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Miasto Szczecin dofinansuje budowę łazienek, toa-
let oraz kuchni. O dotację mogą ubiegać się najemcy 
mieszkań komunalnych.
  Więcej, str. 6

Pomoc Gminy

Budżet Obywatelski
– propozycje szczecinian
Więcej rowerów w śródmieściu, Miejski Regał Książkowy, budowa parkingów, boisk czy placów zabaw – to tylko niektóre propozycje 
mieszkańców do realizacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Więcej na stronie 2.

Koncepcja zaakceptowana 

Czterotrybunowy stadion pomieści 22 368 kibiców. Ele-
wacja będzie utrzymana w kolorystyce jasnoszarego be-
tonu z elementami w barwach Dumy Pomorza.

Więcej, str. 2

Kto wygra?
Dziesiątka finalistów  w 10. edycji Festiwalu Mło-
dych Talentów. Członkowie jury podkreślają wy-
równany poziom tegorocznych uczestników.

Więcej, str. 7



2 SZCZECINwsz  wrzesień/październik 2016 www.wiadomosci.szczecin.eu

Aktualności

Szczeciński Budżet 
Obywatelski 2017

Kolejny
etap

Więcej rowerów w śródmieściu, 
Miejski Regał Książkowy, 
budowa parkingów boisk 
czy placów zabaw – to tylko 
niektóre propozycje 
mieszkańców do realizacji
w ramach Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Zakończył się pierwszy etap Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego, w któ-
rym mieszkańcy mogli składać swoje 
projekty z pomysłami na zagospodarowa-
nie 7 milionów złotych z budżetu miasta. 

Do magistratu trafiło ok. 200 wniosków, 
w trzech kategoriach: ogólnomiejskich, 
dzielnicowych dużych i dzielnicowych 
małych. Teraz mieszkańcy mogą zapo-
znać się z pomysłami, a w listopadzie 
czeka ich głosowanie na te, które chcą 
by były realizowane w przyszłym roku.

Składanie wniosków trwało od 5 do 25 
września. Każdy mieszkaniec Szczeci-
na mógł złożyć dowolną ilość projek-
tów. Aby to zrobić wystarczyło pobrać 

formularz w wersji elektronicznej lub 
papierowej, wypełnić go zgodnie z pro-
cedurą i złożyć w Urzędzie Miasta, filii na 
prawobrzeżu, siedzibach rad osiedli lub 
drogą elektroniczną. 

W tym roku mieszkańcy złożyli ok. 200 
wniosków, z czego 80% zostało dostar-
czonych za pomocą e-maila, a 20 drogą 
tradycyjną. 

Te, które przeszły wstępną weryfika-
cję są sukcesywnie publikowane na 
stronie www.konsultuj.szczecin.pl 
w zakładce Szczeciński Budżet Oby-
watelski/Składanie projektów/Zadania 
złożone. 

Zapraszamy do zapoznania się z pomy-
słami mieszkańców naszego miasta.

Na przełomie października i listopada 
prezydent miasta planuje aktywnie włą-
czyć się do konsultacji projektów, które 
po etapie wstępnej weryfikacji będzie 
omawiał na spotkaniach z mieszkańcami 
poszczególnych dzielnic. 

Kolejnym etapem SBO 2017 będzie 
weryfikacja merytoryczna złożonych 
wniosków. Do końca października zespół 
ds. SBO wybierze spełniające określone 
w formularzu zgłoszeniowym kryteria 
projekty, spośród których w drodze gło-
sowania mieszkańcy wskażą zwycięzców. 
Inwestycje, które dostaną najwięcej gło-
sów zostaną wpisane do budżetu miasta 
na 2017 rok. 

W zależności od tego jak zagłosują 
mieszkańcy w 2017 roku będą re-
alizowane: przynajmniej 1 projekt 
ogólnomiejski, 4 dzielnicowe duże i 8 
dzielnicowych małych. 
Zasady SBO 2017 zostały przygotowa-
ne przez Zespół ds. opracowania zasad 
funkcjonowania i wdrożenia Szczeciń-
skiego Budżetu Obywatelskiego 2017, 
w skład którego wchodzi: 8 przedstawi-
cieli Mieszkańców Szczecina (wyłonio-
nych w drodze publicznego losowania), 
4 przedstawicieli Szczecińskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, 4 radnych 
Miasta Szczecin.

Więcej: www.konsultuj.szczecin.pl

12 października poznamy  
laureata międzynarodowej  
Nagrody Pokoju ufundowanej 
przez znanego malarza  
Wojciecha Siudmaka. 

Szczecin będzie czwartym, po Wieluniu, 
Paryżu i Poznaniu gospodarzem przed-
sięwzięcia organizowanego w ramach 
Światowego Projektu Pokoju „Wieczna 
Miłość”. Uroczystość odbędzie się w Fil-
harmonii Szczecińskiej. 

Pozłacaną statuetkę z brązu – miniaturę 
rzeźby Wieczna Miłość otrzymuje co roku 
postać wyłoniona przez międzynarodo-
wą Kapitułę Nagrody. 

Laureatem może zostać osoba, która 
swoją działalnością przyczynia się do 
istotnego rozwoju na świecie wartości 
sprzyjających pokojowemu współistnie-
niu, w szczególności takich, jak współ-
praca, tolerancja, wzajemny szacunek, 
porozumienie, solidarność i harmonia, 
a ponadto wnosi znaczący wkład do 
światowego dziedzictwa kulturowego 
lub dorobku naukowego. Pierwszym 
laureatem nagrody był w 2013 roku 
Wojciech Kilar.

Nagroda Pokoju jest częścią Światowe-
go Projektu Pokoju „Wieczna Miłość” 
Wojciecha Siudmaka, który jest sekwen-
cją działań artystycznych, kulturalnych 
i społecznych z udziałem przedstawicieli 
sztuki i nauki z wielu krajów świata. Jego 
celem jest promowanie idei tolerancji, 
porozumienia, współpracy, solidarności 
i harmonii. 

Wyciagamy rękę do nowego pokole-
nia, by pracowało na rzecz pokoju  - mó-
wił Wojciech Siudmak na konferencji 
prasowej zapowiadającej wydarzenie 
w Szczecinie.  

Od 29 września do  30 października 
na placu Solidarności obejrzeć będzie 
można wystawę plenerową „Poza Ho-
ryzontem”.  Na jej planszach, oprócz 
najbardziej znanych dzieł Wojciecha 
Siudmaka, znajdą się również bogato ilu-
strowane informacje dotyczące projektu 
„Wieczna Miłość”, a w Centrum Dialogu 
Przełomy stanie rzeźba Wieczna Miłość.

Więcej: szczecin.eu 

W ostatnich tygodniach 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przybliżyło projekt zaplanowanej 
reformy oświaty. 
W tej chwili Miasto analizuje 
zapowiedziane zmiany. 

Jednak już teraz zapadły pierwsze de-
cyzje, wstrzymujące dwie zaplanowa-
ne wcześniej inwestycje. Pozwoli to na 
zabezpieczenie środków finansowych 
niezbędnych do przeprowadzenia  re-
formy w Szczecinie. 

Planowana reforma oświaty to znaczne 
obciążenie dla budżetu Miasta. W związ-
ku z powyższym, Prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek podjął decyzję o wstrzy-
maniu dwóch projektów inwestycyjnych 
– przebudowy sali po dawnej filharmonii 
szczecińskiej oraz modernizacji placu 
Armii Krajowej. 

Dzięki temu, możliwe będzie zabezpie-
czenie niezbędnych środków finan-
sowych na przeprowadzenie zmian 
w oświacie.
Reforma dotknie wszystkie typy szkół 
– zarówno gimnazja, jak również szkoły 
podstawowe oraz ponadgimnazjalne. 
Zmianie ulegną również zasady i orga-
nizacja pracy w oświacie. 

Zmiany w oświacie wymagają wielu 
przygotowań, ustalenia szczegółowych 
zasad dotyczących kwestii zmian etatów, 
przeprowadzenia rejonizacji oraz opra-
cowania nowej sieci szkół. 

By jak najlepiej przygotować się do zapo-
wiadanych zmian, w Szczecinie powstał 
specjalny Zespół ds. reformy oświaty. Do 
jego zadań należy wypracowanie opty-
malnych rozwiązań, dzięki którym moż-
liwe będzie przeprowadzenie reformy 
w możliwie najmniej uciążliwy sposób. 

Zapowiadana reforma oświaty to nie 
tylko zmiany, które dotkną szczeciń-
skich placówek oświatowych. To także 
ogromne środki finansowe, które będą 
musiały zostać przekazane na właśnie 
na ten cel. 

Zgodnie z pierwszymi szacunkami z lip-
ca tego roku, łączne koszty przeprowa-
dzenia reformy w naszym mieście wg 
Wydziału Oświaty UM Szczecin, wyniosą 
około 36 milionów złotych. 

Dlatego podjęta została decyzja Prezy-
denta Szczecina o wstrzymaniu projek-
tów inwestycyjnych – przebudowy sali 
po dawnej filharmonii szczecińskiej oraz 
modernizacji placu Armii Krajowej. 

Rozpoczął się drugi etap konkursu na 
przygotowanie koncepcji architek-
tonicznej szczecińskiego aquaparku 
„Fabryki Wody”. 

W drugim etapie konkursu weźmie udział 
5. biur projektowych, których zadaniem 
jest rozwinięcie koncepcji przedstawionej 
w I etapie konkursu. 

Zwycięzcę poznamy 25 listopada br.  
Nagrody dla laureatów:

I NAGRODA – 70 000,00 zł brutto
Oraz zaproszenie do udziału i negocjacji 
w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie zamówienia 
z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej. 

II NAGRODA – 40 000,00 zł brutto
trzy wyróżnienia po 30 000,00 zł brutto

Nagroda  
Pokoju

Reforma oświaty –  
pierwsze decyzje 



3SZCZECIN wsz  wrzesień/październik  2016www.wiadomosci.szczecin.eu

Do 15 października 2016 roku można 
zgłaszać kandydatury do honorowego 
tytułu „Mecenas Osób  Niepełno-
sprawnych” przyznawanego przez 
prezydenta  Szczecina.

Tytuł ten może być nadany osobom fi-
zycznym, prawnym, przedstawicielom 
organizacji pozarządowych oraz insty-
tucjom nie posiadającym osobowości 
prawnej, które w sposób wyjątkowy 
przysłużyły się środowisku osób nie-
pełnosprawnych.

Zgłoszenia kandydatur można składać 
w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, 
przesyłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin lub pocztą elektroniczną na 
adres: wss@um.szczecin.pl. 

Wniosek dostępny jest na stronie www.
szczecin.pl

Honorowy tytuł „Mecenas Osób Nie-
pełnosprawnych” przyznawany jest od 
2009 roku.
Wśród dotychczasowych laureatów 
jest m.in. Joanna Kałużna-Reimer – 
dziennikarka szczecińskiego oddziału 
TVP; Joanna Hryniuk – surdopedagog, 
edukator języka migowego i systemu 
komunikacji z osobami głuchoniewi-
domymi; Jerzy Kałużny – tłumacz i wy-
kładowca języka migowego; Barbara 
Jaskierska - autorka kompleksowego 
systemu systemu wsparcia osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną; Alicja 
Zołotucho –prezes Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej Ruchowo „Tęcza”.

Zakończyła się budowa  
specjalistycznej sali gimnastycznej 
przy ul. Małopolskiej. Z nowego 
obiektu będą korzystać nie tylko 
uczniowie Zespołu Szkół Sportowych, 
zawodnicy klubu MKS Kusy, ale także  
członkowie sportowych kadr narodo-
wych.

Sala posiada nowoczesny sprzęt spor-
towy: doły asekuracyjne, trampolinową 
ścieżkę akrobatyczną, system regulo-
wanych drążków gimnastycznych oraz 
różnej wielkości równoważnie. Wszyst-
kie elementy ułożone są w strefach tre-
ningowych zapewniających możliwość 
treningu różnym grupom wiekowym 
i ilościowym. 

Naturalnie jest tu także zaplecze sani-
tarne, gabinet fizjoterapii i ponad 150 
osobowa widownia. Wielostanowisko-
wość pozwala na intensywny trening 

Najlepsza hala w Polsce Mecenas  osób 
Niepełnosprawnych 

Aktualności

Po kilku tygodniach analiz i roz-
mów Zespołu ds. realizacji in-
westycji przebudowy Stadionu 
Miejskiego w Szczecinie, przedsta-
wicieli klubu Pogoń Szczecin S.A. 
i autora projektu koncepcyjnego 
wiadomo jak będzie wyglądać 
nowy Stadion Miejski.

– Ta koncepcja prowadzi do budowy 
komfortowego stadionu, który będzie 
i funkcjonalnością i wyglądem konkurował 

z najlepszymi obiektami w Polsce – powie-
dział Prezydent Piotr Krzystek.

Czterotrybunowy obiekt pomieści 22 
368 kibiców. Elewacja będzie utrzyma-
na w kolorystyce jasnoszarego betonu 
z elementami w barwach Dumy Pomorza. 
Cały stadion będzie zadaszony (dach 
będzie półprzezroczysty). 

Sektor kibiców gości będzie znajdować 
się w trybunie północno-wschodniej, a fla-

gownia fanów Pogoni Szczecin powstanie 
w pobliżu trybuny zachodniej. 

W nowej trybunie (wschodniej) znajdzie 
się m.in.: przeszklony pawilon, klubowe 
muzeum, fan-shop i kawiarnia.

– Muszę podziękować za to, że to co po-
wstanie przy ulicy Twardowskiego będzie 
służyło mieszkańcom Szczecina, kibicom 
i klubowi – skomentował prezes Pogoni 
Szczecin, Jarosław Mroczek.

Na bazie koncepcji architektonicznej pro-
jektant Janusz Pachowski do marca 2017 
roku ma przygotować zamienny projekt 
budowlany. 

Na jego podstawie uzyskane zostanie 
pozwolenie na budowę oraz zamienny 
projekt wykonawczy. 
Budowa Stadionu Miejskiego im. Floria-
na Krygiera rozpocznie się na przełomie 
2017/2018.

Wiecej: www.stadion.szczecin.pl

Koncepcja zaakceptowana

wielu grup bez względu na stopień 
wytrenowania. Dopełnieniem sali jest 
szkolna siłownia i zespół sanitarny z sau-
ną i kabiną masażu oraz profesjonalna 
sala baletowa z lustrami i planszą gim-
nastyczną. 
Taki kompleks sportowy zapewnia ideal-
ne warunki treningowe dla zawodniczek 
i zawodników kadry narodowej Polski 
seniorów i juniorów oraz gimnastycz-
nych klubów sportowych.

Najnowocześniejsza sala  
gimnastyczna w Polsce
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Jesienne porządki
Słońce i brak deszczu cieszą , 
ale powodują też 
wysuszanie naszej zieleni, zatem 
porządki czas zacząć!   

Brązowe pojemniki co tydzień zapełniają 
się „po dach”.  Większość właścicieli nie-
ruchomości w zabudowie jednorodzin-
nej  korzysta z usługi odbioru odpadów 
zielonych, o czym świadczą dane staty-
styczne. Odbiór zielonego  wprowadzony  
od 1 kwietnia 2014 r. cieszy się ogrom-
nym powodzeniem. 
Porównując rok do roku przyrost iloś-
ci odebranych zielonych przekroczył 
ponad 400%. 

Właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze 
nie korzystają z odbioru zielonego zachę-
camy  i przypominamy, że wystarczy 
zakupić brązowy pojemnik 120l lub 
240l i zgłosić chęć skorzystania z tej 
usługi do Urzędu Miasta: 
– za pośrednictwem strony www. 

ecoszczecin.pl – poprzez wypełnienie 
formularza,   

– telefonicznie pod numer  91 435 11 
99, 

– za pośrednictwem poczty – przesyła-
jąc na adres: Urząd Miasta Szczecin, 
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szcze-
cin z dopiskiem: „WGKiOś ZiELO-

NE” oświadczenie zawierające dane 
nieruchomości jej właściciela  oraz 
potwierdzenie, że nieruchomość jest 
wyposażona w pojemnik do groma-
dzenia odpadów zielonych, 

– osobiście w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowis-
ka Urzędu Miasta w pok. 52, 53, 55  
wejście od ul. Odrowąża.

Przypominamy także, że  worki z liść-
mi z pasa drogowego należy zgłaszać 
do Zarządu Dróg i Transportu Miejsk-
iego w  Szczecinie tel. 91 48 00 539,  
91 48 00 552.

Remonty
Ciepła jesień sprzyja także remontom, 
powstają odpady budowlane.  Do dużej 
ilości np. gruzu  trzeba zamówić  spe-
cjalny kontener na odpady budowlane. 
Takie usługi odpłatnie świadczy wiele 
firm w Szczecinie. 
Jeśli mamy niewielką ilość odpadów 
powstałych np. podczas malowania 
mieszkania można je odwieźć i zosta-
wić (bezpłatnie)  w trzech EKOPORT-
ach, przy ulicy: Dworskiej, Kołbackiej, 
Leszczynowej, gdzie można zostawić 
odpady budowlane i rozbiórkowe pose-
gregowane w ilości do 240 litrów i masy 
125 kg.

 Ecoszczecin

Rozpoczyna się akcja dostarczania 
mieszkańcom worków do segregacji 
odpadów na przyszły rok.

Na Prawobrzeżu firma MPO będzie 
rozwozić worki w październiku. 

Firma SUEZ JANTRA SP. Z O.O. (nowa 
nazwa firmy) w sektorze II zacznie 
dostarczać worki  pod koniec roku 
(grudzień), natomiast firma REMON-
DIS SZCZECIN SP. Z O.O. w sektorze 
I i III  rozpoczyna akcję dostarczania 
worków od końca października.

W poprzednim wydaniu 
zamieściliśmy pierwszą część 
informacji o tym, czego nie należy 
oddawać do Ekoportów. 
Dziś ciąg dalszy. 
 
Do Ekoportów NIE należy przywozić:

– Odpady remontowo – rozbiór-
kowe. Wytworzone poza gospo-
darstwem domowym, podczas 
świadczenia usług budowlanych, 
pochodzące z budowy, remontu 
i demontażu, takie jak m.in. płyty 
elewacyjne i elementy izolacji ze-
wnętrznej budynków i budowli, 
eternit, papa, elementy ogrodzeń 
czy ziemia z wykopów,

– Przeterminowane leki (łącznie z opa-
kowaniami)

– Odpady powstające  np. podczas wizyt 
lekarskich w domach:

l Igły, strzykawki i inne elementy do 
iniekcji – nowe lub zużyte,

l zużyte paski testowe,
l środki czystości i higieny osobistej, 

pieluchy, pielucho-majtki, tampony, 
wkładki,

l zużyte opatrunki, gaziki, plastry, 
podkłady, kompresy

Zużyte tonery i kartridże
Wykorzystywane do gier wideo, automa-
tów , urządzeń sterowanych komputero-
wo, automatów wrzutowych, sportowych 
itp - stosowanych poza gospodarstwem 
domowym

Świetlówki
Wszystkie rodzaje żarówek świetlówki 
wyładowcze, wysokowydajne lampy 
ciśnieniowe sodowe oraz inne energo-
oszczędne , w tym diodowe stosowane 
w pomieszczeniach, urządzeniach i sprzę-
cie poza gospodarstwem domowym.

Oleje i smary plastyczne 
Do każdego rodzaju silników i maszyn 
wykorzystywanych poza gospodar-
stwem domowym.

Tekstylia i odzież
Zanieczyszczone smarami lub innymi 
substancjami chemicznymi o niezidenty-
fikowanym pochodzeniu , zawilgocone 
lub w stanie rozkładu czy zmieszane 
z frakcją mineralną (np. glebą). 

Zużyte opony
Wszystkich rozmiarów i marek produ-
cenckich do samochodów pochodzą-
cych z zakładów diagnostycznych, 
obsługi kierowców, wulkanizacyjnych 
i warsztatów samochodowych.

Worki na 
2017 rok 

Ekoporty nie przyjmują  
– ciąg dalszy

Jesienne porządki czas zacząć
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 Ecoszczecin

Wszystko wskazuje na to, 
że niebawem poznamy 
nowego wykonawcę EcoGeneratora, 
a w październiku na budowę wrócą 
robotnicy i inżynierowie. 

Poprzedni główny wykonawca Mosto-
stal Warszawa 14 czerwca 2016 roku 
odstąpił od umowy z ZUO. Przyczyny 
odstąpienia Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów odrzucił jako niezasadne. 
ZUO będzie dochodzić odszkodowa-
nia od Mostostalu Warszawa za szkody 
wynikające z zerwania kontraktu. Jego 
wysokość zostanie ustalona po urucho-
mieniu zakładu. 

O tym, jaka jest przyszłość największej 
obecnie szczecińskiej inwestycji, roz-
mawiamy z Prezesem ZUO Tomaszem 
Lachowiczem. 

Mostostal Warszawa zszedł z budowy 
pół roku przed planowanym zakończeni-
em inwestycji. Minęły trzy miesiące. Czy 
projekt wychodzi na prostą?

Tomasz Lachowicz, Prezes Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów: – Przez 
te trzy miesiące zrobiliśmy dużo, aby 
kryzys zażegnać. Ale dopiero podpisa-
nie umowy z nowym głównym wyko-
nawcą i uruchomienie zakładu będzie 
oznaczało happy end. Doświadczenia 
z Mostostalem Warszawa skłaniają mnie 
do ostrożności w deklaracjach.

Co udało się przez ten czas zrobić?
- Zabezpieczyliśmy finansowanie inwe-
stycji, co nie odbyło się automatycznie. 
W sprawę zaangażował się bezpo-
średnio prezydent Piotr Krzystek. Ra-
zem podróżowaliśmy do Warszawy. 
Przekonaliśmy naszych partnerów, 
że źródłem problemów na budowie 
nie jesteśmy my sami, i że nadal, jako 
spółka zasługujemy na zaufanie. 
Uzyskaliśmy zgodę polskiego rządu 

EcoGenerator, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego powstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie 
Grabowskim. 
Będzie przetwarzać w energię (elektryczną i cieplną) 150 tys. ton odpadów rocznie. 
Za realizację projektu odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. 
Koszt projektu: 711 mln zł. 
Główne źródła finansowania: 
279 mln zł – dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
280,7 mln – obligacje Banku Pekao SA. 
60 mln zł – środki własne ZUO.

www.ecogenerator.eu

EcoGenerator – nasza planeta, nasz przyszłość

Czas i pieniądze 
zabezpieczone

(konkretnie Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego i Ministerstwa Środowiska) 
na zakończenie projektu w przyszłym 
roku. A to oznacza, że unijna dotacja 
nie jest zagrożona, pod warunkiem, 
że uruchomimy zakład przed końcem 
2017 roku. Z tych samych powodów 
Bank Pekao SA zgodził się na anekso-
wanie umowy kredytowej. To wszystko 
wymagało z naszej strony szybkich, 
skutecznych działań i rzeczowej ar-
gumentacji. Chciałbym przy tej okazji 
podziękować moim pracownikom za 
zaangażowanie, niektórzy musieli re-
zygnować z weekendów i urlopów, 
by przygotować wszystkie niezbędne 
dokumenty na czas.

Na jakiem etapie jest procedura wyłonie-
nia nowego wykonawcy?

- Ostatecznie zdecydowaliśmy się 
na negocjacje bez ogłoszenia, co 
pozwoli na szybsze niż w przypadku 
klasycznego przetargu rozpoczęcie 
prac na budowie. Założenie jest ta-
kie, że wznowimy roboty przed zimą. 
Istnieje ryzyko dekapitalizacji już za-
montowanych urządzeń, gdyby stały 
one bez ruchu i opieki aż do wiosny. 
Zanim jednak rozpoczęliśmy nego-
cjacje z potencjalnymi wykonawca-
mi, musieliśmy przygotować nowy 
Plan Funkcjonalno Użytkowy (PFU), 
Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia i wzór umowy. Proces 
wyboru nowego wykonawcy chcemy 
zakończyć jeszcze we wrześniu. Data 
podpisania umowy zależy od tego, 
czy nasze rozstrzygnięcie zostanie 
zaskarżone w Krajowej Izbie Odwo-
ławczej. Tak czy inaczej zakładam, że 
prace ruszą w październiku.

Czy w nowym PFU są jakieś istotne zmia-
ny w stosunku do pierwotnego?

- Rejterada Mostostalu otworzyła 
nam drogę do korekty pewnych 
założeń. Mając na uwadze jak naj-
szybsze uruchomienie instalacji, 
wymagania decyzji środowiskowej 
i doświadczenia już działających 
spalarń w Polsce, wyłączyliśmy 
z kontraktu segment zestalania od-
padów poprocesowych. 

Odpady te po zestaleniu w bloczki miał-
by być składowane na składowiskach 
innych niż niebezpieczne. Co zamiast?

- Doświadczenia z innych spalarń poka-
zują, że segment zestalania odpadów 
nie jest rozwiązaniem technologicznie 
doskonałym. Przez rok od uruchomienia 
zakładu będziemy monitorować ten 
temat. W tym czasie – zgodnie z decyzją 
środowiskową – odpady poprocesowe 
będziemy przekazywać do utylizacji 
wyspecjalizowanej firmie, która je w bez-
pieczny dla środowiska sposób zago-
spodaruje.

19 września Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów przejął plac budowy. To ozna-
cza, że zakończyła się inwentaryzacja.

- Tak, Inżynier Kontraktu zinwentary-
zował i wycenił budowę. Ale wyce-
na jest niekompletna, bo Mostostal 
Warszawa odmówił przekazania 
dokumentacji jakościowej na temat 
wykonanych prac i dostaw, które nie 
zostały przez nas odebrane. Mamy 
dostać te dokumenty do 30 paździer-
nika 2016 roku.

Po zejściu Mostostalu z budowy część 
podwykonawców została bez zapłaco-
nych faktur. Co z nimi?

- Chcemy jak najszybciej rozliczyć się 
z podwykonawcami, co do których 
jesteśmy solidarnie odpowiedzial-
ni z wykonawcą i których prace czy 
dostawy zostały wykonane (dostar-
czone), ale nie odebrane. Mamy na 
to zabezpieczone środki. Wypłatę 
rozpoczniemy po otrzymaniu doku-
mentacji jakościowej od Mostosta-
lu Warszawa.

Dziękuję za rozmowę.

EcoGenerator w budowie
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Nabór na Słoneczne 
Tarasy

Dofinansowanie  
łazienek

Budownictwo

Modernizacja Roku 2015
Rewitalizacja budynków położonych 
między ulicami: Bohaterów  Getta 
Warszawskiego, Królowej Jadwigi 
i Aleją Wojska Polskiego została 
uznana za najlepszą w ogólnopolskim 
konkursie „Modernizacja Roku 2015”. 

Prestiżową nagrodę podczas gali na Zam-
ku Królewskim w Warszawie, odebrała 
Grażyna Szotkowska – prezes Szcze-
cińskiego  Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. – pomysłodawcy 
i lidera projektu.

 „Modernizacja roku” to ogólnopolski 
konkurs przeprowadzany przez Stowa-
rzyszenie Ochrony Narodowego Dzie-
dzictwa Materialnego. Plebiscyt ma na 
celu prezentację udanych przedsięwzięć 
modernizacyjnych w całej Polsce. Do 
XX edycji konkursu zgłoszono 672 re-
alizacje w 13 kategoriach. Zgłoszone 
projekty oceniało jury. 

Wpływ na wyniku konkursu miało rów-
nież głosowanie internetowe, w którym 
łącznie na wszystkie projekty oddano 
32 tys. głosów  

Program „Rewitalizacja Razem” 
obejmował 10 projektów - przedsię-
wzięć inwestycyjno-budowlanych, 
które wraz z działaniami społecznymi 
obejmują obszar rewitalizacji śród-
miejskiego kwartału mieszkalnego 
oznaczonego nr 23 w Szczecinie ogra-
niczonego ulicami Bohaterów Getta 

„Rewitalizacja Razem” – program STBS  z tytułem Modernizacja Roku

Słoneczne Tarasy powstaja w sasiedztwie 
Puszczy Bukowej.

Warszawskiego, Królowej Jadwigi 
i Aleją Wojska Polskiego, objętego 
Lokalnym Programem Rewitalizacji 
dla Miasta Szczecin. Zmodernizowano 
7 budynków frontowych wspólnot 
mieszkaniowych oraz przebudowa-
no sześć oficyn mieszkalnych (dwa 

z budynków zostały połączone w je-
den obiekt, w związku z czym do-
celowo po renowacji powstało pięć 
budynków mieszkalnych), wybudowa-
no także jeden budynek mieszkalny 
z usługami w parterze tzw. „spinka” 
z mieszkaniami dla osób starszych 

oraz renowacji poddano dwie ofi-
cynki usługowe. Realizacja Programu 
rozpoczęła się w czerwcu 2012 r., a za-
kończyła w sierpniu 2015 r. wręcze-
niem kluczy do mieszkań seniorom 
i pozostałym mieszkańcom. 
Program kosztował 22 mln 348 tys. zł.

Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego „Prawobrzeże” rozpoczęło nabór 
chętnych do zamieszkania na osiedlu 
Słoneczne Tarasy. 
Inwestycja powstanie na Prawobrzeżu, 
pomiędzy ul. Ukośną, Sąsiedzką i Wschod-
nią. Na osiedlu wybudowanych zostanie 
280 nowych, tanich mieszkań – niemal na 
każdą kieszeń. By stać się najemcą należy 
zawrzeć umowę rezerwacyjną i wpłacić 5 
tys. zł. Następnie przyszły najemca będzie 
musiał pokryć 25 proc. kosztów tzw. par-
tycypacji w budowie mieszkania. Szacuje 
się, że jej koszt wyniesie 970 zł za metr 
kwadratowy lokalu. 
W przypadku rezygnacji z mieszkania 
powyższe kwoty zostaną zwrócone. 

Atutem zamieszkania na tym osiedlu jest 
także  atrakcyjny czynsz. Za metr kwa-
dratowy miesięcznie najemca zapłaci 
około 13,68 zł.

Osiedle składać się będzie z dziesięciu 
budynków z trzema kondygnacjami 
mieszkalnymi, każdy po 28 mieszkań. 
W budynkach będą mieszkania jedno-, 
dwu- i trzypokojowe, także  komórki lo-
katorskie, wózkownie, pomieszczenia 
gospodarcze. 

Rozpoczęcie prac zaplanowano na paź-
dziernik 2017 r. Pierwsze mieszkania 
powinny być oddane najemcom w paź-
dzierniku 2019 r.

Osoby zainteresowane partycypacją 
mogą zapoznać się z projektami konkret-
nych mieszkań w siedzibie Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Prawo-
brzeże” przy ul. Winogronowej 11F. 

Informacji udzielają również pracow-
nicy pod numerem tel. 91 46 13 692 
wew. 141, 185.

Gmina Miasto Szczecin 
dofinansuje budowę łazienek, toalet 
oraz kuchni. O dotację mogą ubiegać 
się najemcy mieszkań komunalnych 
w ramach Programu Małych Ulepszeń. 

Szanse na dofinansowanie są bardzo 
duże. Wystarczy, by najemca mieszkania, 
który złoży wniosek spełnił wszystkie 
wymogi formalne. 
Program to jeden z elementów Polityki 
Mieszkaniowej Miasta, który służy  popra-
wie stanu technicznego lokali komunal-
nych. Najemcy lokali komunalnych mogą 
uzyskać dofinansowanie na wykonanie 
łazienki, toalety lub kuchni wraz z roz-
prowadzeniem instalacji i montażem 
urządzeń. 

Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosz-
tów realizacji inwestycji (jednocze-
śnie nie więcej niż 6.000 zł brutto) 
w przypadku wniosków indywidu-
alnych. 

Autorzy wniosków grupowych mogą 
liczyć na wsparcie w wysokości 60 
proc. (jednocześnie nie więcej niż 
8.000 zł brutto). 

Możliwe jest również uzyskanie dofi-
nansowania legalizacji samowolnie 
wykonanych łazienek, toalet, kuchni oraz 
instalacji centralnego ogrzewania. 

W takich przypadkach ZBiLK pokrywa 
całości kosztów niezbędnej dokumenta-
cji technicznej inwestycji (jednocześnie 
nie więcej niż 3.500  zł  brutto).

O dotacje mogą ubiegać się najemcy 
mieszkań komunalnych w budynkach, 
w których do tej pory nie przeprowadza-
no kapitalnych remontów. 

Przed złożeniem wniosku trzeba ustalić 
z zarządcą budynku warunki techniczne 
prac. Wnioski należy składać w admi-
nistracji rejonowej Zarządu Budynków 
i Lokali Komunalnych. 

Przyjmujący wniosek po dokonaniu wizji 
lokalnej opiniuje projekt pod względem 
technicznym, rozpatruje go i określa ter-
min wykonania robót. 

Wnioski można pobierać w siedzibach 
rejonowych ZBiLK (ul. Szpitalna, ul. Ka-
dłubka, ul. Goszczyńskiego, ul. Komuny 
Paryskiej) oraz na stronie internetowej: 
www.zbilk.szczecin.pl. 

Dotacje w ramach 
Programu Małych Ulepszeń.
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Rozmaitości

Dziesiątka  w 10. edycji Festiwalu 
Młodych Talentów. Kto wygra?  

Członkowie jury ogłaszając finali-
stów podkreślali  wyrównany po-
ziom tegorocznych uczestników  
i wyraźnie wyróżniającą się czołówkę. 
Po raz pierwszy w historii nowożytnej 
FMT - w przypadku dziewięciu uczest-
ników wstępnej selekcji - decyzja jury 
była prawie jednogłośna, a finaliści za-
kwalifikowali się z wyraźną przewagą 
głosów. Jury podkreśla, że w finałowych 
przesłuchaniach na żywo, jedynym 
kryterium  w ocenie będzie wykonanie 
w danym dniu.

Piotr Metz
Członek jury Festiwalu Młodych 

Talentów 

A oto dziesiątka finalistów (w kolejności 
alfabetycznej) 

Anviled – Wrocław 
Zespół składający się z trzech młodych 

muzyków, wyko-
rzystujących 

połącze-
nie elek-
t r y c z -
n y c h 
i aku-
stycz-

n y c h 
i n s t r u -

m e n t ó w. 
Fani uczęsz-

czający na koncerty określają ich mu-
zykę jako: magnetyzującą, klimatyczną, 
chill-outową.

Więcej : www.anviled.pl

Artur Kryvych – Kraków 
P o c h o d z i 
z niewielkie-
go miasta 
na Ukra-
inie.Już 
w wieku 
12 l at 
z w i ą -
zał  s ię 
z muzyką. 
Zainspirowa-
ny brzmieniem 
Nirvany, Marilyna Mansona 
założył swój pierwszy zespół o nazwie 
„Destroyed”. Był jednym z najbardziej 
tajemniczych uczestników IV edycji „The 
Voice of Poland”. Swoim głosem, skrom-
nością i wrażliwością zdobył serca pu-
bliczności. Jego muzyka jest nastrojowa, 
liryczna, tworząca niesamowity klimat, 
a zarazem nie jest pozbawiona iskry.

Atem – Toruń 
Muzykę tego zespołu charakteryzuje 
przestrzeń i subtelny, kobiecy wokal. 
Mówi się o nich w kontekście wielu ga-
tunków – w mu-
zyce Atem 
b r z m i ą 
elementy 
d r e a m 
p o p u , 
n o i s e 
p o p u , 
a  także 
post-rocka. 
Są ciekawi 
nowych dźwię-
ków i nie potrafią przewidzieć, dokąd 
zaprowadzą ich kolejne inspiracje

Więcej:
www.facebook.com/atemmusic

Confetti - Warszawa
Cztery różne osobowości, cztery różne 
spojrzenia na muzykę i mnóstwo pomy-
słów stanowi odzwierciedlenie nazwy 

zespołu. Grupa 
powstała na 

początku 
2015 roku 
i po kilku 
miesią-
c a c h 
p r a c y 

z a r e j e -
s t ro w a ł a 

pięć pierw-
szych utworów.

www.soundcloud.com/
confettimusic

Kolory  – Mikołów 
Repertuar rockowej formacji  tworzy 13 
utworów własnej kompozycji.
Do największych sukcesów zalicza-
my zwycięstwo 
w konkursie 
pod patro-
natem Ka-
to w i c e 
Miasto 
O g r o -
d ó w 
o r a z 
UNESCO 
– Dzielnica 
Brzmi Dobrze 
oraz występ na Juwe-
naliach Śląskich w 2015 roku. 

Więcej: facebook.com/koloryband
www.koloryband.bandcamp.com

loTH - Wrocław
To przede wszystkim uczucia i nadzieja 
na poprawę kondycji świata. To wyzna-
nie, że harmonia i dźwięk pozwalają 

każdemu słu-
chaczowi 
sięgnąć 
poza ho-
r y z o n t 
zdarzeń 
widzial-
n y c h 
i zobaczyć 
więcej. 

Więcej:www.
web.facebook.com/loth.publisher

Ma – Szczecin
Ma powstało w lutym 2014 r. a jego 
członkowie współtworzyli wcześniej 
zespoły: Big Fat Mama, Moonlight, Arka 
Noego i Charlie Monero.  To podróż 
piątki przyjaciół, których losy złączyły 
się ze sobą, by wspólnie emitować rytmy 

rodem z kosmo-
su. Syntety-

zując stare 
brzmienia 
a n a l o -
gowych 
z a b a -
w e k 

z  d o -
brodziej-

s t w a m i 
nowoczesnej 

technologii, wytwa-
rzają hałas, który przywoła uśmiech 
na twojej twarzy.

Więcej:
www.facebook.com/ma.psychedelic

ma.psychedelik.eu

Mery Spolsky - Warszawa 
czyli Maria Żak to dziewczyna, która pi-
sze piosenki i teksty po polsku, aranżuje 
utwory, projektuje ubrania na scenę 
i gra na gitarach. Laureatka wielu na-
gród m.in. „Najlepszego wykonawcy 
SuperDebiutów” w Opolu, 
Nagrody Głównej 
oraz Nagrody 
Publiczności 
za własną 
i n t e r -
pretację 
piosenek 
M a r k a 
Grechuty 
podczas fe-
stiwalu „Pej-
zaż Bez Ciebie”. 
Jej muzykę można określić jako awan-
gardowy pop z polskim tekstem i czar-
nym welonem na głowie.

Więcej: www.meryspolsky.pl
www.facebook.com/

zespolmeryspolsky

Romantic Fellas  - Kraków
Jako artyści wykształceni na gruncie 
awangardy, odczuli niedosyt i zatęsknili 
za prostotą panującą w muzyce głów-
nego nurtu. Wbrew 
p o w s z e c h n e j 
w artystycz-
nym środowi-
sku niechęci 
wobec po-
pularnych 
form, posta-
nowili pisać 
piosenki. Jak 
s a m i  m ó w i ą  
– Jesteśmy tym, cze-
go typowi słuchacze szukają w muzyce, 
a jednocześnie wszystkim, czego jeszcze 
nigdy nie słyszeli. Bywamy romantyczni, 
jednak jesteśmy już dużymi chłopcami. 

Więcej:
www.romanticfellas.com

Sztokholm – Bydgoszcz
Brzmienie Sztokholmu jest wypadkową 
bydgoskiego spleenu, fascynacji mu-

zyką techno i wieloletniej 
przyjaźni człon-

ków zespołu. 
Utwory gru-

py opie-
rają się 
na sam-
p l a c h , 
p e r k u -

s y j n y c h 
b e a t a c h 

i dźwiękach 
cyfrowych synte-

zatorów. Syntetyczne elementy uzu-
pełniane są przez wokal i żywą gitarę 
basową. Występy Sztokholmu to po-
łączenie tradycyjnej formuły koncertu 
z setem dj-skim i pokazem wizualizacji. 

Więcej : 
www.facebook.com/sztokholm,

www.youtube.com/sztokholmband

Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix 
festiwalu jest pakiet promocyjny, na 
który składa się sesja nagraniowa i wy-
danie singla przez wytwórnię Kayax 
oraz bonusy finansowe ufundowane 
przez Szczecińską Agencję Artystyczną 
i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. 
Przesłuchania konkursowe odbędą 
się 21 października w szczecińskim 
Klubie Hormon. Weźmie w nich udział 
maksymalnie 10 wykonawców. Zwy-
cięzcę poznamy dzień później 22 paź-
dziernika br., podczas finałowego 
koncertu  w Azoty Arenie. 

Więcej na: festiwalmlodychtalentow.pl
Bilety do nabycia: www.bilety.fm

Finaliści 10.  edycji Festiwalu  
Młodych Talentów
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Wydarzenia

Jak co roku, jesień w Szczecinie 
będzie filmowa –a to za sprawą 
kolejnej edycji Szczecin European 
Film Festival!

Zapraszamy już od 15 października na 
największy festiwal filmowy na pograniczu 
polsko-niemieckim, w ramach którego za-
prezentowanych zostanie ponad 150 fil-
mów!

Trzonem festiwalu są: Konkurs Europejski 
i Konkurs Polski prezentujące najnowsze 
kino dokumentalne, do których w tym roku 
zgłoszono rekordową liczbę 2570 filmów 
z 88 krajów. W składzie Międzynarodowe-
go Jury Konkursu Europejskiego, oceniają-
cego 34 produkcje, zasiądą: Marcos Nine 
(ES), Volker Kufahl (DE) i Janusz Wróblewski 
(PL). Natomiast Konkurs Polski, prezentujący 
10 produkcji, oceniać będzie Jury Polskie 
w składzie: Maciej Drygas, Krzysztof Spór 
i Izabella Gustowska. Imponująco przed-
stawia się także program towarzyszący, 
m.in. Najlepsze Filmy Świata: prezentacja 
najnowszych i najgłośniejszych produkcji 
dokumentalnych, m.in. „Fuocoammare” 
w reż. Gianfranco Rosigo –Złoty Niedźwiedź 
na Berlinale 2016 czy „Lo and Behold, Re-
veries of the Connected World” jedna z naj-
świeższych produkcja Wernera Herzoga. 
Let’s talk film – Sławomir Idziak & Cine-
bus: spotkanie z legendarnym Sławomirem 
Idziakiem w pierwszym Mobilnym Centrum 
Edukacji Audiowizualnej w Polsce i wiele 
innych wydarzeń.

Wszystko o festiwalu 
www.europeanfilmfestival.szczecin.pl 

i www.facebook.com/FilmFestivalSzczecin 

Malarstwo współczesne w Szczecinie 
Na tegoroczny, 25 Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego nadesłano 
prawie 1200 prac, 295 autorów. 

Jury kwalifikacyjne, z przewodniczącym 
prof. Andrzejem Gieragą z Łodzi do wy-
stawy festiwalowej zakwalifikowało 192 
prace 108 autorów. Celem Festiwalu jest 
prezentacja aktualnych poszukiwań i osią-
gnięć w dziedzinie twórczości malarskiej 
z lat 2014 - 2016. 
Otwarta formuła umożliwia uwzględnienie 
różnorodnych tendencji w obszarze polskie-
go malarstwa współczesnego. 

Uroczysta inauguracja 25 FPMW Szczecin 
2016, połączona z ogłoszeniem wyników 
oraz wręczeniem nagród laureatom odbę-
dzie się 12 października 2016 r. o godzinie 
12.00 Laureat Grand Prix – Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego otrzyma 30000 
PLN, nagroda Prezydenta Szczecina wynosi 
10 000 zł i Marszałka Województwa zachod-
niopomorskiego też 10.000 zł .

www.zpap.szczecin.pl

Październik zaprasza 

Singphony –  Opera musical show 
(Azoty Arena, 17.10.2016,  
godz. 20:00)

Jedyne takie wydarzenie w Polsce , niepo-
wtarzalna podróż do świata opery. Na scenie 
Azoty Areny wystąpi ponad 70 artystów 
z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Hiszpanii, Singa-
puru, Portugalii i Polski. Gwiazdą specjalną 
koncertu będzie Pamela Tan-Nicholson 
– mama Vanessy Mae - znakomita pianist-
ka i producentka z Singapuru oraz Vasko 
Vasillev, koncertmistrz Covent Garden Ope-
ra House w Londynie. Ponadto na scenie 
zobaczymy i usłyszymy solistów Opery Na-
rodowej w Sofii, laureatów Fryderyka 2015 
Baltic Neopolis Orchestra w symfonicznym 
składzie, Chór Opery na Zamku w Szczecinie 
oraz gitarzystę flamenco -Tony Cantero. 

Filharmonia zaprasza 
na UrbSymphony – Michała Urbania-
ka (09.10.2016, godz. 17:00) 

Jazz to moje życie... Skrzypce są moją żoną, 
a saksofon – kochanką. Fusion, reagge, 
samba, salsa, hip-hop, rap, r&b – to dla mnie 
wszystko jazz. Uważam, że Bóg stworzył 
muzykę, ale to ludzie podzielili ją na kategorie 
– wyznaje Michał Urbaniak.Wybitny jazz-
man o klasycznym wykształceniu przez całe 
swoje życie dąży do tego, aby te kategorie 
z powrotem połączyć. 

Najlepszym przykładem tych starań jest 
jego projekt „UrbSymphony”, na który 
składają się dwie części „Sketches of Po-
land” i „Sketches of Manhattan”. 

Norwegian Chamber Orchestra z nie-
zwykłym solistą Felixem Klieserem, który 
gra na waltorni w Filharmonii 14.10.2016 
o godz. 19:00.

Felix Klieser urodził się bez rąk, wszystkie 
codzienne czynności wykonuje nogami. 
Kiedy miał pięć lat, przekonał rodziców, żeby 
zapisali go do szkoły muzycznej – uparł się, 
że chce grać na waltorni. Ukończył studia 
muzyczne w Hanowerze, brał udział w kon-
cercie z maestro Simonem Rattlem, grał 
w Filharmonii w Berlinie, na jednej scenie 
wystąpił ze... Stingiem. 

Więcej: www.filharmonia.szczecin.pl

Ziemia w okowach lodu
Galeria Prezydencka w Urzędzie  Miasta za-
prasza na niezwykłą wystawę prac konkur-
sowych uczniów z zachodniopomorskich 
i lubuskich szkół. 
Młodzież rywalizowała o główną nagrodę 
w konkursie geologiczno-środowiskowym 
pn. „Nasza Ziemia – środowisko przyrod-
nicze wczoraj, dziś i jutro”. 

Każdego roku turniej odbywa się pod innym 
hasłem. Tegoroczne prace poświęcone są 
Ziemii w Okowach Lodu. Uczestnicy  kon-
kursu mieli za zadanie wziąć pod uwagę 
przyszłość naszej planety poprzez pryzmat 
zjawisk, które kształtowały jej oblicze w prze-
szłości i kształtują ją obecnie. 

Laureatką XVII edycji ogólnopolskiego i X 
edycji polsko-litewskiego konkursu w Szcze-
cinie, została Paulina Maciejewska ze Szkoły 
Podstawowej w Rosnowie. 

Wystawę w Galerii Prezydenckiej można 
obejrzeć  do 10 października.

Więcej: www.szczecin.eu

Towarzyskość to zdrowie! 
To hasło Festiwalu Najlepszych Restauracji, 
który odbędzie się od 21 do 30 październi-
ka, ale już teraz można rezerwować stolik 
w wybranej restauracji.

Wystarczy wejść na stronę www.restau-
rantweek.pl i zarezerwować starannie 
przygotowane, trzydaniowe doświadcze-
nie restauracyjne.

Regularne i zdrowe odżywianie od dawien 
dawna kojarzone jest ze zdrowym, długim 
i szczęśliwym życiem. Tymczasem najnow-
sze badania wskazują, że dla długiego i zdro-
wego życia ważne są nie tyle zdrowie posiłki, 
co spożywanie ich z bliskimi. W związku 
z tym ideą przewodnią jesiennego festiwalu 
zostało hasło „Towarzyskość to zdrowie!”, 
a wydarzenie to jest idealną okazją, aby od-
wiedzić najlepsze restauracje w Szczecinie, 
spotkać się w nich z bliskimi. 

Organizatorzy promują liczniejsze wspólne 
wyjścia na Festiwal. Przy rezerwacji 8-oso-
bowego stolika ósmy Gość odwiedza Re-
staurację za darmo. 
W Festiwalu wezmą udział najlepsze i naj-
bardziej uwielbiane przez Gości restaura-
cje w kilku miastach  Polski, w tym także 
w  Szczecinie. 
Pełna lista restauracji oraz szczegóły doty-
czące Festiwalu:

www.restaurantweek.pl


