz. 9.00 -17.00

l   ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości), Płonia  
Godz.9.00 -17.00

l   ul. Leszczynowa, Zdroje godz. 9.00  
– 19.00 

Powstaje przy skrzyżowaniu ulic Tacza-
ka i Witkiewicza, będzie 9 Ekoportem 
w Szczecinie z rozwiązaniami ekolo-
gicznymi, m.in woda z deszczówki , 
energia elektryczna z paneli słonecz-
nych. Powstają tu wiaty na 4 kontenery 
o pojemności 30 m3 oraz na 6 kontenerów 

o pojemności 15 m3, budynek socjalny, 
magazynowy, warsztatowo-garażowy. 
Dwa z nich, socjalny i magazynowy, znajdą 
się pod szkieletem z ram stalowych, który 
obsadzony będzie roślinnością. 
Obecnie kontynuowane są prace przy 
konstrukcjach stalowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, wykonano ste-
laże dla paneli słonecznych, fundament 
wagi samochodowej, instalacje sanitar-
ne zewnętrzne, podbudowę pod ścieżki 
ekologiczne. 
Ekoport ma być gotowy na koniec paź-
dziernika.

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Uszkodzona Studzienka przy ulicy  
Niemierzyńskiej

Akt wandalizmu przystanku autobuso-
wego na Niedźwiedziej

Uszkodzony  kosz na śmieci przy ul. 
Rayskiego

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji Alert 
Szczecin 2.0 można korzystać w urzą-
dzeniu mobilnym (telefon, tablet) opar-
tym na Androidzie, systemie iOs czy 
Windows Phone. 

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również 
wykorzystać do tego komputer stacjo-
narny. 

Później już wszystko jest bardzo proste. 
Wchodzimy do aplikacji lub na stronę, 
wypełniamy podstawowe informacje, 
opisujemy problem i wysyłamy do Urzę-
du Miasta.

www.alertszczecin.pl

l   ul. Arkońska/Harcerzy godz. 9.00-19.00.
W soboty  godz. 9.00 -15.00.
W tych Ekoportach  mieszkańcy mogą 
oddawać odpady budowlano - rozbiór-
kowe 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, 

odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia,  niezawiera-
jące substancji niebezpiecznych;

– materiały budowlane zawierające gips 
niezanieczyszczone substancjami nie-
bezpiecznymi.

W ramach  opłaty, jaką uiszczamy za od-
biór odpadów z naszych posesji może-
my skorzystać z usługi: odbiór odpadów  
wielkogabarytowych. 
Odbywa się to 4 razy w roku w zabudowie 
jednorodzinnej oraz  26 razy w roku w za-
budowie wielorodzinnej. 

Harmonogramy na:
www.ecoszczecin.pl
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Od 1 lipca segregujemy 
nowy rodzaj odpadów – 

Więcej informacji na stronie:
www.segregujemy.ecoszczecin.pl

segregując śmieci płacisz za wywóz odpadów 
nawet o  połowę mniej  niż osoby, które tego nie robią. 

UWAGA!  
BIODEGRADOWALNE 

Nie wrzucamy:Do brązowego pojemnika wrzucamy:

Uwaga!
Bioodpady należy wrzucać do pojemnika luzem, 
bez woreczków czy innych opakowań. 

obierki warzywne i owocowe 
odpadki pochodzenia roślinnego 
zwiędłe kwiaty
rośliny doniczkowe  
fusy po kawie i herbacie
trawę, liście, gałęzie, korę drzew
niezaimpregnowane drewno 

kości
mięsa
oleju
skorupek jaj
leków 
ziemi i kamieni
drewna impregnowanego
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Dobiega końca budowa turbiny prądo-
twórczej w Zakładzie Produkcji Wody 
„Pomorzany”. 
Generator został już umieszczony w specjal-
nie przygotowanym budynku i osadzony 
na rurociągu, którym popłynie woda na-
pędzająca urządzenie. Wkrótce nastąpi 
próbny rozruch turbiny, w trakcie  którego 
przeprowadzane będą jej próby technicz-
ne. Turbina wykorzystywać będzie wodę 
dostarczaną z jeziora Miedwie. 

Produkcja energii elektrycznej odbywać się 
będzie z wykorzystaniem spadku grawitacyj-
nego wody w rurociągu, gdyż różnica pozio-
mów pomiędzy Miedwiem a zakładem na 
Pomorzanach wynosi przeszło 30 metrów.
Na Pomorzanach zainstalowana została 
turbina wodna Francisa, o mocy  ok. 140 
kW. Jej zdolność produkcyjna w ciągu roku 
może dochodzić do 1000 MWh. Całość 
wyprodukowanej energii przeznaczona 
będzie na potrzeby ZPW „Pomorzany”. 

Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Czysta Odra w Szczecinie”. Jej 
koszt to ok. 3,2 mln zł netto.

Ecoszczecin

Turbina na finiszu

Kilkadziesiąt osób zwiedziło dwa nasze 
obiekty, udostępnione w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich.

Już od 15 lat Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej. W związku z tym w całym 
kraju odbyły się Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich (DOFE). Dzięki wsparciu 
środkami UE w Polsce wykonano tysią-
ce inwestycji. Wśród nich były zadania 
zrealizowane przez szczeciński ZWiK, 
który sięgał po dofinansowanie unijne 
w celu realizacji ważnych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych. Najpoważniejszym 
z nich był projekt „Poprawa jakości wody 
w Szczecinie”, w ramach którego m.in. 
powstała nowoczesna oczyszczalnia ście-
ków komunalnych „Pomorzany”. 

Właśnie to miejsce, a także Zakład Pro-
dukcji Wody „Miedwie” udostępnili-
śmy gościom w związku DOFE. Nasze 
placówki odwiedziło 11 maja ponad 
40 mieszkańców Szczecina i regionu 
zachodniopomorskiego, którzy z bliska 
zapoznali się z procesami mechanicznego 

i biologicznego oczyszczania ścieków, 
byli w pobliżu bloków biologicznych, ko-
mór fermentacyjnych i węzła termicznej 
obróbki osadów pościekowych. Dzięki 
temu dowiedzieli się, jak wielkie znaczenie 
ma oczyszczalnia Pomorzany dla ochro-
ny środowiska wodnego Odry i Morza 
Bałtyckiego. Z kolei odwiedzający ZPW 
„Miedwie” zapoznali się z wieloetapową 
technologią uzdatniania wody, która na-
stępnie kierowana jest magistralą „mie-
dwiańską” wprost do Szczecina.

Podczas zwiedzania naszych obiektów 
przekazaliśmy gościom informacje o ko-
lejnym programie inwestycyjnym realizo-
wanym przy wsparciu środków unijnych 
pn. „Czysta Odra w Szczecinie”. 
W 2016 r. podpisano umowę na dofinan-
sowanie jego pierwszego etapu a rok 
później na wsparcie etapu drugiego. 

Wartość obu etapów to łącznie ok. 211 
mln zł. Obejmują one realizację 26 kon-
traktów, głównie w zakresie gospodarki 
sanitarnej. 

ZWiK z chęcią pomaga organizatorom róż-
nego rodzaju wydarzeń odbywających się 
w Szczecinie. Po raz pierwszy wsparliśmy 
uczestników zawodów nordic walking.

Widok beczkowozu w lesie z pewnością 
zaskoczył osoby, które w sobotę 11 maja 
wybrały się na przechadzkę w pobliżu 
Polany Sportowej nieopodal Drogi Sied-
miu Młynów. 

Podstawienie specjalistycznego pojazdu 
było jednak konieczne, abyśmy mogli 
podać wodę uczestnikom zawodów Ko-
rona Zachodu Polski w nordic walking. 

W sumie impreza zgromadziła na starcie 
ponad 200 osób. 

Zawodnicy rywalizowali na malowniczych 
ścieżkach w Lasku Arkońskim. Do wyboru 
mieli dwie trasy: o długości 5 lub 10 km.  

Choć w dniu zawodów nie było szczegól-
nie ciepło, zawodnicy docierali na metę 
mocno wyczerpani i oczywiście spragnie-
ni. Nie dziwi więc, że zaraz po ukończeniu 
zawodów zmęczeni chodziarze sięgali  po 
kubeczek lub dwa wody. 
Cieszymy się, że mogliśmy im podać na-
szą wodę. 

Udostępniliśmy unijne 
inwestycje

„Kijkarze” pili naszą 
wodę
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Budownictwo

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
ogłosił listę wspólnot mieszkaniowych, 
które otrzymają dofinansowanie na 
realizację projektów w ramach pro-
gramów Zielone Podwórka i Zielone 
Przedogródki Szczecina.  

Spośród 25 wniosków, komisja wybrała 15 
projektów podwórek i przedogródków, 
które będą realizowane przy wsparciu 
finansowym miasta. 

Na szczególną uwagę zasługuje pomysł 
dwóch wspólnot mieszkaniowych na pół-
nocy Szczecina przy ul. Paproci 1-12 oraz 
Ziemowita 8,9, które chcą zagospodaro-
wać bardzo duży teren o pow ok. 8 tys. 
m2. Z tego względu inwestycja podzielona 
została na trzy etapy. 

W tym roku rusza pierwszy etap, w ra-
mach którego posadzonych będzie 
około tysiąca krzewów, powstanie 
plac zabaw, ławeczki i alejki. Komisja 
doceniła inicjatywę i aktywność spo-
łeczną mieszkańców, którzy zechcieli 
zagospodarować tak duży obszar 
wokół swoich budynków. 

W przypadku przedogródków kontynu-
owane będą działania z poprzednich lat. 
Kolejne inwestycje powstaną przy alei Pia-
stów na odcinku pomiędzy Ściegiennego 
a Małkowskiego, Żupańskiego. To samo 
dotyczy ul. Bolesława Śmiałego i Monte 
Cassino. W efekcie wszystkie budynki 
przy tych ulicach będą miały urządzo-
ne przedogródki.
 
Lista wspólnot, które otrzymały w tym 
roku dofinansowanie :
REMONT PODWÓREK :
1. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 14
2. KRZYWOUSTEGO 49
3.  Cztery wspólnoty  

BARBARY 6-KOŁŁĄTAJA 29-30/ 
DŁUGOSZA 5-7/DŁUGOSZA 8-9A/
DŁUGOSZA 10-NIEMCEWICZA 12

4. RAYSKIEGO 35-39
5. PAPROCI 1-12/ ZIEMOWITA 8,9
6. JAGIELLOŃSKA 34A

REMONT PRZEDOGRÓDKÓW :
1. MONTE CASSINO 7
2. PIASTÓW 66
3. PIASTÓW 67
4. PIASTÓW 68

5. PIASTÓW 69
6. PIASTÓW 70
7. ŻUPAŃSKIEGO 15
8. ŻUPAŃSKIEGO 16
9. BOL. ŚMIAŁEGO 10

Zielone Podwórka Szczecina to program, 
który pozwala na zmianę szarych miejskich 
podwórek w miejsca przyjazne mieszkań-
com. Dzięki niemu powstają zielone oazy 
spokoju, place zabaw, miejsca sąsiedz-
kich spotkań i odpoczynku. Przez 11 lat 
trwania programu odebranych zostało 
już 123 projekty. W ramach programu 
wspólnoty otrzymały dofinansowania 
ponad 12 mln zł.

Zielone Przedogródki. Program ruszył 
w 2015 r. Dzięki niemu wspólnoty mieszka-
niowe mogą starać się o dofinansowanie 
zagospodarowania terenu przed wejściem 
do budynku. Przedogródki możemy po-
dziwiać np. wzdłuż al. Jana Pawła II na 
odcinku od pl. Grunwaldzkiego do pl. 
Armii Krajowej. 
W ciągu trzech lat programu zrealizowa-
no 51 projektów, które gmina dofinanso-
wała kwotą 3,3 mln zł.

Trwa budowa bazy trekkingowej 
z boiskami do rekreacji rodzinnej 
przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie. 
Kompleks Bukovasport realizuje 
TBS Prawobrzeże.

Projekt jest realizowany w ramach  
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskie-

go 2017. Powstaje w miejscu boiska 
przy szkole podstawowej w Podju-
chach. Ma być miejscem do rekreacji 
i uprawiania sportu, w tym służyć jako 
baza trekkingowa dla miłośników Pusz-
czy Bukowej. Kompleks może pełnić 
wiele funkcji m.in służyć jako punkt 
startu wycieczek, spacerów, biegów, 

Wspólnoty mieszkaniowe przy udzia-
le finansowym miasta odnawiają 
szczecińskie kamienice. Dzięki temu 
co roku kolejne budynki w mieście 
odzyskują swoją świetność. 

W tym roku miasto przeleje na fundu-
sze remontowe przynajmniej 17 mln 
złotych. Pieniądze trafią do wspólnot 
mieszkaniowych, w których Gmina, 
Szczeciński TBS lub TBS Prawobrze-
że mają swoje udziały. W praktyce 
oznacza to, że w tych budynkach są 
lokale prywatne, komunalne lub nale-
żące do spółek TBS. Takich wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem miasta jest 
w Szczecinie blisko 2,5 tys. 

Prace w kamienicach są wykonywane 
z funduszu remontowego danej wspól-
noty, na który składają się wszyscy wła-
ściciele proporcjonalnie do udziałów, 
jakie posiadają w danej nieruchomości.. 
Po podjęciu decyzji w formie uchwały 
oraz po zgromadzeniu wystarczających 
pieniędzy na koncie, można rozpoczy-
nać remont. 

W pierwszej kolejności wykonywane są 
prace konieczne (docieplenia, osusza-
nia, wymiana instalacji, remont dachu 
itp), następnie robi się nową elewację, 
balkony, klatki schodowe, wymienia się 
drzwi wejściowe i okna. Na końcu otrzy-
mujemy praktycznie wyremontowany 
od podstaw budynek, który na nowo 
może zachwycać swoim pięknem. 

W ubiegłym roku miasto również par-
tycypowało w kosztach remontów bu-
dynków, w których ma udziały. 

Dzięki temu możemy dziś podziwiać 
efekty m. in. przy ul. Pocztowej 20, al. 
Piastów 61, ul. Bolesława Śmiałego 21, 
ul. Jagiellońskiej 71, ul. Małkowskiego 5, 
ul. Ściegiennego 9, Bohaterów Getta 
Warszawskiego 8 i Żółkiewskiego 13 
i 19. 

Na zdjęciach budynki zarządzane przez 
Szczecińskie TBS

Kolejne podwórka  
wypięknieją 

Bukovasport nabiera rozpędu 

Wspólne 
działania 
przynoszą 
efekty 
Kamienice pięknieją.

nordic walking, a także jako miejsce 
wypoczynku dla rodzin.

Inwestycja ruszyła w lutym br. Do tej pory 
wykonano już podbudowę pod boisko do 
piłki nożnej, izolacje termiczną płyty funda-
mentowej i strop budynku, w którym znajdą 
się szatnie i sanitariaty.  Obecnie uzgadnia-
ne są nawierzchnie boisk do piłki nożnej, 
tenisa oraz wyposażenie placu zabaw.

Docelowo w ramach inwestycji przewiduje 
się budowę kilku boisk, w tym: do koszy-
kówki  i siatkówki, do tenisa ziemnego, do 
badmintona oraz do piłki nożnej. Powstanie 
bieżnia, trybuny i zaplecze z sanitariatami 
oraz szatniami. 
Dodatkowo wybudowana zostanie aktyw-
na strefa zabaw dla dzieci czyli minipark 
linowy z wieżą i platformą widokową oraz 
ściany wspinaczkowe.

Wykonawcą projektu jest firma LIK-BUD 
z Polic. Koszt budowy kompleksu spor-
towego wynosi ponad 4 mln zł. Termin 
zakończenia inwestycji – koniec 2019 roku.
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Na Prawobrzeżu powstało kolejne miej-
sce do odpoczynku i rekreacji – Park 
Wolności u zbiegu ulic Karpiej, Niklowej, 
Granitowej oraz Marmurowej. 

A w nim m.in. gigantyczny, 30-metro-
wy statek linowy, który jest projektem 
Szczecińskiego Budżetu Obywatel-
skiego, miejsce upamiętniające pisarkę 
Monikę Szwaję, to też jest projekt SBO. 
Pod altaną, na samym środku stoi po-
stument – rzeźba stołu wraz z krzesłem, 
zainspirowana biurkiem pisarki. Jest tu-
taj, pierwsza w szczecińskich parkach, 
bieżnia z elektronicznym pomiarem 
czasu, plac zabaw i wybieg dla psów.

W kilku innych miastach z powodzeniem 
przetestowano tego typu rozwiązanie, 
teraz przyszedł czas na Szczecin. O co cho-
dzi? O wypracowanie wspólnie z miesz-
kańcami i wprowadzenie tymczasowych 
zmian dla obszaru, który do tej pory budził 
skrajne emocje, a kolejne propozycje nie 
zyskały ich aprobaty.

Plac Orła Białego jest jednym z najważniej-
szych miejsc w Szczecinie, które kilka razy 
w historii zmieniało swoją funkcję i kształt. 
Pierwotny rynek koński przeistoczył się naj-
pierw w reprezentacyjną przestrzeń publicz-
ną z pałacami, a później w połączenie skweru 
i parkingu, otoczone gmachami instytucji, 
restauracjami i kawiarniami.

Przebieg niedawnego konkursu architekto-
nicznego, komentarze dotyczące jego wy-
ników i późniejsze konsultacje pokazały, jak 
wiele osób o bardzo różnych poglądachchce 
zaangażować się w dyskusję o przyszłej roli 
placu. 
Najlepszym narzędziem do zrealizowania 
tej potrzeby jest prototypowanie, polega-
jące na wprowadzaniu i obserwowaniu 
tymczasowych, ale rzeczywistych zmian 
na wybranym terenie.
- Dzięki temu rozwiązaniu wszyscy użytkow-
nicy placu (mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
uczniowie, studenci, klienci lokali gastrono-
micznych, turyści) sprawdzą samodzielnie, 
jakie są konsekwencje nowej organizacji 
przestrzeni – mówi Daniel Wacinkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta.  – Każda z tych 
osób będzie mogła na podstawie własnych 
odczuć i obserwacji wyrobić sobie opinię 
o proponowanych przemianach, a także 
podzielić się swoimi uwagami.

Jaki obszar będzie podlegał zmianom?
Zgodnie z polityką samorządu Stare Miasto, 
którego plac jest częścią, ulega i w ciągu 
najbliższych lat nadal będzie ulegał trans-
formacji. Jej celem jest ożywienie kulturalne, 
społeczne i ekonomiczne ścisłego centrum 
Szczecina. Realizacja tej koncepcji wymaga 
m.in. zmian w przestrzeni publicznej i wpro-

wadzenia nowych rozwiązań transporto-
wych, w których priorytetowo traktuje się 
pieszych, poszukuje się najwyższej jakości 
użytkowej i społecznej obszaru. 
Jednym z elementów tego pomysłu jest więc 
etapowe i rozważne uspokajanie ruchu.
Częścią opisanej przemiany są działania 
związane z placem Orła Białego. Do proto-
typowania wyznaczony został jednak więk-
szy teren, ograniczony ul. Wyszyńskiego, 
al. Niepodległości, Trasą Zamkową oraz 
ciągiem ulic Farna i Sołtysia, na który bez-
pośrednio będą oddziaływały wszystkie 
metamorfozy placu.
Wybrane podejście ma być nie tylko kom-
pleksowe, ale także otwarte i partnerskie, 
dlatego konkretne przekształcenia na po-
szczególnych ulicach będą wypracowy-
wane stopniowo, w procesie o charakterze 
partycypacyjnym i badawczym. 
W Urzędzie Miasta działa zespół roboczy 
złożony z osób odpowiedzialnych za urba-
nistykę, ochronę zabytków, inżynierię ruchu, 
utrzymanie przestrzeni publicznych, dialog 
społeczny i komunikację z mieszkańcami. 
Zadaniem tej grupy jest dbanie o prawidłowy 
i terminowy przebieg całego procesu, który 
będzie trwał od maja do listopada.

Relacje z prac przygotowawczych i proto-
typowania będą publikowane na stronie:

www.placorla.szczecin.eu.  
Odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości 
będzie można również uzyskać mailowo 
lub telefonicznie: placorla@szczecin.eu, 
tel. 91 42 45 000.

Codziennie, do 2 czerwca, zapraszamy 
mieszkańców na plac, gdzie w godz. 13.00-
19.00 dyżurować będzie zespół ankieterów 
oraz Paweł Jaworski, urbanista i koordynator 
procesu prototypowania. 

Przy specjalnie oznaczonym stoisku miesz-
kańcy będą mieli okazję otrzymać odpowie-
dzi na nurtujące ich pytania, dowiedzieć się 
więcej na temat samego procesu prototypo-
wania, poznać harmonogram działań i mapę 
obszaru jakim się zajmujemy.

Nowe miejsca rekreacji dla mieszkańców

Prototypowanie pl. Orła Białego
Rady  Osiedla

Z kolei w rejonie ulic Żyznej oraz Misia 
Wojtka na osiedlu Krzekowo-Bez-
rzecze powstaje skwer, który bez wąt-
pienia będzie najbardziej obleganym 
miejscem w tej części Szczecina. 

Trwa układanie nawierzchni, nasadze-
nia zieleni, wyposażanie placu zabaw 
dla dzieci – montaż tuneli, drabinek, 
zjeżdżalni, huśtawek, pięciometrowej 
piramidy linowej. 
Prace potrwają do końca czerwca.

Można już korzystać z pumptracka  
przy ulicy Twardowskiego – specjal-
nego toru dla miłośników rowerowych 
akrobacji. Służyć może zarówno do 
jazdy rekreacyjnej, jak i wykonywa-
nia bardziej skomplikowanych trików. 
Jest dostosowany również do jazdy na 
deskorolkach, rolkach i hulajnogach. 

Asfaltowy tor  składa się z garbów, zakrę-
tów profilowanych oraz małych „hopek” 
ułożonych w takiej kolejności, by możliwe 

było rozpędzanie się i utrzymywanie 
prędkości bez pedałowania. 

Przeszkody toru wraz z zakrętami two-
rzą zamkniętą pętlę, po której można 
jeździć w obu kierunkach, z odnogami 
i alternatywnymi liniami przejazdu. 

Łączna długość toru jazdy to 216 m, 
a szerokość – minimum 170 cm. Przy 
torze ustawione zostały ławki i stojaki 
na rowery. 
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Największa w historii polsko-japońska 
wystawa sztuki współczesnej inauguru-
je obchody setnej rocznicy nawiązania 
stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
Polską i Japonią.

Wystawa Mono no aware w TRAFO to trzeci, 
wieńczący akt z cyklu wystaw Celebration 
odbywających się w Kioto, Poznaniu i Szcze-
cinie. Została zrealizowana w ramach pro-
gramu Celebration – 100-lecia nawiązania 
stosunków dyplomatycznych między Polską 
i Japonią. Do udziału zaproszonych zostało 
21 artystów i kolektywów z Polski i Japonii. 
Wszyscy oni uczestniczyli w rezydencjach 
artystycznych w obu krajach, by stworzyć 
nowe prace, przeznaczone wyłącznie dla 
celów tego projektu.

Mono no aware to jedna z podstawowych 
japońskich kategorii estetycznych, odno-
sząca się do odnajdywania w świecie me-
lancholijnego piękna. Wystawa nawiązuje 
do tych procesów, podkreśla jednocześnie 
relacyjność pojęciową, estetyczną czy du-
chową między wschodem i zachodem.

Wystawa powstała we współpracy z Kyoto 
Art Centre, Instytutem Adama Mickiewicza, 
Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, 
Poznań Art Week, Narodowym Centrum 
Kultury, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Rozpoczyna się już dwunasta edycja in-
terdyscyplinarnego projektu artystycz-
nego, który trwać będzie  przez trzy 
miesiące - od 2 czerwca do  1 września.

Nie zrażamy się utrudnieniami związanymi 
z budową pobliskiego Węzła Łękno i od 2 
czerwca, zapraszamy w każdą niedzielę 
do Różanki.

2 czerwca rozpoczynamy blokiem  ar-
tystycznym dla dzieci  w ramach cyklu 
„Różanka Dzieciom”, w g. 11.00-14.00, 
a w nim spektakle, warsztaty twórcze oraz 
spektakle tłumaczone na język migowy.

W każdą niedzielę zapraszamy na koncer-
ty w samo południe w wykonaniu arty-
stów scen polskich oraz młodych artystów 
(uczniów i studentów szczecińskich szkół 
muzycznych), wystawy prac plastycznych.

Podczas tegorocznej edycji projektu pla-
nujemy realizację działań pn. Różana 
Czytelnia. To plenerowa strefa wolnych 
książek, każdy kto odwiedzi Różankę od  
2 czerwca do 1 września br. będzie mógł 
zostawić lub/ i wziąć książkę na wymianę. 

W niedzielę16 czerwca 2019 godz. 
13:00 odbędzie się szwedzko-polski 

koncert muzyki chóralnej w wykonaniu 
zaprzyjaźnionych zespołów Förslöv-Gre-
vie Church Choir i Mixed Voices z okolic 
Helsingborga oraz Chóru Collegium Ma-
iorum ZUT w Szczecinie.

Co drugą niedzielę o godz. 17.00 zapra-
szamy na  cieszące się ogromnym powo-
dzeniem „Różankowe Potańcówki” .

Aby łatwiej do nas trafić (w związku 
z utrudnieniami spowodowanymi pra-
cami budowlanymi) załączamy mapę.

Szczegółowy program: www.saa.pl

Trafostacja: Mono no aware 3, 2, 1 – start!  

Rozpoczyna się nabór uczestników  
Festiwalu Młodych Talentów – Nowa 
Energia. Na zgłoszenia czekamy od 1 do 
30 czerwca. Jak co roku poszukujemy 
dobrej, przebojowej, melodyjnej muzyki 
z pomysłem. 

Co należy zrobić? Zapoznać się z regu-
laminem, wypełnić prosty elektroniczny 
formularz, za pomocą którego wyślecie 
swoje dwa autorskie utwory oraz dobrej 
jakości zdjęcie. Na podany przez Was adres 
e-mail przyjdzie potwierdzenie odbioru.

31 sierpnia jury ogłosi listę 10 wykonaw-
ców, których  posłucha na żywo w Szcze-
cinie. 18 października przesłuchania 
konkursowe w Starej Rzeźni. 3 z finali-
stów zostanie zaproszonych do ścisłego 
finału dzień później w Netto Arenie, gdzie 
zaprezentują się na jednej scenie z cenio-
nymi gwizdami polskiej muzyki. Tam też 
Katarzyna Nosowska ogłosi zwycięzcę 
13, i jakże szczęśliwej, edycji Festiwalu 
Młodych Talentów – Nowa Energia.

www.festiwalmlodychtalentow.pl

Znany na całym świecie szczeciński 
duet DJ’ski Catz ‚n Dogz zaprasza na 
„Friends of PETS” – kontynuację festi-
walu Wooded City Szczecin 2018. 
Wiąże się to również z premierą ich czwarte-
go albumu, zatytułowanego „Friendship”, 
na którym wystąpili m.in. WhoMadeWho 
czy polscy artyści Taco Hemingway i Ro-
salie. Szczecinianie będą mieli okazję usły-
szeć także cenionego rapera młodego 
pokolenia - Otsochodzi. Impreza odbędzie 
się 22 czerwca na Wyspie Grodzkiej. 

Partnerem wydarzenia jest Szczecińska 
Agencja Artystyczna.  

Bilety w sprzedaży na stronie 
www.bilety.fm

Narodowego. Oprócz Szczecina będzie ją 
można zobaczyć również w Kioto i w Poznaniu.

Otwarcie wystawy w Trafostacji odbędzie 
się 13 czerwca (czwartek) 2019 r. o godz. 
19.00. Będzie ją można oglądać do 31 sierpnia. 

Kuratorzy:  Akiko Kasuya, Paweł Pachciarek, 
Stanisław Ruksza

Artyści i artystki:  Karolina Breguła, Agnieszka 
Brzeżańska, Piotr Bujak, Contact Gozn,Tomo-
hiro Higashikage, hyslom, Ryosuke Imamura, 
Yoshimasa Ishibashi, Satoshi Kawata,Meiro 
Koizumi, Daniel Koniusz, Robert Kuśmirowski, 
Maria Loboda, Masanori Matsuda, Mitsuhiro 
Okamoto, Alicja Rogalska, Yuriko Sasaoka, 
Łukasz Surowiec, Stachu Szumski, Yusuke 
Taninaka Makiko Yamamoto.
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Żaglowce z różnych stron świata, kon-
certy, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
parady, wesołe miasteczka i wiele innych 
atrakcji czekać na nas będzie podczas 
tegorocznych Dni Morza 2019. 

Czego możemy się spodziewać? Z pewno-
ścią żaglowców. Do Szczecina przypłynie 
ponad 30 jednostek z Polski, Niemiec, Ro-
sji, Szwecji, Hiszpanii i Finlandii. A wśród 
nich prawdziwa perła – Juan Sebastian 
de Elcano – duma hiszpańskiej floty. Czte-
romasztowy żaglowiec wpłynie do Szcze-
cina 12 czerwca i pozostanie z nami do 
17 czerwca. 
Już po raz XIII Dniom Morza będzie towa-
rzyszył Zlot Oldtimerów. Spośród wszyst-

kich jednostek (28), które przypłyną do 
Szczecina, 17 to  właśnie oldtimery. Oldti-
mery to jednostki zbudowane przed 1951 
rokiem. Miały one różne przeznaczenie – 
były barkami, kutrami, rybackimi łodziami, 
holownikami, stateczkami handlowymi, 
ratowniczymi czy lodołamaczami. Obecnie 
służą jedynie rekreacji i cieszą oko.

Moc atrakcji czeka nas na Łasztowni. 
Strefa Dziecięca zaprasza na  występy 
wokalne i muzyczne, interaktywne spekta-
kle, spotkania i zabawy w ramach 3. edycji 
Family Travel Festival, konkursy z nagro-
dami i mnóstwo, mnóstwo niespodzianek. 
III Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin 
2019 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin, 

Odliczamy dni do Dni Morza 2019 
a w programie występy estradowe, po-
kaz musztry paradnej, prezentacje orkiestr 
podczas przemarszu bulwarami.  Pokazy 
taneczne, warsztaty, pokaz capoeira, set dj,  
koncerty, parada perkusyjna z brazylijski-
mi tancerkami  oraz szkołą capoeira  -  to 
Samba Port Festival vol.3. Na Łasztowni 
usytuowana będzie  także Strefa Sportu

Nie możemy też nie wspomnieć o tym, co 
będzie się działo na scenie. A właściwie na 
scenach. Bo będzie ich aż pięć!!!

Zacznijmy od tej największej. Główna 
scena przy Wałach Chrobrego  zamieni 
się w ring, na którym artyści będą poje-
dynkować się na…głosy! Voice of Poland 
powraca do Szczecina. 
O brawa i uznanie publiczności walczyć 
będą młodsi i starsi uczestnicy „The Vo-
ice of Poland” i „The Voice Kids” oraz 
gwiazda – CLEO. Razem 11 fantastycz-
nych wokalistów, Piotr Tłustochowicz, 
Marie Napieralska, Jerzy Grzechnik, 
Magdalena Dąbkowska, Maksymilian 

Kwapień, Nela Zawadzka, Kuba Kraj-
kowski, Klaudia Domitrz ,Oliwia Kopiec, 
Paweł Szymański, Gabriel Fleszar  oraz 
śpiewający prowadzący program,  
finalista Voice of Kids - Antek Scardina . 
To trzeba zobaczyć!

Tradycyjnie, tuż przy Bulwarze Piastow-
skim zostanie ustawiona pływająca scena 
szantowa, na której zaśpiewają zespoły 
szantowo-folkowe. Kolejna scena będzie 
ulokowana na Łasztowni, a na niej odbę-
dzie się już tradycyjny Samba Port Festival. 

Dni Morza_Sail Szczecin to także mnó-
stwo atrakcji i wydarzeń towarzyszących. 
Na dwóch brzegach Odry rozstawiają 
się wystawcy z kulinarnymi propozycja-
mi, rękodzielnicy, sprzedawcy pamiątek 
i różnych gadżetów. Tradycyjnie Jarmark 
pod żaglami będzie usytuowany zarów-
no wzdłuż ulicy Jana z Kolna, na Wałach 
Chrobrego oraz Łasztowni.

Szczegółowy program: 
www.dnimorza.szczecin.eu

Plener Literacki „Odkryj książkę na 
nowo” 
Prezentacja oficyn wydawniczych z całego 
kraju i spotkań z popularnymi polskimi 
autorami. Uczestnicy Pleneru będą mogli 
wybierać między literaturą piękną, obycza-
jową, podróżniczą, historyczną. Czytelni-
cy będą mogli porozmawiać z autorami, 
zdobyć ich autografy na zakupionych eg-
zemplarzach oraz uzupełnić swoje zbiory 
o atrakcyjne książki na lato i na długie je-
sienne wieczory.

50-lecie Daru Szczecina – wystawa 
Jego historia rozpoczęła się w 1960 roku na 
posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Morskiej. 
Postanowiono wtedy o budowie reprezen-
tacyjnego jachtu pełnomorskiego. Dzisiaj 
Dar Szczecina reprezentuje nasze miasto 
na wodach mórz i oceanów na całym świe-
cie. Na Nabrzeżu Starówka bedzie można 
obejrzeć wystawę, która zaprezentuje pięć 
dekad jachtu.

Zwiedzanie portowej części Łasztowni 
oraz wystawa dotycząca rybołówstwa 
dalekomorskiego w PPDiUR Gryf 

Na czas Dni Morza udostępniona turystom 
zostanie znaczna część dawnej historycz-
nej ulicy Wendy oraz ilustracje z ciekawymi 
informacjami o dawnej Gryfowskiej flocie 
rybackiej. 
W prezentacji wykorzystano historycz-
ne zdjęcia gryfowskiej floty rybackiej. 
Fotografie są dziełem między innymi 
Marka Czasnojcia oraz pochodzą ze 

Nie tylko żaglowce 

zbiorów prywatnych członków załóg 
statków. 
Otwarcie wystawy odbędzie się 13 
czerwca o godz. 13.00 na Placu „Gry-
fitów” obok budynków „Starej Rzeźni” 
oraz „Bulwarów” dawnego Cielętnika 
i dostępna będzie dla widzów do dnia 
16.06.2019 roku do godz. 20.00.

Wystawa Roller Poster 
14 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy na 
Łasztownię w okolice North East Mariny 
na spotkanie z artystami 4. Przegląd Pla-
katu Autorskiego Roller Poster, pod nazwą: 
„Czym jest plakat?” z udziałem artystów 
m.in. z: Polski, Kanady, Chin, USA, Rosji, 
Serbii, Indonezji, Niemiec czy Włoch. Są 
wśród nich tak uznane nazwiska, jak m.in.: 
Mirosław Adamczyk czy Władysław 
Pluta. Będzie można zobaczyć 72 plaka-
ty wybrane przez międzynarodowe jury 

w składzie: prof. Lex Drewinski (Niemcy, 
Polska), prof. Leszek Żebrowski (Polska), 
prof. nadzw. Ireneusz Kuriata (Polska), 
dr Max Skorwider (Polska), prof. nadzw. 
Nikodem Pręgowski (Polska), dr Justyna 
Machnicka (Polska), Olga Tereschenko 
(Ukraina). 

Festiwal Smaków Food Tracków 
Jeden z największych zlotów food trucko-
wych w Polsce, którego ideą jest promo-
wanie street foodu oraz jedzenia „slow”. 
Spodziewamy się nawet 30 różnorodnych 
restauracji na kółkach. 

Poznańska Pyra – czegoś takiego w Szcze-
cinie jeszcze nie było! Prosto z Poznania 
na Dni Morza przyjedzie Poznańska Pyra. 
Na 70 m2 będą królowały dania z ziemnia-
ków. Będziemy mogli posmakować dań 
kuchni wielkopolskiej. 

Gwiazda wśród żaglowców  – Juan Sebastian de Elcano

Pięć scen, cztery festiwale ...
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14.06 Piątek

11.00-19.00 Plener Literacki – targi książki 
„Odkryj książkę na nowo”

Łasztownia  
(plac przed Starą Rzeźnią)

11.00-20.00 3. Family Travel Festival Szczecin 2019 Strefa dziecięca 
/Łasztownia

13.00-01.30

Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; 
Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food 
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han-
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne 

Wały Chrobrego/  
Łasztownia/  
Jana z Kolna

14.00-19.00 Strefa Sportu Wyspa Grodzka 

16.00- 20.00 Strefa Dziecięca Łasztownia

19.00 Spotkanie z artystami Roller Poster Nabrzeże Starówka

19.00-23.30 Szczecińscy DJ-e & tańce  
na Łasztowni

Scena Łasztownia 
/skwer na Nabrzeżu Starówka

19.00-23.30

Scena szantowo-folkowa
19.00-20.30 Kraków Street Band
20.45-21.45 Qftry
22.00-23.30 Viva Flamenco 

Scena pływająca  
przy Bulwarze  
Piastowskim

Wydarzenia towarzyszące: 
godz. 12.00 –  50-lecie „Daru Szczecina”  – Centrum Żeglarskie 
godz. 13.00  –   Otwarcie wystawy „Historia rybołówstwa dalekomorskiego w PPDiUR 

GRYF” oraz udostępnienie portowej części terenów i elementów historii, 
zlokalizowanych przy ulicy Tadeusza Apolinarego Wendy - Stara Rzeźnia/ 
Cielętnik (plac wewnętrzny)   

godz. 17.00  –   Wernisaż 4. edycji przeglądu Roller Poster - Filharmonia im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie 

15.06 Sobota

10.00-01.30

Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; 
Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food 
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han-
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne 

Wały Chrobrego/ 
Łasztownia 
/ Jana z Kolna

10.00-19.00 Strefa Sportu Wyspa Grodzka

10.30-16.30
III Festiwal Orkiestr Dętych  
Szczecin 2019 o Puchar Prezydenta 
Miasta Szczecin

Scena Łasztownia 
/skwer na Nabrzeżu Starówka

11.00-17.00 Rejsy na Oldtimerach Łasztownia
/Wały Chrobrego

11.00-19.00 Plener Literacki – targi książki 
„Odkryj książkę na nowo”

Łasztownia  
(plac przed Starą Rzeźnią)

12.00-20.00 Strefa Dziecięca Łasztownia

12.00-20.00 3. Family Travel Festival  
Szczecin 2019

Strefa dziecięca 
/Łasztownia

17.00-00.15

Scena szantowo-folkowa:
17.00-18.15 Free Blues Band
18.30-19.45 Stonehange
20.00-21.15 Flamenco Sin Fronteras
21.30-22.45 Beltaine
23.00-00.15 Poema Flamenco

Scena pływająca  
przy  
Bulwarze Piastowskim

17.00-18.00 Big Band hiszpańskiej  
Marynarki Wojennej

Scena Łasztownia
/skwer na Nabrzeżu Starówka

19.30-23.00 Samba Port Festival vol.3 Scena Łasztownia 
/skwer na Nabrzeżu Starówka

19.30-23.00 The Voice of Poland  
vs. The Voice Kids

Scena główna

23.00-23.10 Pokaz sztucznych ogni Wały Chrobrego 
/Łasztownia

Wydarzenia towarzyszące:
godz. 12.00 –  Złożenie wieńców przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza”  

– Cmentarz Centralny  
godz. 14.00 –  Odsłonięcie pamiątkowych tablic „Statki PŻM”  

– Skwer Kapitanów/Łasztowia

16.06 Niedziela

10.00-21.00

Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; 
Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food 
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han-
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne 

Wały Chrobrego 
/ Łasztownia 
/ Jana z Kolna

10.00-17.00 Strefa Sportu Wyspa Grodzka

11.00-17.00 Plener Literacki – targi książki 
„Odkryj książkę na nowo”

Łasztownia  
(plac przed Starą Rzeźnią)

11.00-14.00 Rejsy na Oldtimerach Łasztownia
/Wały Chrobrego

12.00-14.30

III Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin 
2019 o Puchar Prezydenta Miasta Szcze-
cin - pokazy musztry paradnej i przemarsz 
orkiestr

Scena Łasztownia
/Skwer na Nabrzeżu Starówka

12.00-19.00 Strefa Dziecięca Łasztownia

12.30 Samba Port Festival vol.3 - parada Scena Łasztownia/skwer 
na Nabrzeżu Starówka

12.00-19.00 3. Family Travel Festival  
Szczecin 2019

Strefa dziecięca 
/Łasztownia

14.00-14.45 Nabożeństwo ekumeniczne Generał Zaruski

14.00-22.30

Scena szantowo-folkowa:
14.00-15.15 Zejman & Garkumpel
15.15-15.50 LUZ Blues
17.00-18.15 Klang
18.30-19.45 The Nierobbers
20.00-21.15 Ryczące Dwudziestki
21.30-22.30 Qftry

Scena pływająca  
przy  
Bulwarze Piastowskim

15:00-17.00 Szczecin Philharmonic Big Band Scena główna

16.00-17.00 Big Band hiszpańskiej Marynarki  
Wojennej

Scena Łasztownia/skwer 
na Nabrzeżu Starówka

Wydarzenie towarzyszące: 
godz. 12.00 –  Msza święta „Za tych co na morzu” –  Bazylika archikatedralna  

pw. św. Jakuba Apostoła

Więcej na: dnimorza.szczecin.eu
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


