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Plac Orła Białego
– tu się dzieje!

Kolejne inwestycje 
czas zacząć 

Akademia sztuki 
ma 10 lat!

Koncert z udziałem gościa specjalnego Lizz Wright 
i  pierwsze w Polsce Jazz Forum Showcase w Szczecinie.
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Prototypowanie placu to nie tylko zmiana organizacji 
ruchu, ale także wielka aktywność mieszkańców.
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Wybrano wykonawców Aquaparku – Fabryki Wody 
oraz fi rmę, która przebuduje rondo Szafera.   
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Aktualności

W tym roku do Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego zgłoszonych zostało aż 
199 projektów. Kolejny krok to ich weryfi-
kacja, a już jesienią szczecinianie wybiorą 
te, które ich zdaniem powinny zostać zre-
alizowane. 

199 wniosków to o 31 więcej niż w roku 
ubiegłym. Większość z nich, bo aż 165, 
zostało złożonych drogą elektroniczną. Po-
zostałe, bardziej tradycyjnie – na papierze. 
25 proc. wszystkich złożonych projektów 
to zadania o charakterze ogólnomiejskim, 
reszta to projekty lokalne.

Obecnie wnioski są opiniowane pod wzglę-
dem formalnym przez Biuro Dialogu Oby-
watelskiego. Te, które pozytywnie przejdą 

weryfi kację formalną zostaną opublikowa-
ne na stronie sbo.szczecin.eu, gdzie będą 
mogli się z nimi zapoznać wszyscy miesz-
kańcy miasta. Jednocześnie będzie trwała 
dalsza weryfi kacja i opiniowanie projektów 
pod kątem możliwości ich realizacji. 

Projekty, które przejdą pozytywnie całą 
procedurę i zostaną zatwierdzone przez 
Zespół Opiniujący, trafi ą na listę do gło-
sowania. Mieszkańcy wybiorą najlepsze 
z nich w październiku. 
Przypominamy, że tegoroczna pula Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego to 
12.720.000 złotych. 

Każdy mieszkaniec mógł złożyć nieograni-
czoną liczbę propozycji na projekty: 

–  ogólnomiejskie – takie, z których będą 
mogli korzystać mieszkańcy więcej niż 
jednej dzielnicy, na które przeznaczono 
30% środków to jest 3.816.000 złotych

oraz
–  lokalne – na które przeznaczono 

70% środków to jest 8.904.000 zło-
tych.

Pieniądze zostały rozdzielone pomiędzy 
22 obszary lokalne na podstawie liczby 
mieszkańców poszczególnych obszarów 
oraz ich powierzchni.

Szczegóły, harmonogram działań oraz 
wszystkie niezbędne informacje można 
znaleźć na stronie: 

www.sbo.szczecin.eu

Rozbudowa Rancza Panderossa udała się dzięki poręczeniu ARMS 

Nowoczesna architektura, prze-
stronne i w pełni wyposażone sale, 
bogate zaplecze socjalne i sanitarne 
– tak prezentują się nowe placówki 
przedszkolne. 

Prace są bardzo zaawansowane. W pla-
cówce przy F. Gila w nieukończonej 
jeszcze części przedszkola, prace pro-
wadzone są w nowych pomieszczeniach, 
gdzie kładzione są gładzie i montowana 
jest elektryka. 

Na zewnątrz trwają roboty przy elewa-
cjach ścian oraz przy zagospodarowaniu 
terenu. Przedszkole docelowo pomieści 
jedenaście oddziałów na 275 dzieci. 

Wybudowana przy przedszkolu sala gim-
nastyczna może zostać zaadaptowana 
na dwa dodatkowe oddziały. 

SBO 2020: 
Prawie 200 projektów    

Budowa domów jednorodzinnych i roz-
budowa ośrodka wypoczynkowego – to 
kolejne projekty, które uzyskały korzyst-
ne, bezpłatne poręczenie kredytowe 
Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. 
Już prawie osiemset projektów rozwija 
się dzięki wsparciu Spółki. Poręczenia 
kredytowe to świetna okazja dla wszyst-
kich przedsiębiorców, którzy szukają 
zewnętrznego finansowania swojej firmy. 

Poręczenia kredytowe są skierowane do 
przedsiębiorców ze Szczecina, gmin ościen-
nych, jak i pozostałych gmin województwa 
zachodniopomorskiego kwalifi kujących 
się do mikro, małych lub średnich przed-
siębiorstw. Zabezpieczane kredyty (lub po-
życzki) mają wpływać na rozwój danej fi rmy.

ARMS oferuje zabezpieczenie do 80% kapi-
tału kredytu na okres do 84 miesięcy. Istotne 
jest, że poręczenia udzielane są przedsię-
biorcom całkowicie bezpłatnie. 

Spółka zajmuje się udzielaniem poręczeń 
od przeszło 17 lat. Korzystając z projektów 
unijnych, jak też ze środków własnych 
spółka udzieliła do tej pory prawie 800 
poręczeń na kwotę ponad 220 mln zł. Ta 

„Wyrosły ”
nowe 
przedszkola 

Firmy chętnie korzystają 
z poręczeń kredytowych

niebagatelna suma pomogła przedsię-
biorcom z metropolii szczecińskiej, którzy 
potrzebowali środków na rozwój swoich 
fi rm, a wcześniej nie mieli do nich dostępu 
z powodu niewystarczającej zdolności 
kredytowej. 

Z wsparcia ARMS skorzystała m.in. fi rma 
ART Urban Sp. z o.o. S.K., która uzyskała 
bezpłatne poręczenie projektowe do kredy-
tu inwestycyjnego na budowę budynków 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
w Szczecinie przy ul. Harnasiów.

Druga inwestycja, która rozwija się przy 
wsparciu poręczenia Agencji to poło-
żone na Pojezierzu Drawskim Ranczo 
Panderossa, ośrodek wypoczynkowy 
mieszczący sie na 30 ha terenu łąk i lasów 
z bezpośrednim dostępem do jeziora 
i własna plażą. Znajdziemy tam m.in. 
ciekawe rozwiązanie jakim jest glamping 
w namiocie sferycznym, czyli rodzaj luk-
susowego kempingu. Właściciel oferuje 
też organizację uroczystości w sali wesel-
nej, a poręczone fundusze przeznaczył 
na rozbudowę oranżerii drewnianej.

Na przyjęcie przedszkolaków czeka pla-
cówka zlokalizowana przy ul. Unisławy. 

Zrealizowany pierwszy etap inwestycji, 
obejmował budowę dwukondygnacyj-
nego skrzydła z dziesięcioma oddziałami 
dla 250 dzieci. 

W przedszkolu znajduje się nowoczesna 
kuchnia oraz pomieszczenia dla kadry 
opiekuńczej. 

Po wyburzeniu starego obiektu, wyko-
nawca przystąpi do prac związanych 
z budową placu zabaw i kolejnego skrzy-
dła, w którym znajdować się będzie szat-
nia i sala gimnastyczna. 

W ramach „Rozbudowy bazy przedszkol-
nej przedszkoli publicznych w Szczecinie” 
w czterech placówkach zlokalizowanych 
przy ul. F. Gila, Unisławy, Wołogoskiej 
i Hożej powstanie łącznie 1000 miejsc 
dla dzieci. 

Koszt wszystkich 4 inwestycji to ponad 
59 mln zł.
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Aktualności

Fabryka Wody i rondo Szafera już po procedurze prze-
targowej. Wybrano wykonawców inwestycji.

Przetarg na budowę szczecińskiego Aquaparku – „Fabryki 
Wody” wygrało Konsorcjum firm ALSTAL Grupa Budo-
walna sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. 

Przekazanie placu budowy powinno nastąpić we wrześniu.  
Przypomnijmy, że Fabryka Wody to nowoczesny i wielofunk-
cyjny park wodny z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi 
oraz elementami edukacyjnymi. 
Szczeciński Aquapark składać się będzie z hali basenowej 
z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami, strefy basenu 
sportowego, strefy wellness i jednego z największych w kraju 
saunariów. W części zewnętrznej znajdą się baseny rekre-
acyjne oraz plaża. 
Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz 
rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspi-
naczkową, siłownią czy kortami do squasha. 
Jedną z cech charakterystycznych szczecińskiego Aquapar-
ku jest również edukatorium. Znajdą się w nim przestrzenie 
ekspozycyjne oraz laboratoria, w których przeprowadzane 
będą eksperymenty naukowe związane z wodą. 

Fabryka Wody powinna być gotowa w 2022 roku.
www.fabrykawody.eu

Przebudowa ul. Szafera  
– wykonawca wybrany

Rozstrzygnięty został także przetarg na przebudowę  
ul. Szafera. Za realizację tej inwestycji odpowiedzialna będzie 
firma EUROVIA POLSKA S.A. Wejście na plac budowy 
przewidziano na wrzesień/październik tego roku. Inwe-
stycja obejmuje przebudowę ul. Szafera na odcinku od 
skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. 
Romera i ul. Modrą.

W zakres prac wchodzi m.in.: budowa ul. Szafera na odcinku 
ok 1,2 km o dwóch jezdniach każda po dwa pasy ruchu, 
przebudowa skrzyżowania z ul. Zawadzkiego na trójwlotowe 
rondo dwupasowe, skrzyżowania z ul. Romera i Modrą na 
czterowlotowe rondo dwupasowe, budowę pętli tram-
wajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej, 
budowę parkingów. 

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuż-
szym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

A tymczasem w szybkim tempie zmie-
nia się krajobraz przy węźle Łękno. 
Nie do poznania jest już ulica Arkoń-
ska.  

Na budowie węzła Łękno dzieje się 
sporo.  Trwają intensywne prace przy 
powstających wiaduktach. Zbrojenie, 
betonowanie ścian, prace przygoto-
wawcze przed wykonaniem izolacji to 
tylko część ze zrealizowanych robót. 

Na al. Wojska Polskiego wykonano 
podbudowę pod nową jezdnię, widać 
już też nowe nawierzchnie  ulicy Pawła 
Jasienicy. 

W ramach prac przy instalacjach 
podziemnych, przeprowadzono pró-
by ciśnieniowe sieci wodociągowej 
i gazociągowej, usuwany był także ga-
zociąg na ul. Słowackiego. Z kolei na 
ul. Fałata i Kochanowskiego układane 
były kable energetyczne.

Węzeł Łękno to jedna z najwięk-
szych i ważniejszych do zrealizo-
wania inwestycji drogowych w tej 
perspektywie unijnej. 

Projekt obejmuje budowę kolejnego 
fragmentu tzw. Trasy Średnicowej 
(od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej 
do alei Wojska Polskiego). 

Przebudowana będzie linia kolejo-
wa biegnąca wzdłuż nowej jezdni. 
Powstanie dwupoziomowe skrzyżo-
wanie przy alei Wojska Polskiego. 
Docelowo węzeł pełnić będzie funk-
cję centrum przesiadkowego dla 
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Intensywne prace trwają także na 
ulicy Arkońskiej, wykonywane są 
m.in. roboty brukarskie, drogowe 
i trakcyjne. Wykonawca rozpoczął 
także przygotowania do nasadzeń 
zieleni i kształtowania skarp.

Na nowym rondzie jest już oznako-
wanie pionowe. Prace toczą się także 
przy wiadukcie nad ul. Arkońską, gdzie 
betonowane są podpory wiaduktu. Wy-
konywane będą także roboty, związane 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym rury 
osłonowej magistrali wodociągowej.

www.wiadomosci.szczecin.eu

Kolejne inwestycje czas zacząć 

Łękno, Arkońska – wieści z budowy 
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 Ecoszczecin

Trwa sprzątanie szczecińskich ulic przy 
pomocy specjalistycznego sprzętu, kon-
tynuowana jest też  rewitalizacja zieleni.
Zmienia się kolejny park. 

Aby można było dokładnie wysprzątać wy-
znaczone ulice wspomnianym sprzętem, czyli  
mechaniczną zamiatarką,  potrzebna jest także 
pomoc mieszkańców.  Na ulicach,  gdzie sa-
mochody częściowo lub w całości parkowane 
są na jezdni, ich właściciele proszeni są o prze-
parkowanie aut w te dni, a właściwie noce ( bo 
sprzątanie odbywa się tylko w nocy)  kiedy 
zaplanowane jest sprzątanie. 

O zmianach w zasadach parkowania informują 
znaki drogowe i tablice, także ulotki kolporto-
wane wśród mieszkańców, m.in. wkładane za 
wycieraczki zaparkowanych samochodów.

Na początek sprzątanie na nowych zasadach 
objęło ulicę  Potulicką (na odcinku od ul. Na-
rutowicza do ul. Piekary). Sprzątanie całej sze-
rokości jezdni odbywa się naprzemiennie, po 
jednej stronie ulicy, w każdą pierwszą i trzecią, 
lub drugą i czwartą środę miesiąca, w godzi-
nach 21.00 – 6.00

Kolejną ulicą, która będzie poddana dokład-
nemu czyszczeniu jest al. Jana Pawła II (obie 
jezdnie od pl. Lotników do pl. Grunwaldzkiego).
Tu  zakaz parkowania, w zależności od strony 
jezdni, obowiązywać będzie w każdy drugi 
i czwarty lub pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 
w godz. 21.00 – 6.00.

Podobne rozwiązania, umożliwiające regular-
ne, całościowe czyszczenie jezdni, mają być 

Ul. Potulicka  – pas jezdni przed sprzątaniem

Park Żeromskiego – nowe alejki

Do ośmiu szczecińskich Ekoportów 
można przywieźć m.in. odpady zielone 
pochodzące z ogródków przydomo-
wych. 

Przypominamy, że Ekoporty NIE PRZYJ-
MUJĄ zielonego z ogródków działkowych 
czy terenów spółdzielni mieszkaniowych.

Ekoporty przeznaczone są wyłącznie dla 
mieszkańców Szczecina, którzy przywożą od-
pady pochodzące z prywatnych ogródków,
a nie z prowadzonej działalności gospodar-
czej i ogródków działkowych. 
A przypominamy o tym dlatego, ponie-
waż niedawno doszło do nieprzyjemnej 
sytuacji w Ekoporcie przy ulicy Arkoń-
skiej. Trzech mężczyzn przywiozło  tu 
odpady zielone z ogródków działko-
wych. Po tym, jak pracownik odmówił 
ich przyjęcia  wywiązała się bardzo 
nieprzyjemna awantura, zakończona 
wezwaniem policji i skierowaniem spra-
wy do sądu.

Przypominamy, że  zarządcy ogródków 
działkowych znają zasady Ekoportów, 
ale próbując uniknąć kosztów często 
wprowadzają w błąd działkowców. 
A obowiązkiem zarządcy jest  zagwa-

rantowanie działkowcom kontenerów 
na powstające odpady. Taki sam obo-
wiązek mają podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą, wspólnoty 
czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Przypominamy, że we wszystkich 
ośmiu Ekoportach znajduje się moni-
toring. Każda próba agresji, czy inne 
niestosowne zachowanie, zgłaszane 
będzie policji.

Apteki – miniekoporty

Już 177 szczecińskich aptek pełni 
funkcję miniekoportów. Można do 
nich przynosić niepotrzebne i prze-
terminowane leki. 

W aptekach, które zdecydowały się 
przystąpić do systemu miniekoportów, 
ustawione są specjalne pojemniki na 
przeterminowane leki. Można z nich 
korzystać bezpłatnie. 

Leki można również przynosić do 
wszystkich szczecińskich Ekoportów, 
które znajdują się przy ul. Gdańskiej, Hel-
skiej, Kołbackiej, Leszczynowej, Górnej, 
Firlika, Arkońskiej czy Dworskiej.

Apteki, podobnie, jak Ekoporty, NIE 
PRZYJMUJĄ  strzykawek, opatrun-
ków czy pieluch. Co z nimi zrobić?  
Te odpady, po zabezpieczeniu, należy 
wrzucać do zwykłych, przydomowych 
pojemników na odpady komunal-
ne zmieszane.

Katalog przyjmowanych odpadów znajduje 
się na stronie www.ekoporty.szczecin.pl

Czyste i zielone miasto 

Przestronny, bezpieczny i pełen 
atrakcji – taki jest nowy wybieg dla 
psów na Gumieńcach, z którego 
już można korzystać.

Teren przeznaczony dla zwierzaków 
i ich opiekunów to prawie 3 tys. m kw. 
w pobliżu ulicy Przygodnej, zlokali-
zowany w bezpośrednim sąsiedz-
twie utworzonego kilka lat temu  
terenu rekreacyjno – wypoczynko-
wego. Wokół zadrzewionej polany 
poprowadzona została gliniasto 
– żwirowa alejka, pojawiły się zada-
szone altany, ławki, kosze na śmieci
i  oczywiście  najważniejsze –  atrak-
cje dla psów: słupki do slalomu, ta-
lerze do skakania, pochylnie, tunel, 
równoważnie, przeskok.

Nowy wybieg

Ekoporty – to nie  „worki  bez dna”

wprowadzane systematycznie na kolejnych 
ulicach na terenie miasta.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy wła-
ścicieli samochodów o dostosowanie się do 
obowiązujących zasad. Auta pozostawione 
na ulicach w terminach sprzątania,  będą, 
niestety,  odholowywane.

Alejki jak nowe 
Dobiegł końca remont jednej z głów-
nych alejek w parku Żeromskiego – 
pojawiła się nowa nawierzchnia, ławki 
i kosze. Ale to nie koniec prac, które 
teraz przeniosły się w rejon ulicy Par-
kowej i Starzyńskiego.

Prace prowadzono na odcinku 504 me-
trów. Rozpoczęły się od usunięcia  starej 
nawierzchni o łącznej powierzchni prawie 
2300 metrów kwadratowych. Na jej miej-
scu pojawiła się nowa alejka, o szerokości 
4 m, z wydzielonymi pasami dla pieszych 
i rowerzystów, wykonana z przepuszczalnej 
nawierzchni mineralnej, typowej dla parków 
i zabytkowych założeń ogrodowych. Miej-
sca, w których stały stare ławeczki wyłożono 
kostką granitową, na której zamontowano 
stylizowane, nowe ławki wraz z koszami 
na śmieci. 
Kolejny etap remontu obejmuje alejki wzdłuż 
ulicy Parkowej i Starzyńskiego wraz z łączni-
kami, o łącznej powierzchni 2010 metrów 
kwadratowych i długości prawie 500 metrów. 
Oczywiście tam również pojawi się nowa 
nawierzchnia i ławki.  Planowany termin jego 
zakończenia to koniec listopada br. 
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Już drugi miesiąc segregujemy 
odpady według nowych zasad, po 
wprowadzeniu nowej frakcji odpa-
dów – biodegradowalnych. 

Do dobrze znanych pojemników 
i worków w trzech kolorach: 

–  żółtym (tworzywa sztuczne i metale), 
–  zielonym (szkło) 
–  niebieskim (papier), 
–  dołączył na stałe kolejny pojemnik 

w kolorze brązowym.

Potwierdza się doświadczenie z pierw-
szych tygodni, że mieszkańcy podeszli 
do nowych zasad odpowiedzialnie i ze 
zrozumieniem. 

A to bardzo ważne, zwłaszcza w za-
budowie wielorodzinnej. Potwierdzi-

ło się również, że dla tej zabudowy 
optymalne są pojemniki o pojemności 
240 l, ustawiane obok pojemników 
na pozostałe odpady segregowane, 
a nie przy pojemnikach (czarnych) 
na odpady zmieszane. 

Taka lokalizacja pozwala uniknąć ryzy-
ka pomylenia pojemnika brązowego na 
bio z pojemnikiem przeznaczonym na 
odpady zmieszane.

Otrzymujemy też sygnały, że na rynku 
dostępne są worki biodegradowalne 
do segregowania odpadów bio. Przy-
pominamy jednak, że nie można ich 
wyrzucać do brązowego pojemnika. 
Dlaczego? Niestety nie wszystkie worki, 
nawet jeśli tak się nazywają, są biode-
gradowalne, a w pojemniku nie sposób 
tego zweryfi kować. A szkoda byłoby, 

aby nasz, mieszkańców,  wspólny wysi-
łek, by biodegradowalne segregować 
optymalnie, poszedł na marne.

Wzrasta nadal liczba kompostowni-
ków na terenie nieruchomości, ponie-
waż do segregacji biodegradowalnych 
odpadów można je zastosować wy-
miennie z brązowym pojemnikiem. 

Przypominamy, że ten sposób zagospo-
darowania odpadów biodegradowalnych 
też będzie podlegał sprawdzeniu, podob-
nie jak zawartość brązowych pojemników.

To są doświadczenia pierwszych tygo-
dni, nadal uczymy się nowych zasad, 
a w razie wątpliwości polecamy spe-
cjalną stronę internetową 

www.segregujemy.ecoszczecin.pl

PLASTIK I METAL SZKŁOZMIESZANE PAPIER

czyste opakowania 
papierowe i tekturowe
gazety i czasopisma 
ulotki 
zeszyty i papier biurowy   

Nie wrzucamy:

Do niebieskiego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

Nie wrzucamy:

brudnego, tłustego papieru i kartonów  
zużytych ręczników i chusteczek 
kartonów po napojach i mleku 
paragonów 

Nie wrzucamy:

baterii, żarówek, styropianu 
opakowań po lekach 
pojemników po farbach 
sprzętu elektronicznego, AGD i zabawek  

talerzy
naczyń żaroodpornych
luster i szyb
ceramiki, doniczek
porcelany, fajansu, kryształów
żarówek i świetlówek
termometrów 
opakowań po lekach
opakowań po rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych

Do żółtego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

odkręcone i zgniecione 
butelki plastikowe 
nakrętki od butelek i słoików 
kapsle
plastikowe opakowania
torebki foliowe
reklamówki, worki 
kartony po sokach i mleku
puszki po napojach i konserwach 
folię aluminiową
metale kolorowe 

Nie wrzucamy:

resztki mięsa i kości 
skorupki jajek
mokry i tłusty papier 
zużyte materiały higieniczne 
pieluchy 
żwirek dla zwierząt
potłuczone naczynia 
tekstylia 

elektroniki, mebli, gruzu
baterii
leków
odpadów niebezpiecznych  

Do zielonego pojemnika 
lub worka wrzucamy:

butelki bez kapsli i nakrętek 
słoiki bez zakrętek  
opakowania szklane 

Do czarnego pojemnika wrzucamy
wszystko, co nie podlega segregacji, m.in.:

Bioodpady wrzucamy do pojemnika luzem, bez woreczków oraz innych opakowań.  

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

Od 1 lipca segregujemy 
nowy rodzaj odpadów – 

UWAGA!  

BIODEGRADOWALNE

Nie wrzucamy:Do brązowego pojemnika wrzucamy:

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

 Ecoszczecin

Nauka nowych zasad 
– dobre efekty  

Nowy wybieg
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ZWiK układa tu kanalizację sanitarną. 
Roboty prowadzone są na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżo-
wania z ul. Tczewską/Bryczkowskiego. 
Wybudowanych tu zostanie ok. 840 m 
sieci oraz przyłącza do granicy nieru-
chomości. 

Pierwszy odcinek o długości ok. 140 wy-
konany będzie tradycyjną metodą wykopu 
otwartego, kolejnych 700 m rur kanalizacyj-
nych zostanie bezwykopowo przeciśniętych 
pomiędzy studniami startowymi i końcowy-
mi. Wykonawca planuje zakończyć prace 
na ul. Bałtyckiej do końca października br. 
Prace na ul. Bałtyckiej to część inwestycji 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. 
Wielgowo- Sławociesze w Szczecinie, Etap 
IV i V”, która jest realizowana w ramach pro-
jektu „Czysta Odra w Szczecinie”. 

W ramach kontraktu przewidziano budo-
wę ok. 11 km sieci umożliwiającej przyłą-
czenie do zbiorczego systemu kanalizacji 
sanitarnej ponad 450 nieruchomości.  
W zakres budowy wchodzi również wy-
konanie przepompowni ścieków przy ul. 
Tczewskiej oraz przesył do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej.  Wykonawcą ro-
bót jest firma Musing Bud ze Szczecina. 
Dotychczas wykonano ok. 6 km sieci 
z rur kamionkowych wraz z przyłączami 
do granicy nieruchomości. Umowny 
termin zakończenia robót to 30.11.2019.  
Inwestycja ta zapewni mieszkańcom 
dostęp do kanalizacji sanitarnej czym 
bezpośrednio przyczyni się do poprawy 
standardu ich życia oraz ochrony środo-
wiska naturalnego. Wspomniane prace 
nie są ostatnimi do zrealizowania na pra-
wobrzeżu. ZWiK  wyłonił wykonawcę 
następnych etapów budowy kanalizacji 
sanitarnej w Wielgowie. Chodzi o kon-
trakt „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie 
– Etapy VI i VII”.  Obejmuje on budowę 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dłu-
gości ok. 11 km w średnicach od 150 do 
300 mm z kamionki i PCV. 
Kolejnym zadaniem będzie „Budowa od-
cinków sieci wodociągowej na terenie oś. 
Wielgowo w Szczecinie”. Podczas jego 
realizacji przewiduje się ułożenie prawie  
1 km sieci wodociągowej. 
Zakładany termin realizacji obu tych zadań 
sieciowych to kwiecień 2021 r.

Wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
współorganizowaliśmy, a następnie 
wzięliśmy udział w tegorocznych 
Dąbskich Wieczorach Filmowych, 
letniej imprezie o wyjątkowej at-
mosferze, ze światłami miasta po 
drugiej stronie jeziora i w poczuciu 
oderwania od codzienności.

Przeglądowi towarzyszyły koncerty, 
wystawy, warsztaty filmowe, a przede 
wszystkim  prezentacje ambitnych 
polskich filmów, po których odbyły się 
wyjątkowe spotkania oraz rozmowy 
widzów z zaproszonymi gośćmi. A byli 
nimi rozpoznawalni polscy aktorzy, 
m.in.:  Grażyna Błęcka-Kolska, Ga-
briela Muskała i Michał Żurawski. Na 
projekcje i spotkania z gośćmi wstęp 
jak co roku był bezpłatny, a DWF uzy-
skały rangę jednego z najciekawszych 

przedsięwzięć kulturalnych Szczecina 
oraz regionu i na stałe wpisały się 
w jego letnią ofertę adresowaną do 
mieszkańców i turystów.

Korzystając z obecności na Przeglą-
dzie zaprezentowaliśmy mieszkańcom 
Prawobrzeża istotne informacje, do-
tyczące korzyści jakie płyną z reali-
zacji w tej części miasta inwestycji 
wodociągowo- kanalizacyjnych.  Na 
telebimach cyklicznie wyświetlany był 
spot promujący program „Czysta Odra 
w Szczecinie” oraz animacja z dzie-
cięcych warsztatów ekologicznych, 
które zorganizował właśnie MOK z ul. 
Goleniowskiej. Korzystając z okazji 
chcemy podziękować Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury za współpracę przy 
tej imprezie i życzyć równie udanych 
następnych Przeglądów.

www.mapadotacji.gov.pl www.zwk.szczecin.pl

Ecoszczecin

Bałtycka w Wielgowie  
placem budowy

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul Bałtyckiej w Wielgowie. 

ZWiK na plaży w Dąbiu przy zachodzie słońca.

Produkcje filmowe 
ZWiK-u w Dąbiu

ZWiK układa kanalizację sanitarną
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Ecoszczecin
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Budownictwo

Kolejna szansa dla rzetelnych najemców 
mieszkań komunalnych oraz  TBS będą-
cych w dyspozycji Miasta. Tym razem 
mogą zamienić się na nowoczesne, wy-
kończone pod klucz mieszkania na no-
wym osiedlu Wrzosowe Wzgórze przy ul. 
Sobola i ul. Romana. Do ich dyspozycji jest 
trzydzieści lokali o czynszu komunalnym. 

Osiedle Wrzosowe Wzgórze położone 
jest przy ul. Szosa Polska na wysokości ul. 
Dojazdowej. Inwestycja obejmuje budo-
wę w sumie 274 mieszkań w dziesięciu 
budynkach. Osiedle buduje Szczecińskie 
TBS i już tradycyjnie oferuje standard 
wyposażenia „pod klucz” pozwalający 
zamieszkać od razu, bez konieczności 
przeprowadzania prac adaptacyjnych 
czy remontowych.

Oprócz przepięknych widoków z okien, 
wokół budynków będzie starannie zago-
spodarowana wspólna przestrzeń, place 
zabaw dla dzieci, boisko, zieleń i mała 
architektura. Dodatkowym magnesem 
przyciągającym rodziny z małymi dziećmi 
jest budowa żłobka dla 60 dzieci. 

Trzydzieści mieszkań  
dla rzetelnych najemców

Większość z nich, bo 22 lokale, to 
mieszkania dwupokojowe o wielko-
ści ok. 50 m2. Siedem mieszkań jest 
trzypokojowych (ok 70 m2) i jedno jed-
nopokojowe o pow. ok 40 m2. 

Aktualna stawka czynszu komunalnego 
w tych lokalach wyniesie 10,66 zł za 1 
m2. Zamieszkać w takim lokalu w ramach 
zamiany może każdy najemca komunal-
ny (z zasobu gminy i TBS), który spełni 
poniższe warunki m.in.:
l chce polepszyć swoje warunki miesz-

kaniowe,
l ma zawartą umowę najmu obecnego 

lokalu na czas nieokreślony,
l nie jest i nie był zadłużony w ostatnich 

dwóch latach,

W ostatnich pięciu latach najemcy 
mieszkań komunalnych wykupili na 
własność blisko 3 tysiące lokali. Skró-
cił się także średni czas oczekiwania 
na wykup mieszkania od  gminy. Dzi-
siaj wynosi on niecały rok.

Obecnie średni okres oczekiwania na 
realizację wniosku o sprzedaż lokalu  
od dnia wpływu do urzędu do dnia 
sprzedaży wynosi ok. 9 miesięcy. Czas 
oczekiwania może się znacznie wydłu-
żyć jeśli np. stan prawny budynku lub 
mieszkania nie jest uregulowany, nie 
ma dokumentacji lub inwentaryzacji 
budynków. W ostatnich pięciu latach 
Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym 
2 802 lokale mieszkalne, średnio ok. pół 
tysiąca rocznie.
Najemcom, którzy chcą wykupić zaj-
mowane mieszkania przysługują bo-
nifikaty od ceny lokalu. Ich wysokości 
uzależnione są przede wszystkim od 
okresu najmu, tj.:
l 25% – jeżeli najemca legitymuje się 

okresem najmu poniżej 5 lat;

l 50% – jeżeli najemca legitymuje się 
okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;

l 85% – jeżeli najemca legitymuje się 
okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;

l 95% – jeżeli najemca legitymuje się 
okresem najmu powyżej 20 lat.

Ponadto, przepisy przewidują dodatko-
we bonifikaty:
l 10% obniżki od ustalonej ceny – 

dla kombatantów,
l 10% obniżki od ustalonej ceny – dla 

Pionierów Szczecina (w przypadku, 
gdy kupujący lokal jest kombatan-
tem i Pionierem Szczecina udzielona 
będzie jedna bonifikata dodatkowa 
w wysokości 10% ustalonej ceny).

W przypadku wniosków złożonych 
przed 21 czerwca 2012 r. bonifikata wy-
nosi 95%, a przy jednoczesnej sprzedaży 
wszystkich pozostałych lokali mieszkal-
nych z danej nieruchomości ustala się 
97% bonifikatę.
Na wysokość bonifikaty ma rów-
nież wpływ:

l bieżące opłacanie przez najemcę 
czynszu wraz z opłatami dodatko-
wymi przez okres 5 lat poprzedza-
jących zawarcie umowy sprzedaży; 
w przeciwnym wypadku bonifikata 
jest obniżana o 20%,

l skorzystanie przez najemcę z pomocy 
Gminy w formie umorzenia należ-
ności czynszowych w okresie 10 lat 
poprzedzających wykup – bonifikata 
jest obniżana o kwotę umorzenia.

Bonifikata nie przysługuje najemcy 
wówczas, gdy on lub jego małżonek 
posiadał tytuł prawny do innego lokalu, 
nieruchomości zabudowanej przezna-
czonej na cele mieszkalne lub do ich 
części w okresie 5 lat poprzedzających 
zawarcie umowy sprzedaży (poza wy-
jątkami wskazanymi w uchwale).

Wyłączone ze sprzedaży są  te lokale, 
które docelowo przeznaczone są na 
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 
przez najem. Obecnie w zasobie tym 
znajduje się nieco ponad 6 tysięcy miesz-

kań.  Poza tym, nie podlegają sprzedaży 
lokale, które:
l położone są w budynkach niezgod-

nych z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego,

l położone są w budynkach przezna-
czonych do rozbiórki lub remontu ka-
pitalnego,

l położone są w szkołach, żłobkach, 
przedszkolach i innych obiektach nie-
mieszkalnych,

l zostały oddane w najem, jako loka-
le zamienne,

l zostały oddane w najem, jako pra-
cownie służące artystom.

Obecne zasady sprzedaży miesz-
kań komunalnych określone zostały 
w uchwale z dnia  23 kwietnia 2012 r. 
w sprawie określenia zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych  oraz nieruchomości 
zabudowanych domami jednorodzin-
nymi stanowiących własność Gminy 
Miasto Szczecin i warunków udziela-
nia bonifikat.

www.zbilk.szczecin.pl

Mieszkańcy osiedla Na górce mieli okazję 
poznać swoich sąsiadów podczas Dnia 
Sąsiada – cyklicznego wydarzenia, które 
organizuje Szczecińskie TBS.

Radosna muzyka i zapach dań z grilla wska-
zywał drogę na osiedle przy ulicy Strzelec-
kiej, a wypełniony po brzegi program nie 
pozwolił na nudę. 
Dla biegających z pomalowanymi buźkami 
maluchów  klaun Tomi przygotował  wiele 
atrakcji. Szczudlarze wyczarowywali zwie-
rzęce postaci z balonów, a maluchy robiły 
gigantyczne bańki mydlane i ozdabiały 
chodniki kredowymi rysunkami. 
Na nieco starszych były warsztaty z tworze-
nia biżuterii i kurs pilotowania minidronów. 

Atrakcją, która przyciągała bez względu na 
wiek był tradycyjnie turniej gry w kapsle. To 
już niemal znak rozpoznawczy każdego 
Dnia Sąsiada.

Dodatkowo w trakcie wydarzenia miesz-
kańcy poznali ofertę pobliskich organiza-
cji pozarządowych i mogli porozmawiać 
z wolontariuszami Zachodniopomorskiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury, Fundacji 
Kamienica nr 1, Śródmiejskiego Punktu 
Sąsiedzkiego „Środek” oraz Jadłodzielni.

Na koniec odbył się pokaz rumby, jive’a 
i innych popularnych tańców latynoskich. 
Po pokazie chętni ćwiczyli kroki cza-czy 
i samby oraz mogli spróbować własnych 
sił  na scenie.
Organizowany od 10 lat przez Szczecińskie 
TBS Dzień Sąsiada cieszy się dużą popular-
nością i co roku jest  świętem mieszkańców. 

www.stbs.pl

Nowe mieszkania dla 
rzetelnych najemców 

Komunalne na własność – więcej i szybciej 

Kolorowy 
dzień sąsiada 

l zda obecnie zajmowany lokal w sta-
nie technicznym nadającym się do 
ponownego zasiedlenia,

l osiąga wraz z rodziną odpowiedni 
dochód uprawniający do wynajęcia 
lokalu z zasobu TBS o komunalnej 
stawce czynszu.

Gdzie składać dokumenty
 Wnioski należy składać w siedzibie Za-
rządu Budynków i Lokali Komunalnych 
przy ul. Mariackiej 25. Tam można pobrać 
druki dokumentów lub zrobić to przez 
stronę internetową ZBiLK.

Więcej: www.zbilk.szczecin.pl



9SZCZECIN wsz     sierpień/wrzesień       2019www.wiadomosci.szczecin.eu

Dobra informacja dla mieszkańców 
północnych dzielnic Szczecina. Przy 
ulicy Hożej zakończyła się budowa no-
wego boiska, inwestycja realizowana 
była w porozumieniu z Radą Osiedla.

Był to już  trzeci etap zagospodarowania 
terenu w tym rejonie. Boisko zyskało 
nawierzchnię poliuretanową, bramko-
-kosze do gry w piłkę ręczną i koszy-
kówkę oraz siatkę wraz ze słupkami 
do gry w siatkówkę. Wyposażenie do 
gry w siatkówkę jest demontowalne. 
Istnieje także możliwość obniżenia siatki 
co pozwoli na grę w tenisa ziemnego. 
Obok boiska zostały zamontowane 4 
stojaki na rowery.

A przypomnijmy, że w ostatnich latach, 
na niezagospodarowanym dotąd tere-
nie, powstały: plac zabaw dla dzieci, 
bieżnia – chodnik oraz miniskatepark. 
Ustawiono stoły do tenisa stołowego, 
do gry w szachy, urządzenia siłowni, 
ławki parkowe oraz kosze na śmieci.

Generalnego remontu wymaga  Amfi-
teatr w Żydowcach  i jest duża szan-
sa, że nastąpi to już wkrótce, ponieważ 
ogłoszony został przetarg na jego re-
witalizację. O realizację tej inwestycji 
wnioskowała też Rada Osiedla.

Wykonawca na przeprowadzenie zada-
nia będzie miał 400 dni. W tym czasie 
remontowi poddany zostanie ogromny 
ekran, przebudowane zostaną także 
trybuny, wydzielona będzie trybuna 
dla orkiestry. 

Wprowadzanie zmian, tzw. prototypo-
wanie placu, to nie tylko nowa orga-
nizacja ruchu w tej części miasta, ale 
także wielka aktywność mieszkańców, 
do której niewątpliwie przyczynia się 
również Rada Osiedla Stare Miasto. 

To właśnie mieszkańcy zbijali donice, sa-
dzili w nich rośliny i ustawiali w miejscach, 
gdzie jeszcze do niedawna parkowały 
samochody. Teraz dbają o nie, pielą , pod-

lewają. Te nasadzenia stanowią początek 
„Ogrodu Społecznego”, który powstaje 
w przestrzeni placu Orła Białego za sprawą 
mieszkańców, Rady Osiedla Stare Miasto 
i dotacji z budżetu miasta. 

W sierpniu ekipa Szczeciński Bazar 
Smakoszy i Rada Osiedla Stare Miasto 
zorganizowała „Śniadania sąsiedzkie 
na pl. Orła Białego”, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Spotkania 

przy pysznościach zaplanowano także 
we wrześniu: w soboty – 7.09 (godzina 
9-13) i 21.09 (godz. 9-13).

Ta „pyszna” inicjatywa jest częścią proto-
typowania placu, sprawdzenie przestrzeni 
w innej niż dotychczasowa formie. Zatem 
wraz z nową koncepcją ruchu, proponuje-
my nowe hasło: „Spotkajmy się na pl. Orła 
Białego!” Stąd też pomysł na organizację 
„Święta placu” (sobota 24 sierpnia) nie 

Nowe boisko, Amfiteatr do remontu , festyny 

Plac Orła Białego – tu się dzieje! 
Rady  Osiedla

tylko ze wspólnym śniadaniem, ale także 
spacerem z najlepszymi szczecińskimi 
przewodnikami miejskimi, koncertami, 
atrakcjami i warsztatami dla dzieci i doro-
słych. Święto zakończone projekcją filmu 
w ramach cyklu „Kino sąsiedzkie na Placu 
Orła Białego”.  
Projekt filmowy jest również częścią 
prototypowania placu, a we wrześniu 
zapraszamy na kolejne filmy: w sobotę 
7 września (godz.20.00-22.00) „Vivia-
ne chce się rozwieść”, a w niedzielę 22 
września (godz.20.00-21.00) film „Bloki”. 

Rowerowy Szczecin prowadzi tu prak-
tyczne warsztaty z jazdy na rowerze w ru-
chu ulicznym. Szkolenia zaplanowano do 
października 2019. Zbiórka i start przy 
fontannie na placu Orła Białego. 

I tak dalej i tak dalej… słowem dzieje się, bo 
jak mówi Paweł Jaworski, główny projek-
tant prototypowania Placu Orła Białego: 

– Dobrze zaplanowany i demokratyczny 
projekt urbanistyczny jest zawsze otwarty 
na pełne zaangażowanie użytkowników 
przestrzeni. Rolą projektanta jest tylko za-
palenie iskry, budowanie relacji z zespołem 
i całym otoczeniem, a także zszywanie 
wszystkich wątków oraz pomysłów.

A we wrześniu kolejne zmiany w orga-
nizacji ruchu. Plan zakłada wyłączenie 
z możliwości parkowania całej powierzch-
ni placu, z wyjątkiem części ulicy Koński 
Kierat (od wejścia do dawnej Łaźni Miej-
skiej w stronę ulicy Mariackiej) i będzie 
obowiązywał do końca września.

www.placorla.szczecin.eu
wiadomosci.szczecin.pl

RO Data Godzina Miejsce festynu

Łękno 07.09.2019 13-17 ul. Wawrzyniaka 5, klub Mars – teren 12 Dywizji Zmechanizowanej

Krzekowo – Bezrzecze 07.09.2019 11-16 Skwer Misia Wojtka

Śródmieście – Zachód 13.09.2019 12-16 Boisko szkolne SP 5 ul. Królowej Jadwigi 28

Dąbie 14.09.2019 10-18 Lotnisko w Dąbiu

Świerczewo 14.09.2019 14-17 Teren przedszkola nr 13 przy siedzibie RO

Zdroje 21.09.2019 10-15 SP 65 ul. Młodzieży Polskiej 9

Jednocześnie prace prowadzone 
będą w pomieszczeniach technicz-
nych (podscenium), gdzie wykona-
ne zostaną m.in. niezbędne izolacje. 
Przy amfiteatrze pojawią się miejsca 
parkingowe, nowe nasadzenia, do-
datkowe oświetlenie.

We wrześniu Rady Osiedla zapraszają 
mieszkańców na kolejne festyny. 

Po raz pierwszy odbędzie się takie 
spotkanie na nowym skwerze im. Mi-
sia Wojtka 7 września (godz.11.00-
16.00).

Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze  
przygotowała wiele atrakcji. Gościem 
specjalnym będzie Marika ,która zaśpie-
wa szlagier Niedźwiedź Wojtek. Udział 
w festynie zapowiedziała Orkiestra Woj-
skowa ze Szczecina. 
Nie zabraknie słodkości dla dzieci oraz 
wojskowej grochówki.  

www.wiadomosci.szczecin.pl
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Meldujemy wykonanie zadania! Repre-
zentacja Szczecina w the Tall Ships Ra-
ces po raz kolejny przywiozła złoto i to 
nie jedno.

Szczecińskie jednostki okazały się naj-
szybsze w swoich klasach podczas te-
gorocznych regat The Tall Ships Races 
na Morzu Północnym. W pierwszym 
etapie załoga Daru Szczecina zdobyła 
II miejsce w klasie C w The Tall Ships 
Races na etapie Aalborg – Fredrikstad. 
Kilka dni później Reprezentacja Szczeci-
na z Fryderyka Chopina została uznana 
za najbardziej energiczną  i wesołą zało-
gę podczas parady załóg w Bergen. Ale 
największe sukcesy załoganci osiągnęli 
po rozwinięciu żagli i wypłynięciu na 
szerokie wody. 

Zarówno Dar Szczecina (w klasie C/D) 
jak i Fryderyk Chopin (w klasie A)
dopłynęły na metę jako pierwsze. 

W 2021 roku Szczecin po raz czwar-
ty będzie gospodarzem finału regat 
wielkich żaglowców. Już dzisiaj 
zarezerwujcie sobie termin od 31 
lipca do 3 sierpnia 2021 i bądźcie 
razem z nami podczas finału the 
Tall Ships Races.

A jeśli już o żeglarzach mowa to w alei 
Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim  
jest nowy eksponat – Mapa Mare 
Dambiensis. Ma 15 m kw. i  prezentuje 
najciekawsze zakątki Mare Dambiensis, 
czyli jeziora Dąbie. 

Na mapie z ceramicznej mozaiki autor-
stwa Justyny Budzyn, można znaleźć 
Ziemię Umbriagi, Morze Sargassowe, 
Parvo Mare, Ptasią Wyspę, Meduzostan, 
Svante, Przylądek Czterech Szkieletów 
czy Przylądek Białego Słonia.

www.wiadomosci.szczecin.pl

Szczecin po raz kolejny 
najlepszy wśród żeglarzy! 

5-6 października w Netto Arenie od-
będzie się IV edycja Szczecin Tattoo 
Convention, największego festiwalu 
sztuki tatuażu na Pomorzu Zachodnim. 

Podczas dwóch dni Szczecin Tattoo Co-
nvention przyjedzie ponad 200 artystów 
reprezentujących m.in. Polskę, Niemcy, 
Włochy, Ukrainę, Białoruś, Irlandię i Wiel-
ką Brytanię.
Festiwal to zabawa dla ludzi w każdym 
wieku i idealny sposób na spędzenie je-
siennego weekendu dla całej rodziny. 
W programie wydarzenia znalazły się m.in. 
pokazy akrobatyki, pole dance, fi re show, 
stand up, koncerty i sety DJ’skie na żywo. 
Przed halą Netto Arena staną klasyczne 
auta i food trucki z lokalnymi przysmakami. 

W ramach akcji charytatywnej będzie moż-
na wesprzeć dzieci dotknięte autyzmem, 
tatuując sobie puzzle – międzynarodowy 
symbol autyzmu. Dla najmłodszych przy-
gotowano specjalny multimedialny kącik 
z opieką. Nieco starsze dzieci będą mogły 
spróbować swoich sił w zawodzie tatuatora, 
tatuując… skórkę od banana.  

Bilety w przedsprzedaży w cenie 30 zł bilet 
jednodniowy i 45 zł bilet dwudniowy są 
dostępne na stronie www.arenaszczecin.
pl. Dzieci do lat 12 z pełnoletnim opieku-
nem posiadającym ważny bilet wchodzą 
na wydarzenie bezpłatnie. Dostępne są 
również bilety grupowe - friends tickets (5 
biletów w cenie 4).

Więcej: 
www.szczecintattooconvention.pl
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Różany Ogród Sztuki kończy tego-
roczny sezon. Mimo trudności komu-
nikacyjnych (budowa węzła Łękno) 
publiczność – jak co roku – nie zawiodła.

A we wrześniu zapraszamy jeszcze : 
1 września, niedziela 
godz.11.00-14.00 
 Warsztaty – Tworzę więc jestem 
godz. 12.00-13.00

Inspiracją i artystycznym punktem wyj-
ścia do działań animacyjnych jest motyw 
drzewa. Drzewa stanowią nieodłączną 
część naszego świata. Widziały i pamię-
tają wiele. 

godz.13.00-14.00
Żywe obrazy 

Zadamy sobie pytanie, co zrobiliby 
bohaterowie obrazów, gdyby mogli je 
opuścić? 
Grupa wybierze obrazy malarskie, które 
potem będzie ożywiać. Punktem wyjścia 
poszukiwań będzie zarówno klasyka, 
jak i sztuka współczesna, bogata w swej 
różnorodności. 

Warszaty – Rozwesołki, Szelestwory i inne 
potwory 

Ciocia Fika zaprasza do zabawy z wy-
obraźnią. Punktem wyjścia do działań 
plastycznych będą wiersze Joanny Papu-
zińskiej i Doroty Kasjanowicz z tomików 
poezji „Rozwesołki” i „Szelestwory i inne 
potwory”, narysuj, wytnij i pokoloruj swo-
jego rozwesołka lub potwora. 

godz. 17.00-18.00 
Koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej. 

Kwartet instrumentalny i soliści zapre-
zentują utwory, które rozbrzmiewały na 
barykadach walczącej Warszawy. Na 
scenie pojawi się „listonosz” z poczty har-
cerskiej zwany „roznosicielem radości”, 
a także 15-letnia sanitariuszka Powstania 
Warszawskiego. W koncercie wezmą 
udział: Iwona Radin-Rutkowska, Dian-
na Domagała, Katarzyna Kupny, Daria 
Górska, Aleksandra Górska, Włodzimierz 
Radin-Rutkowski, Krzysztof Machowski, 
Jakub Gadomski, Michał Wiśniewski, 
Dariusz Koronczewski.

28 września 2019
godz. 19.00, Teatr Kana
Zapraszamy do Ośrodka Teatralnego 
Kany – partnera SAA, na szczególne wy-
darzenie – POLSKI TANIEC w ramach 
projektu „Polska – znaki szczególne” 
dofi nansowanego z MKiDN w ramach 
Kultury Dostępnej.

PORA RELAKSU – dosłownie i w przeno-
śni. Jest to interpretacja czasów PRL-u 
Elizy Hołubowska „Polska – znaki szcze-
gólne” to projekt Szczecińskiej Agencji 
Artystycznej dotyczący polskich charak-
terystycznych znaków w kulturze, historii, 
kuchni, wzornictwie, plakacie, teatrze, 
muzyce, przedmiotom codziennego użyt-
ku oraz miejsc. Projekt jest dofi nansowa-
ny z MKiDN w ramach Kultury Dostępnej. 
Wydarzenie bierze również udział w akcji 
„60+ Kultura”, zatem w pierwszy week-

end jesienni zapraszamy serdecznie 
seniorów na spektakl.

Wydarzenie jest bezpłatne. Obowiązują 
zapisy. 

Osoby chętne prosimy o rezerwację ma-
ilowo: polska_znaki@saa.pl lub zgłosze-
nie się do siedziby Szczecińskiej Agencji 
Artystycznej po odbiór przypinek identy-
fi kując udział w danym spotkaniu.

Nic nie mija tak szybko, jak wakacje 
i czas wolny. Tak właśnie jest też 
z naszym Bulwarovym. We wrześniu 
zapraszamy na ostatni w tym sezo-
nie odpoczynek na samym końcu 
Łasztowni. Odwiedźcie to miejsce ko-
niecznie!

7-8 września na bulwarach będzie jesz-
cze trochę wakacyjnie. Leżaki, koce, traw-
niki, wspólne gry i zabawy – to wszystko 
sprawi, że jeszcze będzie można poczuć 
się jak na wakacjach. Bulwarove w swój 
klimatyczny sposób pożegna się z latem 
i przywita z nowym rokiem szkolnym. 
W ten weekend rodzice i dzieci będą 
mogli zapoznać się z szeroką ofertą zajęć 

21-22 września Szczecin będzie święto-
wał 20. rocznicę powstania dowództwa 
wielonarodowego korpusu północno-
-wschodniego. Na Wałach Chrobrego 
na mieszkańców i gości czekać będą 
liczne atrakcje! Największą z nich ma 
być wielka defi lada.

Wydarzenie  będzie okazją do podzi-
wiania sprzętu wojskowego. Nad Odrą 
pojawi się ponad 20 ciężkich pojazdów 
(czołgi, haubice, rosomaki), helikoptery 
a przy nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego 
zacumuje 8 okrętów wojennych. Tuż 
obok nich stanie scena dla orkiestr.

Czymże byłoby świętowanie wojskowych 
bez kuchni polowej? 
Na miejscu nie zabraknie nie tylko gro-
chówki, ale też całej strefy gastronomicz-
nej i food trucków. Na spragnionych 
czekać będzie duży ogródek piwny, a dla 
głodnych wrażeń dzieci powstanie plac 
pełen atrakcji i animacji dla najmłod-
szych.

Ostatnie Bulwarove – co można robić  po szkole 

20 lat 
Korpusu 
NATO 

Do  zobaczenia 
za rok! 

pozalekcyjnych. Na skwerze wieńczącym 
Łasztownię nie zabraknie organizacji, 
szkółek i instytucji, które oferują róż-
norodne zajęcia dodatkowe dla dzieci 
w każdym wieku.  

A 8 września odbędzie się ostatni 
z biegów „Przebiegnij półmaraton 
nad Czystą Odrą”. Tradycyjnie będzie 
mnóstwo gier, dobrego jedzenia i miejsca 
do relaksu. Błękitne leżaki po raz ostatni 
zostaną wystawione, by powrócić dopie-
ro w przyszłym roku. 

Zapraszamy 7-8 września w godz. 
11.00-18.00 w sobotę i 10.00-18.00 
w niedzielę.
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10 lat Akademii Sztuki uczcimy 3 paź-
dziernika wspaniałym koncertem oraz 
organizowanym  po raz pierwszy i to 
w Szczecinie – Jazz Forum Showcase. 
Wystąpią: Marcin Wasilewski Trio, zespół 
Culture Revolution  z Keyonem Harrol-
dem i Sylwestrem Ostrowskim, oraz gość 
specjalny Lizz Wright. 

Akademia Sztuki ma 10 lat! 
Najmłodsza szczecińska publiczna uczel-
nia wyższa, o której powstanie tak bardzo 
zabiegały środowiska artystyczne, na-
ukowe, władze regionalne i zwykli szcze-
cinianie, w tym roku zainauguruje swój 
dziesiąty rok akademicki. 

Władze uczelni, rozpoczynając obchody 
dziesięciolecia zaprosiły jazzmana Syl-
westra Ostrowskiego do przygotowania 
specjalnego wydarzenia artystycznego, 
które uświetni inaugurację jubileuszu. War-
to przypomnieć, że Sylwester Ostrowski 
bardzo zabiegał o powstanie tej uczelni 
w Szczecinie i był odpowiedzialny za pro-
ces utworzenia Akademii Sztuki, pełniąc 
funkcję pełnomocnika władz regionalnych.

W pierwszej części koncertu inaugurują-
cego obchody dziesięciolecia Akademii 
Sztuki  w Szczecinie usłyszymy wielką 
gwiazdę polskiego jazzu – Marcin Wasi-
lewski Trio, który  z kolei świętuje w tym 
roku jubileusz 25-lecia. Szczeciński koncert 
będzie jednym z ponad 40, które jazzmani 
zagrają podczas trasy po Polsce i Europie. 

W drugiej części zaprezentuje się zespół 
Culture Revolution, który jest wspólnym pro-
jektem zdobywcy nagrody Grammy, trębacza 
Keyona Harrolda i szczecińskiego saksofoni-
sty Sylwestra Ostrowskiego, wspomagany 
przez chór Akademii Sztuki oraz światową 
gwiazdę, wokalistkę Lizz Wright.

Jazz Forum Showcase
Szczecin Jazz, w uznaniu osiągnięć w pra-
cy na rzecz rozwoju muzyki jazzowej w Pol-
sce, został zaproszony przez najbardziej 
opiniotwórczy magazyn branżowy Jazz 
Forum Showcase do organizacji pierwszej, 
bardzo istotnej konferencji dotyczącej 
promocji polskiego jazzu, która od-
będzie się właśnie w Szczecinie w dn. 
1-3 października 2019 pod nazwą: 
Jazz Forum Showcase powered by 
Szczecin Jazz. W tych dniach do Szcze-
cina przyjedzie około 40 profesjonali-
stów zajmujących się muzyką jazzową 
z kraju i zagranicy (promotorów, booke-
rów, dyrektorów artystycznych, krytyków 
i dziennikarzy muzycznych), przed którymi 
zaprezentuje się wyłonionych wcześniej 
8 najlepszych, młodych (do 35 lat), 
polskich zespołów jazzowych.  

Ostatni dzień konferencji przypada na 
dzień koncertu, a zatem fi nał Jazz Forum 
Showcase odbędzie się podczas koncertu 
inaugurującego obchody dziesięciolecia 
Akademii Sztuki w Szczecinie.

Bilety w cenie od 80 zł do 140 zł na  
www.bilety.fm

Lizz Wright

Jest ikoną amerykańskiej muzyki oraz 
duszą amerykańskiego Południa. Jej 
niesamowity głos oraz oryginalne 
kompozycje zapewniły jej miliony 
fanów na całym świecie. Wszystkie 
wydane albumy od debiutanckiego 
„Verve Salt”  do nadchodzącego al-
bumu „GRACE” od Concord Records, 
były przyjmowane bardzo pozytywnie 
przez krytyków muzycznych.  W wie-
ku 22 lat Wright zyskała sławę w kra-
ju jako wokalistka z koncertowym 
hołdem dla Billie Holiday. W wieku 
23 lat podpisała kontrakt z Verve Re-
cords, aby wydać utwór Salt, który 
znalazł się na szczycie list przebojów 
jazzowych współczesnego Billboar-
du. Jej kolejne albumy (Dreaming 
Wide Awake, The Orchard, Fellow-
ship oraz Freedom & Surrender 2015) 
nadal były na szczycie list przebo-
jów, a jej najnowszy singiel „Lean In” 
(z Freedom & Surrender) znalazł się na 
letniej liście odtwarzania prezydenta 
Obamy 2016. 

Jubileusz Akademii  
–  koncert i pierwsze 
Jazz Forum Showcase

Jury pod dyrekcją Katarzyny Nosow-
skiej pracowicie przesłuchuje ponad 
600 utworów zgłoszonych do konkursu 
13. edycji Festiwalu Młodych Talentów, 
by wytypować fi nałową dziesiątkę ar-
tystów.

18 października przyjadą  do Szczecina 
na przesłuchania konkursowe w Starej 
Rzeźni . Zwycięzcę poznamy dzień później 
podczas fi nałowego koncertu w Netto 
Arena, gdzie będzie miał okazję wystąpić 
na profesjonalnej scenie z gwiazdami fe-
stiwalu.

A  gwiazdami będą uczestniczki II edycji 
projektu „Women’s Voices – Kobiety ratują 
planetę”: Kayah, Edyta Bartosiewicz, 
Julia Pietrucha, Mela Koteluk oraz Pau-
lina Przybysz. 

Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix fe-
stiwalu jest wydanie singla w ramach 
realizowanego przez wytwórnię Kayax 
projektu My Name Is New oraz bonusy 
fi nansowe ufundowane przez Szczeciń-
ską Agencję Artystyczną.

Bilety na fi nałowy koncert w Netto Are-
nie można nabyć:  www.bilety.fm

Szczegóły:
www.festiwalmlodychtalentow.pl

Producent:  
Szczecińska Agencja Artystyczna
Partnerzy: Akademia Sztuki w Szczecinie,  
Jazz Forum Showcase, Instytut Adama 
Mickiewicza
Mecenat: Miasto Szczecin i Województwo 
Zachodniopomorskie

Młode 
Talenty 
i gwiazdy 
coraz bliżej 


