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Serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności
i spełnienia marzeń
w Nowym Roku!

SBO 2017
– Głosowanie w styczniu

Szczeciński aquapark

Od 9 do 18 stycznia 2017 r. mieszkańcy będą głoso- Konkurs rozstrzygnięty. Szczeciński aquapark będzie
wać, wybierając spośród 122 projektów: ogólnomiej- wyróżniał się wyglądem na tle podobnych obiektów.
skich oraz dzielnicowych.
Symbolem projektu jest RZEKA.
Więcej, str. 2
Więcej, str. 3
		

Wydarzenia 2017
Będzie ich – jak co roku – bardzo dużo, ale tym, które
zapewne zgromadzi najwięcej publiczności będzie
sierpniowy finał The Tall Ships Races.
Więcej, str. 7
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Aktualności

Szczeciński aquapark –

SBO 2017 – Głosowanie w styczniu
W tej edycji Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego mieszkańcy będą
głosować w styczniu 2017 r,
wybierając spośród 122. projektów.
Głosowanie potrwa od 9 do 18 stycznia
2017 r. Głos może oddać każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek.
W tym roku zadania podzielone są na
ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe.
Każdy ma do dyspozycji maksymalnie
3 głosy:

1) głos na zadania ogólnomiejskie;
2) głos na zadania dzielnicowe – duże
w dowolnej dzielnicy;
3) głos na zadania dzielnicowe – małe
w dowolnej dzielnicy.
Głosować będzie można:
– za pośrednictwem internetu (www.konsultuj.szczecin.pl, zakładka Szczeciński
Budżet Obywatelski – Głosowanie) – Każdy kto jest zameldowany w Szczecinie,
– osobiście (w Urzędzie Miasta, filii Urzędu na Prawobrzeżu, Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Szczecinie – Filia nr 25,

Domu Kultury „Klub Słowianin” oraz
w mobilnych punktach do głosowania)
– zameldowani, oraz osoby, które:
– nie posiadają zameldowania, ale mieszkają w Szczecinie;
– nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i studiują na terenie miasta;
– nie posiadają zameldowania, ale mieszkają w Szczecinie i uczęszczają do szkół
na terenie miasta.
Ponadto, osoby zameldowane w Szczecinie będą mogły zagłosować elektronicznie
w siedzibach rad osiedli.

SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

W tym roku Zespół ds. SBO zweryfikował
203 projekty złożone przez mieszkańców
Szczecina. Pozytywnie ocenione zostały 122 projekty (w tym dwa połączone
w jedno zadanie), 17 zostało wycofanych
przez autorów, a 63 odrzucone (w tym 3
z przyczyn formalnych).
Wszystko o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim, w tym lista zadań, numery projektów, punkty do głosowania na stronie
internetowej:
www.konsultuj.szczecin.pl
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Aktualności

konkurs rozstrzygnięty

Fabryka Wody
Szczeciński aquapark będzie
wyróżniał się wyglądem na tle
podobnych obiektów.

laksu, spotkań, a jednocześnie miejsce nauki;
l

Odchodząc od najbardziej oczywistej
i nieco wyeksploatowanej już stylizacji
w postaci plastikowych palemek, statku piratów, rafy koralowej czy błękitnej
laguny, szczecińskiej Fabryce Wody
zostanie nadany wyjątkowy design, który
zaprojektowała pracownia DreamWorlds
z Mysłowic.

l

Symbolem projektu jest RZEKA – element miastotwórczy, ekonomiczny
i ekologiczny nadający charakter metropolii, wyróżniający Szczecin spośród
innych miast.
RZEKA Stanowi motyw przewodni każdej ze stref:
l

Przestrzeń publiczna zewnętrzna,
otwarta dla wszystkich - miejsce re-

l

Hol wejściowy – pierwszy kontakt z wiedzą i atrakcjami,
które kryją
się we wnętrzu obiektu;
Edukatorium
i centrum
rozrywkowe - kierujące do sal
edukacyjnych, których
kształt został
oparty o wzór chemiczny cząsteczki H2O;
Hala Basenowa – po raz pierwszy ujęta
w formule przepływającej rzeki,

l Baseny zewnętrzne – wykorzystujące

różnicę terenu w sposób naturalny
tworząc
kaskady
i następujące
po sobie baseny;
l

Strefa
Saunarium –
w formie
cieku
wodnego
opływającego wszystkie
sauny, nadając naturalny a zarazem nowoczesny charakter;

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Aquaparku był dwuetapowy.
W pierwszym etapie wpłynęło 13 prac
konkursowych, spośród których do II
etapu Sąd Konkursowy zakwalifikował
5 prac.
W ocenie Sądu konkursowego, wśród
najwyższych walorów zwycięskiego
projektu należy wskazać na rozwiązania przestrzenne wpisujące obiekt
w istniejące ukształtowanie terenu.
Projekt wpisuje się ponadto w realizowaną ideę marki miasta „Szczecin
Floating Garden” – łącząc wodę, elementy przyrodnicze i bezpośrednie
otoczenie w jedną, spójną całość – to
fragment uzasadnienia Sądu Konkursowego.
www.fabrykawody.eu
Wizualizacja Fabryki Wody
www.facebook.com/szczecin.eu
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Odbiór choinek
Cały rok czekamy
na te najpiękniejsze święta,
a potem tak szybko mijają
i już …. po świętach.
Od stycznia 2017 do końca lutego odbierane będą z naszych domów świąteczne
choinki. bezpłatnie, w ramach comiesięcznej opłaty.
Odbiór choinek odbywać się będzie raz
w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej oraz dwa razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej.
Planowane dni odbioru choinek w podziale na rodzaj zabudowy, oraz sektor miasta:
Sektor I		
wtorek
– wielorodzinna
czwartek
– jednorodzinna/
wielorodzinna
Sektor II		
wtorek
– jednorodzinna/
wielorodzinna
piątek
– wielorodzinna
Sektor III		
poniedziałek – jednorodzinna/
wielorodzinna
środa
– jednorodzinna/
wielorodzinna
Sektor IV		
wtorek
– jednorodzinna/
wielorodzinna
piątek
– wielorodzinna
Choinki odbierane będą także z placówek oświatowych, które - przypomnijmy
- zostały włączone do gminnego systemu
gospodarki odpadami - 1 stycznia 2016 r.

Choinki będą odbierane do końca lutego.
W tym przypadku częstotliwość odbioru
choinek uzależniona jest od rodzaju zabudowy:
– placówki oświatowe w zabudowie
wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,
– placówki oświatowe w zabudowie
jednorodzinnej – raz w tygodniu.
Przygotowane do odbioru choinki można
zgłaszać bezpośrednio do firm wywozowych lub do Urzędu Miasta, tel. 435
1199, e-mail: gospodarka_odpadami@
um.szczecin.pl
Kontakty do firm, gdzie można zgłosić
odbiór choinki:

Sektor I:
mirella.miroslawska@remondis.pl
Sektor II:
suezjantra@suez.com
Sektor III:
malgorzata.krauza@remondis.pl
Sektor IV:
choinki@mpo.szczecin.pl
Dodatkowo, brygady odbierające odpady
mają obowiązek zgłaszać posesje, przy
których zauważą choinki i te adresy znajdą
się na listach przewidzianych dla odbioru
drzewek w najbliższych terminach.
Jednocześnie przypominamy, że choinki
wystawione do odbioru są traktowane

W nowym roku deklaracje – tylko
od wody
W 2017 r. nową deklarację składają tylko właściciele nieruchomości,
którzy rozliczali się z Gminą za wywóz odpadów
w oparciu o zużycie wody.
UWAGA! Właściciele nieruchomości, którzy wnosili do Gminy
opłatę ryczałtową za wywóz odpadów, nie muszą składać deklaracji!!!
Nowa deklaracja dla właścicieli
nieruchomości rozliczających się
w oparciu o zużycie wody powinna zostać złożona po upływie 12
miesięcy od daty obowiązywania
poprzedniej deklaracji.
Dla większości właścicieli będzie to
styczeń 2017 roku, ale są też tacy, którzy
składali później, w następnych miesiącach. Dla nich terminem złożenia będzie
zatem ten miesiąc, od którego obowiązywała poprzednia deklaracja.

Proponujemy zatem odszukać
składane deklaracje i pamiętać
o złożeniu następnej, w 2017
roku.
Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji
zostaną wezwani do złożenia
wyjaśnień w tej sprawie oraz
złożenia deklaracji.
W stosunku do tych
właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania
zostanie wszczęte postępowanie administracyjne,
które określi tym właścicielom wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze decyzji, na podstawie ilości zużytej
wody w okresie wybranym
przez gminę.
więcej: ecoszczecin.pl

jako odpady ulegające biodegradacji,
więc muszą być pozbawione wszelkich
lampek i ozdób, w tym wykonanych
z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.
Odbiór choinek będzie odbywał się
z miejsc, w których usytuowane są pojemniki na odpady komunalne.
Przypomnijmy że ta usługa z roku na rok
cieszy się coraz większym powodzeniem.
W 2015 roku, między styczniem a lutym
z posesji odebrano ok. 78 ton choinek,
a w analogicznym okresie 2014 roku
– niecałe 50 ton.
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Ecoszczecin

Wakacji nie planujemy

Termomeccanica
Ecologia nowym
wykonawcą
EcoGeneratora

Pierwotny kontrakt na zaprojektowanie
i wybudowanie EcoGeneratora ZUO podpisał z Mostostalem Warszawa 18 lipca
2012 roku. Zakład miał ruszyć w grudniu
2015 roku.
Z powodu nieprzewidzianych problemów na budowie (m.in. zalaniu uległ
wykop pod bunkier odpadów, obniżył
się poziom Duńczycy, przez co trzeba
było przeprojektować pompownię
wody) strony przedłużyły termin realizacji inwestycji o rok.
Jednak 14 czerwca 2016 roku Mostostal
Warszawa odstąpił od umowy z ZUO,
powołując się m.in. na rzekomo fikcyjny
charakter gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Spór prawdopodobnie znajdzie
finał w sądzie.
ZUO domagać się będzie od Mostostalu
Warszawa odszkodowania za niewywiązanie się z kontraktu.

Fabio Bonci Paolucci, Bruno Campi i Marco Baldini
Jestem przekonany, że pod koniec
2017 roku EcoGenerator zacznie
działać z pożytkiem dla Szczecina
i całego regionu. Ale póki co czeka
nas dużo pracy, tak więc na Wielkanoc
ani w wakacje urlopów nie planujemy
– mówi Bruno Campi,
szef ds. technologii na budowie
szczecińskiej spalarni odpadów.

mentację i zlecamy wykonanie projektów,
które „zamkną” cały proces technologiczny. Na przykład projekt instalacji do
podoczyszczania wody chłodzącej czy
projekt zbiorników pyłów i popiołów. Na
tej podstawie będziemy mogli sporządzić specyfikację zakupowo-montażową
dla podwykonawców.
Kiedy planujecie rozruch zakładu?

Bruno Campi z włoskiej firmy Termomeccanica Ecologia oraz jego dwaj
zastępcy Fabio Bonci Paolucci i Marco
Baldini – odpowiadają za technologię
na budowie EcoGeneratora, czyli za
najważniejsze części zakładu – ruszt,
kocioł, turbinę, instalację oczyszczania spalin, ścieków, urządzenia pomocnicze.
Do swojego nowego zadania przygotowują się od kilku miesięcy.
Dokumentację projektową studiują
od lipca, kiedy TM.E. podjęła decyzję
o udziale w postępowaniu zmierzającym
do wyłonienia następcy Mostostalu Warszawa.
EcoGenerator: Czym się teraz zajmujecie, co jest do zrobienia w pionie technologicznym?
Bruno Campi, kierownik biura
technicznego TM.E. na budowie
EcoGeneratora: Analizujemy doku-

– Planujemy pierwsze uruchomienia na
czerwiec.
Co uważacie za największą trudność
w dokończeniu EcoGeneratora?
– Intensywność prac wynikającą
z faktu, że mamy mało czasu. Nasze
działania muszą być perfekcyjnie zaplanowane, skoordynowane i wykonane. Mamy tego świadomość, dlatego
jestem przekonany, że pod koniec
przyszłego roku EcoGenerator rozpocznie normalną pracę z pożytkiem
dla Szczecina i regionu. Ale póki co
czeka nas dużo pracy, tak więc na
Wielkanoc ani w wakacje urlopów
nie planujemy (śmiech). Proszę też
wziąć pod uwagę, że pion techniczny
nie będzie składał się tylko z trzech
osób. Już teraz współpracuje z nami
20 inżynierów z TM.E. w La Spezia
oraz kilkunastu z Polski.

EcoGenerator – nasza planeta, nasza przyszłość
EcoGenerator, Zakład Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
powstaje w porcie szczecińskim na
Ostrowie Grabowskim.
Będzie zamieniać w energię 150 tys.
ton odpadów komunalnych rocznie
zapewniając energię elektryczną i ciepło
ok. 30 tys. mieszkań.

Koszt (łącznie z wydatkami na inżyniera
kontraktu, pomoc techniczną, edukację
i promocję): 711 mln zł. Główne źródła
finansowania: 279 mln zł – dotacja
z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
327 mln – obligacje Banku Pekao SA.
42 mln zł – środki własne ZUO.
Termin oddania zakładu do użytku:
listopad 2017 rok.
ecogenerator.eu

Budował Pan spalarnię w Bydgoszczy.
Czy warunki pracy w Polsce i Włoszech
są podobne, inne?
– Muszę przyznać, że w Polsce są bardzo wysokie wymagania formalne, mamy
dużo pracy papierkowej na linii wykonawca – zamawiający, wykonawca – podwykonawcy. Nie oceniam tego na plus ani
na minus. Stwierdzam tylko fakt, że o wiele więcej uwagi przykłada się w Polsce
do dokumentowania wszelkich działań
między stronami umowy. W Polsce też
o wiele bardziej serio traktuje się umowne
terminy w korespondencji, co oczywiście
oceniam pozytywnie.
Rozmawiamy w okresie świąteczno–
noworocznym. Jak Włosi spędzają święta?
– 24 grudnia, w wigilię jest kolacja. Składamy sobie życzenia, ale bez opłatka. Główne danie to ryba. Wieczorem pasterka.
Prezenty znajdujemy rano, na drugi dzień.
W pierwszy i drugi dzień świąt rodzinne
obiady. A potem gramy w karty na pieniądze. Jak z dziećmi, to na małe pieniądze,
jak grają tylko dorośli, na większe. Jak
duże? To zależy od zamożności i hojności
danej rodziny (śmiech).
Dziękuję za rozmowę. Wesołych Świąt
i dobrego Nowego Roku!

W związku z przerwą w budowie i koniecznością znalezienia nowego głównego
wykonawcy na wniosek ZUO Ministerstwo
Środowiska zgodziło się na wydłużenie
terminu budowy EcoGeneratora do 31
grudnia 2017 r.
Nowym głównym wykonawcą zakładu
jest włoska firma Termomeccanica Ecologia (TM.E.). Umowa między ZUO i TM.E
została podpisana 16 listopada 2016
roku. Wartość kontraktu: 232.5 mln zł.
Termin oddania zakładu do użytku:
listopad 2017 rok.
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Budownictwo

Pierwsze wnioski o obniżki
Od kilku tygodni obowiązuje nowy
system obniżek dla mieszkań o czynszu
komunalnym. Do tej pory wnioski
o udzielenie obniżki na nowych
zasadach złożyło 267 osób.
O obniżkę mogą ubiegać się najemcy
mieszkań komunalnych oraz z zasobu
TBS. System obniżek ma na celu wsparcie
najemców mieszkań o czynszu komunalnym, którzy osiągają najniższe dochody.
Dziś z systemu obniżek czynszu korzysta ponad 1700 mieszkańców lokali
komunalnych.
Aby dodatkowo zachęcić do składania
wniosków o obniżkę, w listopadzie ruszyła akcja informacyjna.
Do mieszkańców lokali komunalnych
doręczone zostały ulotki informujące
o obniżkach czynszu. Informacje na ten
temat znajdują się także w siedzibach zarządców, na stronach internetowych oraz
na plakatach w autobusach i tramwajach.
Do tej pory najemcy lokali komunalnych złożyli 267 wniosków o obniżkę
czynszu. 200 wniosków złożyli lokatorzy
mieszkań z zasobu Zarządu Budynków
i Lokali Komunalnych. Pozostałe wnioski
spłynęły od najemców lokali TBS „Prawobrzeże” oraz Szczecińskiego TBS.
Od listopada o obniżkę mogą ubiegać się
również najemcy mieszkań komunalnych,
którzy posiadają zadłużenie, ale spłacają
je w ramach zawartej ugody. By otrzymać
obniżkę należy złożyć wniosek, deklarację

osiąganych dochodów, zaświadczenie
z zakładu pracy potwierdzające dochody.
W przypadku osoby bezrobotnej wymagane jest zarejestrowanie w Powiatowym
Urzędzie Pracy w okresie trzech miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku.
Jak pokazują doświadczenia z ostatnich
tygodni przedstawianie takiego dokumentu może stanowić problem dla rodzin

z małymi dziećmi oraz rodzin wielodzietnych, w których np. matka ze względu
na codzienne obowiązki nie jest gotowa
przez jakiś okres do podjęcia pracy.
Osoby odpowiedzialne za mieszkaniowy
zasób komunalny analizują ten temat i
zastanawiają się nad zmianą przepisów
zobowiązujących najemców do przedstawiania takiego zaświadczenia.

Indywidualna licytacja
mieszkań

Chodzi o taką korektę przepisów, która
ułatwi ubieganie się o udzielenie obniżki .
Obowiązujące od 1 listopada przepisy zwiększyły wysokość obniżki
czynszu: z 15 na 25%, z 30 na 40%
i z 40 na 50%.
Więcej informacji na stronie:
www.zbilk.szczecin.pl

Tęczowe
sowy
To nowa grupa żłobkowa, która zajmuje
drugą siedzibę żłobka nr 9
„Przy strumyku”. Dzięki tej inwestycji
liczba miejsc w żłobku wzrosła z 85
do 115.
Nowo otwarta placówka to miejsce bezpieczne i przyjazne dla dzieci, wkomponowane w centrum nowoczesnego osiedla
wybudowanego przez STBS.

Kamienica przy ul Bogusława X 51, w której można wylicytować mieszkanie.
Siedem mieszkań położonych
w kamienicy przy Deptaku Bogusława
oferuje do sprzedaży TBS „Prawobrzeże”. Właścicielem lokalu może
zostać osoba, która w indywidualnych
rokowaniach wylicytuje jego cenę.
Osoby zainteresowanie nabyciem mieszkań powinny złożyć ofertę o udziale
w rokowaniach. Termin negocjacji zostaje
wyznaczony w ciągu trzech dni od złożenia aplikacji. Rokowania dają każdemu
możliwość indywidualnej negocjacji ceny
mieszkania.
Osoby, które zadeklarują cenę i zdecydują
się na zakup mieszkania, przed podpisaniem umowy będą musiały wpłacić zadatek w wysokości 2,5 tys. zł.

Na sprzedaż wystawiono siedem mieszkań
położonych w kamienicy przy ul. Bogusława X 51. Są to lokale 2- i 3-pokojowe,
położone na I, II, III piętrze o powierzchni
użytkowej od 51,47 m2 do 74,99 m2.
Mieszkania przekazywane są w standardzie
deweloperskim (ściany wytynkowane,
posadzki betonowe, drzwi wejściowe do
mieszkań, stolarka okienna i parapety, instalacje: elektryczna, grzewcza, gazowa,
wodno-kanalizacyjna).
Przyszli właściciele lokali będą
członkami wspólnoty mieszkaniowej
i będą ponosić koszty utrzymania
nieruchomości wspólnej tj. bieżącej
konserwacji oraz utrzymania porząd-

ku w budynku, remontów, opłat za
energię elektryczną w nieruchomości
wspólnej oraz windę.
Mogą oni również utworzyć fundusz
remontowy – na przyszłe wydatki remontowe. Jako członkowie wspólnoty
mieszkaniowej sami zdecydują o potrzebach i wysokości wpłat.
Za dostarczane media każdy będzie
rozliczał się indywidualnie.
Szczegółowych informacji w sprawie
licytacji udzielają pracownicy Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„Prawobrzeże” z siedzibą przy ul. Winogronowej 11 F, tel. 91 46 13 692
wew. 148 i 185.

– To nie jest nasze ostatnie słowo w tym
temacie. Będziemy wraz ze szczecińskimi
TBS pracować nad kolejnymi tego typu
projektami – powiedział podczas otwarcia
prezydent Piotr Krzystek. – Chcielibyśmy
również zaprosić do współpracy deweloperów, ponieważ chętnie wynajmiemy tego
typu pomieszczenia na innych osiedlach,
by stworzyć tam kolejne miejsca opieki dla
najmłodszych szczecinian.
Żłobek ma ponad 200 m2 powierzchni oraz
posiada swój plac zabaw. Jest wyposażony
we wszystkie niezbędne do funkcjonowania tego typu placówki sprzęty, które dostosowane są do potrzeb ich użytkowników.
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Rozmaitości

Wydarzenia 2017
Będzie ich – jak co roku - bardzo dużo,
ale tym, które zapewne zgromadzi
najwięcej uczestników i turystów
z wielu krajów będzie sierpniowy,
trzeci już szczeciński finał regat The
Tall Ships Races.
Ale po kolei
» Po szaleństwach sylwestrowych na Jasnych Błoniach, Nowy Rok rozpoczniemy w tym samym miejscu tradycyjnie,
na sportowo 1 stycznia, o godzinie
14.00 spotykamy się pod pomnikiem
Czynu Polaków, aby uczestniczyć
w biegu noworocznym, na dystansie
5 km.
www.maratonczykteam.szczecin.pl
» 14 stycznia o godz.19.00 w Filharmonii też tradycyjny już Koncert Prezydencki, który przeniesie słuchaczy
do belle époque, czyli czasów piękna,
uroku i elegancji . Orkiestrę Symfoniczną oraz Zespół Instrumentów Dętych
Blaszanych Filharmonii w Szczecinie
poprowadzi Jakub Chrenowicz.
www.filharmonia.szczecin.pl
» Dzień później, 15 stycznia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra
już po raz 25! Cel – ratowanie życia
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom.
www.wosp.org.pl
» Druga edycja Szczecin Jazz (28.02
– 12.03.2017) to 12 koncertów oraz
13 szczęśliwy koncert ekstraświatowej
megagwiazdy jazzu w szczecińskiej
filharmonii,15 czerwca 2017 – kto?
NIESPODZIANKA. Podczas festiwalu
wystąpi ponad 120 artystów z 6 krajów:
Polski, USA, Włoch, Danii, Szwecji, Francji, a wśród nich m.in. Keyon Harrold
jeden z najbardziej rozchwytywanych
trębaczy na świecie oraz Agnieszka
Wilczyńska, szczecinianka, uznawana za jedną z najlepszych wokalistek
jazzowych w Polsce. A dla dzieci, 28
lutego (godz. 17.00) w Sali Kameralnej Filharmonii „Lekcja muzyki
z Panem Turnauem”.
www.szczecinjazz.pl
» Kwiecień rozpoczynamy wyjątkowym
koncertem (3.04.2017) z okazji corocznej Nagrody Artystycznej i Mecenasa Kultury przyznawana twórcom
i artystom związanym ze Szczecinem
za wybitne osiągnięcia artystyczne.
Dotychczasowymi laureatami tej nagrody są m.in. Krzysztof Meisinger,
Adam Zieliński (Łona) i Andrzej Mikosz
(Webber) czy Sylwester Ostrowski.
www.saa.pl
» Kwiecień to także KONTRAPUNKT52. Przegląd Teatrów Małych Form
(21-28 kwietnia 2017). W programie
poza tradycyjnymi spektaklami znajdą
się również widowiska plenerowe, wystawy, projekcje filmowe, słuchowiska
czy debaty. Nowością będzie nocna
parada teatralna ulicami miasta.
www.kontrapunkt.pl
» W czerwcu zapraszamy na plener literacki ODKRYJ KSIĄŻKE NA NOWO.
Tradycyjnie odbędzie się na Jasnych
Błoniach w dniach16 -18 czerwca 2017 r.
towarzyszący Ogólnopolskiej Nagrodzie
Literackiej dla Autorki GRYFIA.
www.saa.pl

Z bogatej oferty wakacyjnej wspomnijmy o najważniejszej:
» Jubileuszowa 10 edycja Różany
Ogród Sztuk (03.06–27.08) – cykl
letnich propozycji artystycznych dla
mieszkańców Szczecina i turystów
w Różance oraz jubileuszowy 10. PYROMAGIC – Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych, największy
festiwal fajerwerków w Polsce.
www.saa.pl
» Finał The Tall Ships Races 2017.
Kulminacyjnym punktem szczecińskiego lata 2017 będzie finał The Tall
Ships Races 2017 (5-8 sierpnia). Do
Szczecina przypłyną znów najwięk-

sze i najpiękniejsze żaglowce świata,
miasto rozbrzmiewać będzie wieloma
językami międzynarodowych załóg,
a na scenach , wystąpi wielu artystów,
m.in. gwiazda tegorocznego finału,
włoski tenor Andrea Bocelli.
www.talships.szczecin.eu
» Ogólnopolski Festiwal Młodych
Talentów – Nowa Energia (2021.10.) Otwarty konkurs dla młodych
twórców muzycznych i przegląd
inspirujących zjawisk polskiej muzyki. Co roku cieszy się ogromnym
zainteresowaniem potencjalnych
gwiazd . W 2016 do konkursu zgłosiło
się blisko 500 osób.
www.festiwalmlodychtalentow.pl

» I jeszcze w telegraficznym skrócie
o kilku sportowych wydarzeniach
roku.
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn (25 sierpnia-3
września) w szczecińskiej Azoty Arenie wystąpią m.in. drużyny Niemiec,
Włoch, Słowacji. Szczecin ponownie stanie się rajdową stolicą Polski.
Wszystko za sprawą słynnego rajdu
terenowego Baja Poland (31 sierpnia
– 3 września). Jubileuszowa, 25 edycja Pekao Szczecin Open (wrzesień)
na pewno obfitować będzie w wiele
tenisowych gwiazd na kortach oraz
muzycznych na wieczornych koncertach.
Zapraszamy!

8

wsz grudzień 2016

SZCZECIN

www.wiadomosci.szczecin.eu

