
Dom na startJaki będzie Szczecin? Zakochaj się w Bulwarach
Nowe wydarzenia na Łasztowni.    

Więcej, str. 11

Kolejne mieszkanie dla młodych.
Więcej, str. 9

Konsultacje dotyczące nowej prerspektywy unijnej.        
Więcej, str. 2

MAJ/CZERWIEC 2018 
Wydawca©saa_Szczecin
al. Wojska Polskiego 64 
70-479 Szczecin
e-mail: wiadomosci@saa.pl 
www.wiadomosci.szczecin.eu

Więcej, str. 12



2 SZCZECINwsz   maj/czerwiec   2018 www.wiadomosci.szczecin.eu

Aktualności

Ruszył nabór na kolejną edycję Bizne-
sowego Eventu Morskiego, czyli wy-
darzenia wspierającego sektor morski 
i logistyczny w Szczecinie i regionie. 

Wydarzenie odbywa się po raz drugi, w  
zeszłym roku odwiedziło je ponad dwie-
ście osób. 

-  Niesamowita frekwencja i duże zaanga-
żowanie uczestników w zeszłym roku po-
zwoliły nam sądzić, że i w tym, wydarzenie 
zainteresuje wielu przedsiębiorców oraz 
sympatyków branży. Liczę, że Biznesowy 
Event Morski na stałe wpisze się w gospo-
darcze wydarzenia naszego miasta. – mówi  
Piotr Krzystek, prezydent Miasta Szczecin.

– Takie spotkania nie tylko integrują środowi-
sko, ale zawsze dają nową jakość. To choćby 
możliwość skutecznego wysłuchania głosu 
tej, jakże ważnej w Szczecinie branży i zare-
agowania na jej potrzeby. 

W tym roku uczestnicy wydarzenia będą 
zastanawiać się co widać przez morskie 
okno Szczecina oraz jaki widok byłby dla 
nas najlepszy. Jak zwykle będzie sporo dys-
kusji o nowych trendach, technologiach 
usprawniających rozwój branży i nowych 

Do końca września będą trwały konsulta-
cje społeczne nowej perspektywy unijnej 
2021-2027, podczas których mieszkańcy 
będą mogli wskazać jak w przyszłości 
powinien rozwijać się Szczecin.

Nowa perspektywa unijna to możliwość 
pozyskania środków UE. Miasto Szczecin 
będzie aplikować o środki unijne na realiza-
cję projektów, które zdaniem mieszkańców 
są priorytetowe i znacząco przyczynią się 
do rozwoju naszego miasta. 
Na stronie internetowej www.kierunkiprzysz-

losci.szczecin.eu mieszkańcy mogą zapo-
znać się z listą ponad 40 zadań, które będą 
realizowane przez Miasto Szczecin w latach 
2021-27. 

Zadania podzielone zostały na 5 obszarów 
inwestycyjnych (przeciwdziałanie zmia-
nom klimatu, zwiększenie zatrudnienia, 

poprawienie zarządzania strefą euro, zarzą-
dzanie przepływami migracyjnymi do UE, 
wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy 
wojskowej). 

Mieszkańcy będą mogli nie tylko zapoznać 
się z planami miasta, ale przede wszystkim 
w prosty sposób wskazać, który obszar, a co 
za tym idzie zadania w nim zawarte, powinny 
ich zdaniem być realizowane w pierwszej 
kolejności – mówi Rafał Księżopolski, główny 
specjalista ds. projektów inwestycyjnych 
Wydziału Zarządzania Finansami Miasta.

 – Lista zadań nie jest zamknięta, dlatego cze-
kamy również na propozycje mieszkańców.

Projekty będzie można konsultować 
również w przestrzeni miejskiej, gdzie 
staną punkty samoobsługowe lub pod-
czas największych, miejskich wydarzeń 
jak spotkanie „Pod Platanami”, Dni 

Morza, Urodziny Szczecina, czy za-
kończenie sezonu w Miejskiej Strefie 
Letniej na Łasztowni.

– Kolejna perspektywa unijna to szansa, 
ale i wyzwanie dla Szczecina, do które-
go musimy się solidnie przygotować, 
dlatego też konsultacje tak ważnego 
tematu startują równolegle z pracami 
nad przyszłorocznym budżetem – mówi 
Piotr Krzystek, prezydent miasta. – Dzię-
ki unijnemu wsparciu powstało wiele 
ważnych inwestycji w naszym mieście 

od drogowych, po Filharmonię , czy 
Technopark, dlatego już dziś zapraszamy 
mieszkańców do uczestnictwa w kon-
sultacjach i współtworzenia naszych 
planów na przyszłość.

www.kierunkiprzyszlosci.szczecin.eu

Do 3 czerwca 2018 roku mieszkańcy 
Szczecina mogą składać wnioski do 
tegorocznej edycji Szczecińskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

W tym roku zdecydujemy na co wydać 
aż 9 milionów złotych z przyszłoroczne-
go budżetu miasta. Kwota przeznaczana 
na kolejne edycje SBO jest sukcesywnie 
zwiększana o milion złotych. 

Po zakończeniu naboru projektodawcy 
będą mogli spotkać się z mieszkańcami 
swoich dzielnic i radami osiedli by przed-
stawić im swoje projekty, posłuchać rad, 
odpowiedzieć na pytania. Po zatwierdzeniu 
list do głosowania, projektodawcy których 
wnioski znajdą się na nich, będą mogli 
wziąć udział w szkoleniu z promocji i  mar-
ketingu, na którym zasięgną wiedzy jak 
skutecznie i atrakcyjnie promować swój 
projekt. Już we wrześniu mieszkańcy mia-
sta będą mogli głosować na zgłoszone 
projekty, które przejdą weryfikację  i wybrać 
te, które zostaną zrealizowane.

W tegorocznym harmonogramie głoso-
wanie na projekty, które zostały zgłoszone 
i pozytywnie przeszły weryfikację formalną 
i merytoryczną będzie możliwe jeszcze 
we wrześniu.

Weź udział w Akademii SBO!

- Cykl działań pod nazwą „Akademia SBO” 
będzie organizowany równolegle z potrze-
bami mieszkańców na poszczególnych 
etapach tegorocznej edycji SBO – mówi 
Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura 
Dialogu Obywatelskiego. – Chcemy by 
mieszkańcy czuli się maksymalnie poin-
formowani  i wiedzieli, że w każdej kwestii 
chcemy i potrafimy im pomóc.

rozwiązaniach. Nie zabraknie rozważań na 
temat współpracy międzynarodowej oraz 
współfinansowania projektów. 

W trakcie panelów dyskusyjnych odbędzie 
się strefa wolnego  networkingu, czyli miej-
sce, w którym uczestnicy będą mogli za-
prezentować swoją ofertę i nawiązać nowe 
kontakty z potencjalnymi kontrahentami. 

Biznesowy Event Morski zakończy się nie-
formalnym rejsem po Odrze. 

Rejestracja na wydarzenie ruszyła tydzień 
temu. Zapisać się można na stronie www.
bem.szczecin.pl , gdzie znajdują się także 
wszystkie informacje na temat wydarzenia. 
Organizacją wydarzenia zajęła się Agencja 
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. 

Jaki będzie Szczecin?
SBO  
– czekamy na 
wnioski 

O branży morskiej w Szczecinie i regionie 

Zapraszamy na cykl spotkań dla miesz-
kańców naszego miasta, który pomoże 
im w łatwy i przystępny sposób zaanga-
żować się w projekt, zrealizować swoje 
pomysły i zachęcić innych do głosowa-
nia na nie. 

To dla Was powstał cykl warsztatów kre-
atywnych, szkoleń i spotkań konsultacyj-
nych. Zainspiruj się, a my pomożemy Ci 
w pokonywaniu formalności i pokażemy, 
jak skutecznie promować własną inicja-
tywę. 

Przed nami w czerwcu:
4.06 - szkolenie marketingowe,
14, 18, 20, 22.06 - warsztaty konsultacyjno 
– promocyjne.

Do dyspozycji mieszkańców jest strona 
www.sbo.szczecin.eu z aktualnościami 
i odpowiedziami na pytania oraz oficjalny 
profil na Facebooku „SBO – Szczeciński 
Budżet Obywatelski”.
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Mówi, że radio to jego drugie imię. Przez 
lata zapracował na status ikony dzien-
nikarstwa muzycznego. W „Trójce” pro-
wadzi m.in.: kultową „Listę Przebojów 
Programu Trzeciego”. 

Kolejnym bohate-
rem cyklu „Myśli 
Niepodległe” jest 
Marek Niedźwiecki.

Ze Szczecinem wiąże 
go przede wszystkim 
osoba saksofonisty 
Sylwestra Ostrow-
skiego i oczywiście 
koncerty. Przy okazji 
muzycznych wyda-
rzeń zdążył już jed-
nak dobrze poznać 
miasto i jego cha-
rakter:

Szczecin kojarzy mi 
się przede wszystkim 
z Tall Ships Races – to jest rzecz niesamowi-
ta. A poza tym ja jestem piechurem i lubię 
połazić po mieście, a tutaj jest kilka takich 
miejsc nad wodą, które lubię – mówi dzien-
nikarz.

W ramach inicjatywy Codziennie Polskę 
tworzyMy Marek Niedźwiecki podzielił 

się także swoimi przemyśleniami na te-
mat niepodległości:

Trzeba o nią dbać i walczyć codziennie, bo 
o tym mówią nam właściwie codziennie 
wiadomości w radiu czy telewizji co się 

dzieje na świecie... 
Że właściwie z dnia 
na dzień może się 
to wszystko zmie-
nić.

 „Myśli niepod-
ległe” to jeden 
z elementów akcji 
„Codziennie Pol-
skę tworzyMy”, 
która ma na celu 
całoroczne, oby-
watelskie świę-
towanie setnej 
rocznicy odzyska-
nia niepodległości 
nie tylko w Szczeci-
nie, ale i w całym 

kraju. „Myślami” nazywamy cykl filmów-
-wywiadów nagrywanych w szczecińskiej 
filharmonii i publikowanych zawsze 11. 
dnia każdego kolejnego miesiąca. 

Więcej na temat akcji oraz film: 
www.mojaniepodleglosc.pl

Celem tego konkursu i nagrody jest  
przede wszystkim promocja realizacji 
architektonicznych i działań na rzecz 
architektury w Szczecinie.

Nagroda jest wynikiem listu intencyjnego 
podpisanego przez 
Prezydenta Szczeci-
na i SARP, w którym 
wskazano na potrzebę 
ustanowienia takiej na-
grody.

O tym, kto ma szansę 
na zdobycie nagro-
dy: ARCH Prix i wy-
różnienia:  Arch Pro  
zdecyduje kapituła 
konkursu, a  na zgło-
szenia kandydatów 
jest czas do 2 lipca 
2018 r. do godz. 
15.00.

Nagroda Architekto-
niczna „Arch Prix”

Uczestnikiem konkursu mogą być architek-
ci i urbaniści, których efekt pracy  powstał 
w Szczecinie w okresie od 17.09.2014 r. do 
02.07.2018 r. i można go ocenić jako ważny 
z punktu widzenia wpływu na architekturę 
i przestrzeń zurbanizowaną. Zgłoszenia kan-

dydata może dokonać zarówno osoba trzecia 
(po uzyskaniu zgody autora) jak i sam autor. 
Łączna pula przeznaczona na nagrodę 
ARCH Prix wynosi 10 000, 00 zł netto. 

Wyróżnienie Architektoniczne „Arch Pro”

Do tej nagrody no-
minować można  
osoby fizyczne, 
prawne, podmioty 
gospodarcze, orga-
nizacje społeczne 
lub inne jednostki, 
których efekt pracy 
można ocenić jako 
ważny z punktu 
widzenia wpływu 
na architekturę 
i przestrzeń zurba-
nizowaną i również 
dotyczy on okresu 
od 17.09.2014 r. do 
02.07.2018 r. 
Łączna pula prze-

znaczona na wyróżnienia ARCH Pro wynosi 
10 000, 00 zł netto.
Wyniki poznamy w październiku br. 

Regulamin konkursu oraz niezbędne do-
kumenty i zasady zgłoszeń są dostępne 
na stronie:

www.bip.um.szczecin.pl

Dokumentacja niezbędna do ogłosze-
nia przetargu na budowę piłkarskiego 
kompleksu jest już niemal gotowa. Fir-
ma Dedeco, która odpowiada za sca-
lanie projektu Stadionu Miejskiego 
z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży 
przedstawiła efekty swojej pracy. 

Po dopełnieniu ostatnich formalności 
w lipcu ma być ogłoszony przetarg na 
realizację inwestycji. 

Nie politykowaliście, tylko usiedliście do 
stołu i konkretnie rozmawialiście. To są 
efekty i dzięki temu wygrało miasto, wygrał 
Szczecin – powiedział Zbigniew Boniek, 
prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Trybuny bliżej boiska, więcej miejsc par-
kingowych i hybrydowa murawa na płycie 
głównej i boisku treningowym nr 2 – to 
modyfikacje, które sprawią, że zarówno 
kibice jak i piłkarze będą czuć sie przy 
Twardowskiego w pełni komfortowo. 

Po zintegrowaniu projektu stadionu 
z dokumentacją Centrum Szkolenia 
Dzieci i Młodzieży zmianie uległ też 
wygląd dachu i elewacji. 

Pojemność obiektu, będzie wyno-
siła ponad 20 500 miejsc. Budowa 
całego kompleksu potrwa 36 mie-
sięcy, a sam stadion będzie gotowy 
po 2 latach.
 
Rodzi się obiekt, którego będą zazdro-
ścić nam inne miasta. Mam nadzieję, że 
stadion i centrum szkoleniowe będą 
żyć nie tylko w czasie meczów, ale i na 
co dzień, że będzie to obiekt miasto-
twórczy – mówi Jarosław Mroczek, 
prezes Pogoni Szczecin.

Stadion Miejski coraz bliżej

Tutaj jest kilka takich miejsc 
nad wodą, które lubię…

Nagroda  
Architektoniczna Prezydenta 
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Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Wandale zniszczyli ławki w Par-
ku Chopina.

Parkowanie w niedozwolonych miej-
scach, to niestety częste zjawisko. 

 Ecoszczecin

Wraz z nadejściem wiosny ruszyliśmy do 
prac ogrodowych i remontów.  

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

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

Skoszona trawa czy inne zielone odpady  
wystawione w workach lub w innych 
pojemnikach – nie są odbierane! 

Wielka prośba również dotyczy przecią-
żania pojemników. Pojemnik musi mieć 
zamkniętą klapę, (nie tak jak na załączo-
nym zdjęciu), ponieważ wiążę się to z bez-
pieczeństwem i czasem odbioru. 

Usługa ta jest bardzo popularna, a odbiór 
odpadów zielonych wzrasta z roku na rok, 
co ilustruje  poniższa tabelka.  

Łącznie w ramach systemu gminnego 
w kwietniu 2018 r. odebrano  1130 ton 
odpadów zielonych.

Przypominamy, że raz zgłoszona usługa 
odbioru odpadów zielonych nie wymaga 
corocznego odnawiania. 

A jeśli nie zgłosiliśmy jeszcze takiej potrzeby, 
można to zrobić w następujący sposób:  

l za pośrednictwem ecoszczecin.pl – po-
przez wypełnienie formularza znajdują-
cego się na tej stronie,

l telefonicznie pod numerem 91 435 11 99,

Zielone i remonty

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

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również 
wykorzystać do tego komputer sta-
cjonarny. 

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

www.alertszczecin.pl

Odpady zielone odebrane  
z zabudowy  jednorodzinnej  
i wielorodzinnej

ROK 2017 2018

Masa odpadów  
zielonych – Kwiecień 

(tony)

660,17 809,60

Zielone odpady dostarczone  
do Ekoportów

ROK 2017 2018

Masa odpadów  
zielonych – Kwiecień 

(tony)

195,16 323,92 

Tak  „upchnięte” zielone nie będzie odebrane.

l 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,

l osobiście w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta.

Remonty, remonty 

Wiosna i lato to czas intensywnych prac 
remontowych w mieszkaniach domach, 
a co za tym idzie wielu odpadów pore-
montowych.

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

Bezpłatnie można je oddać do Ekoportu: 
l ul. Dworska (plac Słowińców), Gumieńce  

Godz.9.00-19.00,
l ul. Gdańska, Międzyodrze – godz.9.00-

17.00,
l ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), Prawo-

brzeże/Dąbie Godz. 9.00 -17.00,

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

l ul. Leszczynowa, Zdroje Godz.9.00 – 19.00 
W soboty  godz.9.00-15.00. 

W tych Ekoportach  mieszkańcy mogą od-
dawać odpady budowlano - rozbiórkowe 
w objętości do 240l, lub masie nie większej 
niż 125 kg. W danym punkcie z pomocą 
pracownika trzeba dokonać wstępnej se-
gregacji odpadów na 2 grupy:

– odpady z betonu, gruzu ceglanego, od-
padowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia,  niezawierające 
substancji niebezpiecznych;

– materiały budowlane zawierające gips 
niezanieczyszczone substancjami nie-
bezpiecznymi.

W ramach  opłaty, jaką uiszczamy za odbiór 
odpadów z naszych posesji możemy skorzy-
stać z usługi : odbiór odpadów wielkoga-
barytowych.  Odbywa się to 4 razy w roku 
w zabudowie jednorodzinnej oraz 24 razy 
w roku w zabudowie wielorodzinnej. 

Harmonogramy na: 
www.ecoszczecin.pl

Boże Ciało –przesunięcia odbiorów
1) Odbiór zmieszanych odpadów ko-
munalnych:

31.05.2018 (czwartek)  – brak odbioru,

01.06.2018 (piątek) – odbiór za 31.05,

02.06.2018 (sobota) – odbiór za 01.06,

2)  Odbiór odpadów selektywnych 
(dzwony i pojemniki):

Sektor I, III i IV
31.05.2018 (czwartek)  – brak odbioru

01.06.2018 (piątek) – odbiór za 31.05,

02.06.2018 (sobota) – odbiór za 01.06,

Sektor II
30.05.2018 (środa) – odbiór według 
harmonogramu + odbiór za 31.05.2018

31.05.2018 (czwartek) – brak odbioru,

01.06.2018 (piątek) – odbiór według har-
monogramu.

Wyjątek:
Odbiór odpadów selektywnych (wor-
ków) oraz gabarytów – zgodnie z przy-
jętym harmonogramem.
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 EcoszczecinZIELONE  MIASTO

Kolejne parki w przebudowie 

Nowe nasadzenia, trawniki,  alejki   
– enklawy zieleni pięknieją w całym 
mieście.  

Placem budowy stał się skwer im. Ry-
szarda Kuklińskiego na Niebuszewie.  
Będzie jaśniej i bezpieczniej, ponieważ 
zamontowano tu oświetlenie oraz kana-
lizację kablową na potrzeby przyszłego 
monitoringu miejskiego. Przypomnijmy, że 
w 2016 roku skwer przeszedł gruntowną 
przebudowę, powstały utwardzone alej-
ki, ławki i kosze na śmieci. Udostępniony 
został ogrodzony wybieg dla psów. Są 
także: siłownia pod chmurką, stoły do 
gry w szachy oraz pierwsze w Szczecinie 
ogólnodostępne hamaki. Przy wejściu na 
skwer zamontowano karmniki dla ptaków.

Trwa  kolejny etap przebudowy parku znaj-
dującego się u zbiegu ulic Klonowica oraz 
Litewskiej. Zieleń jest uporządkowana, 
funkcjonuje także ogrodzony psi wybieg. 

Cały teren jest oświetlony. Czas teraz na 
drugi etap przebudowy. Po jego zakoń-
czeniu będziemy chodzili po  nowych 
alejkach. Ustawiona będzie siłownia pod 
chmurką, a w niej: biegacz, orbitrek, prasa 
nożna, wyciąg górny, ławka i prostownik 
pleców, drabinka, twister, wahadło, koła Tai 
Chi oraz wioślarze. Swoje miejsce znajdą 
także bardziej wyczynowi sportowcy. Z my-
ślą o nich ustawione zostanie urządzenie 
street workout. 

W całym parku pojawi się mała architek-
tura: ławki, stojaki rowerowe, kosze na 
śmieci. Dodatkową ozdobą będą nowe 
nasadzenia drzew i krzewów.

Remont tego parku to również nowa alejka 
dojazdowa. Istniejąca dotąd nawierzchnia 
zostanie z niej zerwana, w zamian pojawi 
się równa i bezpieczna nakładka asfaltowa. 
Do parku prowadziły będą nowe schody, 
a także nawierzchnia z płyt chodnikowych. 

Pochylnie przy parku oraz murki opaskowe 
zbudowane będą z cegły klinkierowej.

W wyniku przebudowy skweru im. Te-
lesfora Badetki (znajdującego się u zbiegu 
al. Wojska Polskiego i ulicy Zaleskiego) 
powstaną nowe alejki parkowe, które po-
kryte będą nawierzchnią asfaltową oraz 
mineralną, a także kostką betonową. Na 
przebudowanym skwerze ustawiony 
zostanie plac zabaw, a na nim huśtawki, 
bujak, urządzenia do wspinaczki po linach, 
zjeżdżalnia. 

Przewidziano także strefę gier asfaltowych 
dla dzieci, gdzie będzie można grać w kla-
sy, czy w twistera. Będzie można poćwiczyć 
w siłowni pod chmurką, seniorzy odpoczną 
także w stworzonej dla nich w centrum 
skweru enklawie. 

Skwer będzie oświetlony, wzbogacony 
o nowe nasadzenia, ławki i kosze.

Szwajowy Ogród Literacki

Przepiękny ogród poświęcony pisarce Mo-
nice Szwai znajdzie się w Parku Wolności 
i ma być gotowy w październiku. Jest to 
efekt głosowania w ramach Szczecińskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 

W projekcie jest to forma altany z otwar-
ciem, przez które do wnętrza wpadać będą 
promienie słoneczne, skupiające się na 
powierzchni postumentu – stołu zainspi-
rowanego biurkiem pisarki, tworząc spójny 
element wewnątrz altany. Biurko i stojące 
przy nim krzesło przywoływać będą skoja-
rzenia z miejscem  pracy twórczej pisarki.  

Ważnym elementem kompozycji będzie 
damska torebka i wysypujące się kartki 
maszynopisu. Na jednej z nich  znajdzie się 
inskrypcja wraz z mottem „...na początku 
był chaos a potem była damska torebka...” 
oraz „Tutaj żyła i tworzyła poczytna polska 
pisarka, dziennikarka od dobrych wiado-
mości, nauczycielka, artystka wędrowna, 
stateczna, a zarazem postrzelona – Monika 
Szwaja (1949-2015)”.

Dopełnieniem przestrzeni będzie zestaw 
siedzisk. Całość kompozycji uzupełniać 
będą ulubione kwiaty pisarki – róże swo-
bodnie porastające  konstrukcję altany.

1 czerwca rusza nabór wniosków do 
miejskiego programu MEWA na dofinan-
sowanie wymiany tradycyjnych pieców 
węglowych na bardziej ekologiczne 
źródła ciepła.

Chodzi o trwałą likwidację systemu ogrze-
wania opartego na paliwie węglowym 
(piece) i jego zamianę na systemy bardziej 
ekologiczne. 

W grę wchodzi podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, 
ogrzewanie elektryczne lub odnawialne 
źródło energii. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się zarówno indywidualni wła-
ściciele mieszkań i domów w zabudowie 

jednorodzinnej, jak i całe wspólnoty miesz-
kaniowe. 

Program jest skierowany także do 
gminnych jednostek publicznych, firm 
i osób prawnych.

Aby z niego skorzystać, konieczne jest 
złożenie odpowiedniego wniosku. Są one 
już dostępne w Internecie. W Urzędzie Mia-

sta, osobiście 
lub listownie, 
można je 
składać od 1 
czerwca. 

O przyznaniu dotacji 
decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. 

Warunkiem niezbęd-
nym jest posiadanie wkładu 

własnego na wykonanie zadania. Mia-
sto, po rozliczeniu przedsięwzięcia, zwróci 
aż do 55 proc. poniesionych nakładów.

Z dotacji będzie można pokryć m.in. koszt 
prac związanych z demontażem palenisk 
węglowych, przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji, w tym opinii i projektów, 
zakup i montaż nowego systemu ogrze-
wania lub podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Dofinansowanie nie obej-
muje „ruchomych” urządzeń grzewczych. 
Muszą one również być fabrycznie nowe. 

Wnioskujący nie mogą też korzystać z in-
nego dofinansowania na ten sam cel.

Więcej informacji na stronie programu: 
www.szczecin.eu/zielonemiasto w za-
kładce MEWA  lub pod numerem telefonu: 
91 42 45 845.

Prace w Parku przy ul. Litewskiej.

MEWA wzbiła się do lotu
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Film „Niedźwiedzie Kamczatki. Początek 
życia” („Kamchatka bears. Life begins”) 
wygrał tegoroczny Festiwal Filmów Eko-
logicznych im. Macieja Łukowskiego 
„Ekofilm” w Nowogardzie.

To piękna opowieść o matczynej mi-
łości i dzikości – na granicy światów, 
z cudowną muzyką, wypełnioną dźwię-
kami przyrody.

I miejsce oraz nagrodę publiczności zdo-
był film „Gwiazda Piołun” („The Worm-
wood Star”) w reżyserii Adeliny Borets 
– osobista historia rodziny autorki ze wsi 

„Małe Kleszcze”, której (prawie) wszyscy 
mieszkańcy po katastrofie w Czarnobylu 
zostali przesiedleni. 

Na festiwal twórcy z całego świata przy-
słali ponad 130 filmów, z których komisja 
konkursowa wybrała 38. Wszystkie można 
było obejrzeć podczas otwartych pokazów 
od 17 do 20 maja. 

Organizatorzy Festiwalu Filmów Ekologicz-
nych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”: 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz 
Nowogardzki Dom Kultury. Jednym z part-
nerów wydarzenia był EcoGenerator.

Ecoszczecin

Co  robicie  z  żużlem, 
pyłami  i  popiołami?

Pytają o to często goście zwiedzający 
EcoGenerator. Chodzi o tzw. odpady 
poprocesowe. Czy da się z nich wytwo-
rzyć coś pożytecznego?

EcoGenerator unieszkodliwienia odpady 
komunalne. Dzięki szczecińskiej spalar-
ni rocznie na wysypiska nie trafia 150 tys. 
ton śmieci. To bardzo dużo. Gdyby tę ilość 
odpadów zrzucić na boisko Pogoni, góra 
śmieci liczyłaby 25 pięter.

Składowiska śmieci nie tylko degradują 
krajobraz, ale są też groźne dla środowiska. 
W efekcie rozkładu biologicznego zmiesza-
nych odpadów powstają biogazy i odór. 

Zalegające tonami śmieci są wylęgarnią 
drobnoustrojów i gryzoni. Geomembra-
ny składowisk, które chronią grunt i wody 
gruntowe przed związkami toksycznymi, 
nie zawsze są szczelne.

EcoGenerator wyposażony jest w skuteczny 
system oczyszczania spalin, który gwaran-
tuje,  że spalanie odpadów jest bezpieczne 
dla ludzi i środowiska naturalnego.

Tak więc największym plusem EcoGe-
neratora jest ochrona środowiska. Drugi 
bonus to energia. Zakład za pośrednic-
twem dwóch kotłów wodno-parowych 
i kogeneracyjnej turbiny wytwarza ciepło 
i prąd dla ok. 30 tys. gospodarstw domo-
wych rocznie.

Unieszkodliwianie termiczne od-
padów wiąże się jednak także 
z wytwarzaniem tzw. odpadów po-
procesowych. Szacunkowo z termicz-
nego przetworzenia10  ton odpadów 
komunalnych powstają 3 tony odpa-
dów poprocesowych.

Do tej grupy zaliczamy m.in. żużel i po-
piół. Są to tzw. frakcje niepalne, czyli po-
piół rusztowy i żużel z rusztu. Odpady 
te przechodzą przez mokry odżużlacz. 
Schłodzony wodą żużel transportowany 
jest taśmociągiem do pomieszczenia 
wstępnego przetwarzania, gdzie separa-
tory usuwają metale żelazne i nieżelazne.  
Następnie żużel jest przesiewany na dwie 
frakcje (0-60 mm oraz 60-100 mm) i trans-
portowany do sezonowania pod wiatą. 
Po ok. 90 dniach mineralizacji żużel może 

być  wykorzystany do produkcji kruszyw 
stosowanych przy budowie dróg.

Popioły lotne z kotła, pyły z elektrofil-
tra, zużyty węgiel aktywny służący do 
oczyszczania spalin oraz szlamy z ukła-
du oczyszczania ścieków są odbierane 
i przetwarzane przez wyspecjalizowane 
firmy. Substancje te są odsuszane, mie-
szane a następnie łączone w związki 
nierozpuszczalne w wodzie za pomocą 
odpowiednich dodatków chemicznych.

Powstały w ten sposób granulat cemen-
towy ma aprobatę techniczną Instytutu 
Budowy Dróg i Mostów, na podstawie 
której może on być używany jako dolna 
warstwa podbudów i nasypów. 

Znajduje też zastosowanie jako wypełnie-
nie nieczynnych kopalń, materiał rekul-
tywacyjny lub podsadzka hydrauliczna.

Tak więc odpady komunalne są źródłem 
pożytecznej energii, zaś odpady popro-
cesowe są dobrym surowcem do two-
rzenia materiałów przydatnych głównie 
w budownictwie drogowym.

Nasz kalendarz do końca czerwca 
już jest zapełniony. Rozpoczynamy 
zapisy na terminy po wakacjach, od 
1 września.

W stosunku do obecnych zasad zmienia-
my tylko jedną. Podnosimy dolną granicę 
wieku. Nieznacznie, ale jednak. Do tej pory 
przyjmowaliśmy grupy od 1 klasy szkoły 
podstawowej. 

Po wakacjach zapraszamy dzieci od 2 
klasy szkoły podstawowej wzwyż. Do-
szliśmy do wniosku, że ten jeden rok 
robi dużą różnicę. Pierwszaki są za małe 
na zwiedzanie zakładu przemysłowego 
takiego jak nasz. 

Od 21 marca przyjęliśmy ok. 800 osób w 46 
grupach. W zdecydowanej większości są 
to klasy szkolne, głównie ze szkół podsta-
wowych. 

Ale nie tylko; odwiedzili nas przedstawiciele 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich, nauczyciele z Za-
chodniopomorskiego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli, uczniowie Technikum 
Kształtowania Środowiska w Dąbiu i stu-
denci Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersyte-
tu Szczecińskiego.

Przyjmujemy 
zapisy 
na  zwiedzanie 
EcoGeneratora 
po wakacjach!

Grand Prix dla niedźwiadków z Kamczatki

Instalacja robi na naszych gościach ogrom-
ne i pozytywne wrażenie. Mamy powody 
przypuszczać,  że to nie jest tylko kurtu-
azjaJ.

Podczas wizyty w naszym zakładzie 
dowiecie się, jak z odpadów wytwa-
rzamy energię i jakie znaczenie dla 
ochrony środowiska i nowoczesnej 
gospodarki odpadami mają spalarnie 
odpadów komunalnych.

Zapisy przyjmujemy pod adresem: wizy-
ty@ecogenerator.eu

Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki; 
godz. 9 i 11. Wizyta trwa ok. 1,5 godziny.
Transport we własnym zakresie. 

Nasz zakład znajduje się w Szczecinie, 
na Ostrowie Grabowskim, przy ul. Logi-
stycznej 22. Do EcoGeneratora dojeż-
dża autobus linii 76 (odjazdy z Bramy 
Portowej: 8.36 i 10.23). Czas przejazdu 
ok. 10 minut.

Uwaga: linia 76 ma dwie pętle końcowe:  
przy Nabrzeżu Ewa i przy ul. Logistycznej. 
Należy wybrać kurs kończący się na pętli 
przy ul. Logistycznej.

 

 EcoGenerator od grudnia 2017 roku unieszkodliwił 43 tys. ton odpadów, wytwarzając 23 tys. MWh energii elektrycznej 
i 66,6 tys. GJ energii cieplnej.

Kadr z filmu „Niedźwiedzie Kamczatki. 
Początek życia”
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Woda i prąd z Miedwia
Trwa budowa turbiny prądotwór-
czej w zakładzie produkcji wody na 
Pomorzanach. To jedna z inwestycji 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
służąca ograniczaniu kosztów ener-
gii elektrycznej.

Na łamach „Wiadomości Szczecin” in-
formowaliśmy już o inwestycji na Pomo-
rzanach. Wówczas ZWiK szykował się 
do ogłoszenia przetargu na wykonawcę 
turbiny prądotwórczej. Od tego czasu 
postępowanie zakończyło się i inwesty-
cja ruszyła. Prowadzi ją konsorcjum firm 
ZRE Gdańsk SA z Gdańska oraz Przedsię-
biorstwo Usług Hydrotechnicznych „Ru-
siecki” Adam Rusiecki ze Szczecina. Do 
tej pory wykonano fundamenty i część 
ścian budynku, w którym umieszczona 
będzie turbina wraz z generatorem. 

Obecnie przed wykonawcą bardzo istot-
na część inwestycji. Musi ułożyć nowy 
rurociąg, w którym zamontowany zosta-
nie zespół prądotwórczy. Dopiero po 
jego zbudowaniu dokończony zostanie 
budynek i rozpocznie się montaż turbiny. 
Warto dodać, że prace prowadzone są 
tak, aby w sposób niezakłócony od-
bywała się dostawa wody z Miedwia. 
Dostarczana jest ona istniejącym rurocią-
giem. Krytycznym momentem inwestycji 
będzie przełączenie istniejącego wodo-
ciągu i skierowanie wody z Miedwia do 
nowego rurociągu.

Zakończenie inwestycji oznaczać bę-
dzie, że ZWiK pozyska kolejne źródło 
czystej, ekologicznej energii elektrycznej. 
W uproszczeniu można powiedzieć, że 
na Pomorzanach powstanie swoista 

elektrownia wodna. Turbina będzie 
produkowała energię wykorzystując 
spadek grawitacyjny wody w rurocią-
gu miedwiańskim. Różnica poziomów 
pomiędzy zakładem produkcji wody na 
Miedwiu a zakładem na Pomorzanach 
wynosi przeszło 30 metrów. Podczas 
inwestycji zainstalowana będzie turbina 
wodna Francisa, o mocy do 140 kW. 

Zdolność produkcyjna elektrowni w cią-
gu roku może dochodzić do ok. 1000 
MWh. Całość wyprodukowanej energii 
przeznaczona będzie na potrzeby zakła-
du produkcji wody na Pomorzanach. 
Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Czysta Odra w Szczecinie”. 
Jej koszt to ok. 3,2 mln zł netto. 

ZWiK jest liderem w produkcji prądu 
z odnawialnych źródeł energii w na-
szym województwie. Korzysta w tym celu 
z farm fotowoltaicznych a także biogazu 
powstałego w procesie oczyszczania 
ścieków. Już teraz ok. 17 proc energii 
elektrycznej potrzebnej do prowadzenia 
działalności Spółka uzyskuje z OZE. 

Przywołany współczynnik może jeszcze 
się zwiększyć. Oprócz realizacji turbiny 
na Pomorzanach na ukończeniu jest 
budowa kolejnej farmy fotowoltaicz-
nej, która powstaje w Pilchowie. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom Spółka 
racjonalizuje koszty energii. To m.in. 
pozwala na utrzymanie opłat za wodę 
i odbiór ścieków na nie zmienionym od 
kilku lat poziomie.

więcej:
zwik.szczecin.pl

Za nami kolejna edycja Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich. ZWiK udo-
stępnił zwiedzającym Oczyszczalnię 
Ścieków Pomorzany.  

W ramach DOFE w całej Polsce odbyło się 
około 600 wydarzeń. Jednym z nich była 
możliwość zwiedzenia OŚ Pomorzany. Jej 
budowa ukończona została w roku 2010. 
Powstała w ramach współfinansowa-
nego środkami UE programu „Poprawa 
jakości wody w Szczecinie”. Był to jeden 
z największych w tej części Europy projekt 
służący poprawie gospodarki wodno-
-ściekowej.  
W szczecińskiej oczyszczalni gościliśmy 
dzieci, młodzieży i dorosłych. W sumie 
odwiedziło nas ok. 30 osób. Dowiedziały 
się, jak oczyszczane są ścieki, co to są 
osady, czy ze ścieków można uzyskać 
energię. Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań udzielili pracownicy oczyszczalni. 
Wycieczka rozpoczęła się od prezentacji 
i krótkiego konkursu z nagrodami dla 
najmłodszych. Następnie nasi goście zwie-
dzali poszczególne instalacje oczyszczalni 
Pomorzany. 
Ze względu na konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa, nie wchodzili do 
zamkniętych pomieszczeń. Nie prze-
szkodziło to im jednak zapoznać się 
z gospodarką osadową i energetyczną 
realizowaną w obiekcie. Zobaczyli z bliska 

Trwa wymiana wodomierzy głów-
nych w prawobrzeżnej części 
Szczecina. 

Wymianę liczydeł wody ZWiK pro-
wadzi  od grudnia ub. roku. Zadanie 
jest częścią programu „Czysta Odra 
w Szczecinie”, który jest dofinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej.  
Będzie prowadzone do końca 2019 
r. W tym czasie zamontowanych zo-
stanie 8,6 tys. nowych zestawów po-
miarowych. Obecnie monterzy pracują 
w dzielnicach Wielgowo i Sławocie-
sze. 

Wkrótce pojawią się u mieszkańców 
Bukowego i Kijewa (w okolicach ul. 
Orlej, Rysiej, Niedźwiedziej). 

Osoby dokonujące wymian wodomie-
rzy nie dotrą do wszystkich mieszkań-
ców wymienionych dzielnic Szczecina. 
Wymiana dotyczy tylko klientów ZWiK, 
a więc osób, firm lub innych podmio-
tów, które mają podpisane umowy 
ze Spółką i z tego tytułu posiadają 
wodomierz główny. 

Wymianę, w ramach podpisanej ze 
ZWiK umowy, prowadzą pracownicy 
dwóch firm: „Pronal” Sp. z o.o. oraz 
„Arturs Constructions”. Przedstawi-

Trwają wymiany  
na prawobrzeżu

Zwiedzili Oczyszczalnię 
Pomorzany 

 Tu będzie zamontowana turbina.
Na zdjęciu widoczny jest istniejący rurociąg miedwiański. 

 Zwiedzający byli bardzo ciekawi, jak 
funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia.

ciele wymienionych firm otrzymali 
specjalne upoważnienia uprawnia-
jące do kontaktu z klientem i prze-
prowadzenia wymiany wodomierza 
wydane przez firmę zatrudniającą 
tj. „Pronal” Sp. z o.o. lub „Arturs 
Constructions”. 

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek 
pytań prosimy o kontakt z Działem 
Gospodarki Wodomierzowej ZWiK 
pod nr. telefonu 91 46 03 381.   

Mieszkańców prawobrzeża prosimy 
o wyrozumiałość i ułatwienie pracy 
osobom, które dokonają wymiany.

procesy mechanicznego i biologicznego 
oczyszczania ścieków, byli w pobliżu blo-
ków biologicznych, komór fermentacyj-
nych i węzła termicznej obróbki osadów 
pościekowych.  Dzięki temu dowiedzieli 
się, jak wielkie znaczenie ma oczyszczalnia 
dla ochrony środowiska wodnego Odry  
i Morza Bałtyckiego.

Na zakończenie każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowe gadżety: baloniki 
i opaski odblaskowe oraz długopis i zeszyt 
zawierający informacje o najnowszym pro-
jekcie inwestycyjnym realizowanym przez 
ZWiK pn. „Czysta Odra w Szczecinie”.
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Ecoszczecin

Szczecińska Energetyka Cieplna, 
która odpowiada za dostawę ciepła 
systemowego w Szczecinie, otrzymała 
certyfikat jakości NO SMOG dla całego 
systemu ciepłowniczego. Oznacza 
to, że produkcja i dostawa ciepła do 
odbiorców nie odbywa się kosztem ja-
kości powietrza, którym oddychamy. 

Certyfikat, po kilku miesiącach badań, 
został przyznany SEC-owi przez krakow-
ski Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. 
Klasa certyfikacji to „A” z opisem „NE” 
tj. NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION. 

Podczas badania sprawdzany był po-
ziom emisji substancji szkodliwych ta-
kich jak pyły zawieszone PM 10 i PM 
2,5, bezno(a)piren, dwutlenek węgla, 
tlenki siarki i azotu. 

W porównaniu do innych sposobów 
ogrzewania źródła ciepła dostarczanego 
przez SEC charakteryzują się zdecydo-
wanie mniejszymi wskaźnikami emisji 
w porównaniu z lokalnymi kotłowniami 
węglowymi. Są one w skali ogólnej aż 
o 45 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły 
zawieszone oraz ponad 47 razy mniej-
sze w przypadku rakotwórczego ben-
zo(a)pirenu. 

O znaczeniu tego certyfikatu chyba nie 
trzeba przekonywać - zagadnienie to 
szczególnie w Polsce ma duże znacze-
nie, gdyż zwłaszcza w okresie sezonu 
grzewczego dochodzi do przekroczenia 
stężeń substancji szkodliwych w po-

wietrzu. Ofe-
rowane przez 
S E C  c i e p ł o 
systemowe sta-
nowi wyjątkowo 
skuteczne narzę-
dzie do ogranicze-
nia niskiej emisji 
w Szczecinie. 

Wybierając miejsce 
do zamieszkania 
warto więc spraw-
dzić, jak ogrzewany 
jest dany budynek. 
Te zasilane ciepłem 
systemowym dostarcza-
nym przez Szczecińską 
Energetykę Cieplną są 
neutralne w zakresie ni-
skiej emisji. 

Przyznanie SEC Szczecin 
Certyfikatu redukcji niskiej 
emisji PreQurs odbyło się 
w ramach ogólnopolskie-
go programu certyfikacji 
systemów ciepłowniczych 
wszystkich dostawców cie-
pła systemowego w Polsce 
realizowanego z inicjatywy Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie (IGCP). Dotychczas przy-
znano ponad 100 takich certy-
fikatów m.in. 24 dla dostawców 
ciepła systemowego w Polsce.

sec.com.pl

SEC – czysty oddech  
dla Szczecina
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Budownictwo

Nie czekaj, tylko już dziś wynajmij miesz-
kanie TBS, będące w dyspozycji Gminy. 
Oferta jest atrakcyjna i na bieżąco aktu-
alizowana. Większość mieszkań jest wy-
kończona pod klucz, a lokale są położone 
w dogodnym miejscu.  Wynajmujący 
zapewnia trwałość i stabilność umowy 
oraz czynszu.

Miasto zmienia zasady wynajmowania miesz-
kań należących do TBS, a będących w dys-
pozycji Gminy. Jest to wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom rodzinom potrzebującym 
dachu nad głową.

Do tej pory nabory chętnych do wynajęcia tych 
mieszkań odbywały się okresowo. Jednak 
zainteresowanie mieszkaniami w TBS-ach 
cały czas było – tłumaczy Lilla Królikowska, 
dyrektor ZBiLK – Stąd zmiany, aby oferta była 
cały czas dostępna, na bieżąco aktualizowana, 
dostosowana do oczekiwań przyszłych na-
jemców.

Na liście do wynajęcia znajdują się mieszkania 
należące do Szczecińskiego TBS i TBS Pra-
wobrzeże, położone zarówno na lewobrzeżu 
i prawobrzeżu miasta. Większość z nich to 

Oferta non stop  
– mieszkania do wynajęcia 

Dom na start Zielone miasto 
Miasto przekazało kolejne mieszkanie 
młodzieży, opuszczającej placówki opie-
kuńczo-wychowawcze. Lokal udostęp-
niło i wyremontowało TBS Prawobrzeże.

Dom na start to jeden z 9 programów jakie 
Szczecin oferuje w ramach pakietu „Za-
mieszkaj dobrze !”.

To szóste mieszkanie (inkubator) 
w ramach programu Dom na start. 
Znajduje się przy ul. Kaszubskiej. Ma 
prawie 160 m2 powierzchni użytko-
wej, w którego skład wchodzi: pięć 
pokojów dla wychowanków (4 pokoje 
jednoosobowe i 1 pokój trzyosobo-
wy), duży salon dzienny jako część 
wspólna, kuchnia, łazienka z toale-
tą, pomieszczenie gospodarcze oraz 
użytkowy przestronny korytarz. 

Lokal przeznaczony jest dla siedmiorga 
wychowanków, a  udostępniło i wyremon-
towało go Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Prawobrzeże.

Cieszę się, że ten lokal pomoże młodym 
ludziom, startującym w dorosłość.  Życzę 
powodzenia. – mówi Paweł Sikorski, pre-
zes TBS Prawobrzeże –Nasza spółka na 
pewno będzie angażować się w tego typu 
działania i realizować również inne projekty 
w sferze społecznej.

Dom na start.  Dwa programy. Pierwszy 
przeznaczony dla wychowanków opuszcza-
jących placówki opiekuńczo -wychowawcze 
na czas usamodzielnienia się (inkubator). 
Drugi program dedykowany jest wycho-
wankom, przygotowanych do samodziel-
nego życia. 

Celem programów jest stworzenie warunków 
do uzyskania mieszkania i przystosowania 
się do realiów codziennego, samodzielne-

Znamy już adresy wspólnot mieszkanio-
wych, które otrzymają dofinansowanie 
od miasta na zagospodarowanie terenów 
przed budynkami.

W tegorocznym naborze wpłynęły 34. 
wnioski w ramach programów Zielone 
Podwórka i Zielone Przedogródki. Do 
podziału były 3 mln złotych. Komisja kon-
kursowa przyznała dofinansowanie do 
25 projektów.
Zielone Podwórka powstaną przy: ul. Bar-
bary 6, Kołłątaja 29-30, Długosza 5-7,Długo-
sza 8-9a, Długosza 10/Niemcewicza 12 (5 
wspólnot, jeden wspólny teren - 2600 m2, 
jedna inwestycja), Edmunda Bałuki 7-9a, 
Herbowa 24-26, Narutowicza 1-4 , 3-go 
Maja 11,12, Staromiejska 1/ Wyszyńskiego 
9-17, Orzeszkowej 17-17b, Malczewskiego 
13-16, Małopolska 55-57, Kaszubska 63-64, 
Niepodległości 13-16/ Tkacka 28, Papieża 
Jana Pawła II 46-49a.
Dzięki programowi Zielone Podwórka Szcze-
cina powstają zielone oazy spokoju, place 
zabaw, miejsca sąsiedzkich spotkań i od-
poczynku. Pierwsze pojawiły się na mapie 
Szczecina w 2008 roku. Przez 10 lat trwania 
programu odebranych zostało już 113 pro-
jektów. W ramach programu wspólnoty 
otrzymały dofinansowania ponad 10 mln zł.

Zielone Przedogródki powstaną przy: 
Monte Cassino 12,10, 7, H. Pobożnego 
14, Jagiellońska 80, Piastów 73, Piastów 71, 
Małopolska 46, 46a, 46b, Wróblewskiego 
1-5, Kr. Korony Polskiej 26, Śląska 8, Bol.
Śmiałego 44, Swarożyca 6, Papieża Jana 
Pawła II 40.
Program ruszył w 2015 r. Przedogródki mo-
żemy podziwiać np. wzdłuż al. Jana Pawła 
II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do pl. 
Armii Krajowej. W ciągu trzech lat programu 
zrealizowano 37 projektów, które gmina 
dofinansowała kwotą 2,2 mln zł.W sumie 
Gmina pokrywa 75% kosztów inwestycji. 
Wyjątkiem jest tworzenie placów zabaw, 
których koszt zostanie sfinansowany aż 
w 95%. Oba programy realizuje Zarząd Bu-
dynków i Lokali Komunalnych.

Programy: Zielone Podwórka i Zielone 
Przedogródki także wpisują się w szer-
szy projekt miasta Klimat dla Zdrowia. To 
szereg działań, które realnie poprawiają 
warunki życia i pozytywnie wpływają na 
zdrowie mieszkańców. Tworzą one spójną 
i kompleksową strategię, która obejmuje 
trzy główne obszary: powietrze, wodę 
i przyrodę.

www.szczecin.eu/ZieloneMiasto

mieszkania zmodernizowane, wykończo-
ne pod klucz. W pokojach - wykładziny we 
współczesnym standardzie, w łazienkach - te-
rakota oraz płytki ceramiczne, zlewozmywaki, 
wanny, umywalki, armatura sanitarna, nowa 
stolarka okienna i drzwiowa  itp. 

Wśród zalet wynajmowania tych mieszkań 
można wymienić m.in. : wysokość czynszu 
(13,68 zł/m2 miesięcznie),  która, w porówna-
niu ze stawkami rynkowymi jest na poziomie 
50-60 proc, trwałość najmu, stabilność i prze-
widywalność czynszu (w przeciwieństwie do 
wolnego rynku) –  mówi Grażyna Szotkowska, 
prezes Szczecińskiego TBS  – Do tego TBS’y 
wobec najemców mają szereg obowiązków 
związanych z utrzymaniem mieszkania.
Szczegółowa oferta mieszkań do wynaję-
cia, zasady wynajmu,  druki wniosków wraz 
załącznikami  znajdują się na stronie ZBiLK: 
www.zbilk.szczecin.pl .

Można je także uzyskać osobiście w siedzi-
bie ZBiLK. Informacje na temat zasad najmu 
mieszkań można również otrzymać pod nr 
telefonu: 91 48 86 333, 91 48 86 301, 91 
43 45 455 (od pon do pt. w godz. od 7.30 
do 15.30)

 Tu są mieszkania do wynajęcia.

go życia oraz sprawnego funkcjonowania 
w społeczeństwie.

Lokale są prowadzone przez Centrum Opieki 
nad Dzieckiem, które także je wyposaża. 

Całą procedurą związaną z kierowaniem 
osób do tych mieszkań zajmuje się Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
Zakłada się, że wychowanek opuszczający 
„inkubator” przeprowadzi się do swojego 
samodzielnego mieszkania.

www.szczecin.eu/zamieszkajdobrze
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RadyOsiedla

Po Sąsiedzku w Alei Kwiatowej 

Maj to najlepszy miesiąc na rodzinne 
spotkania i festyny, dlatego też w ostat-
nią sobotę miesiąca (26 maja) zaprasza-
my na festyn rodzinny w Alei Kwiatowej 
„Po sąsiedzku”. 

Podczas wydarzenia swoje cele oraz formy 
działania zaprezentują  szczecińskie Rady 
Osiedli. Na odwiedzających czekać będą gry 
i zabawy osiedlowe, konkursy oraz animacje 
dla dzieci.

„Po sąsiedzku” to impreza dla całych rodzin 
i sąsiadów z naszych szczecińskich osiedli. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przygoto-
wano wiele atrakcji. 

Każda Rada Osiedla zaprezentuje się samo-
dzielnie na zaaranżowanym przez siebie 
stoisku, tworząc wyjątkową przestrzeń od-
zwierciedlającą wizerunek swojego osiedla. 

Członkowie samorządów osiedlowych 
przygotowali ciekawe atrakcje, zabawy 
i inne niespodzianki, np. podczas „Tur-
nieju sąsiedzkiego ”, którego uczestnicy 
powalczą o miano najlepszego spośród 
wszystkich Rad obecnych na festynie. 
Drużyny będą musiały wykazać się 
kreatywnością, zręcznością oraz współ-
zawodnictwem.

Rozegrany zostanie też prawdziwy turniej 
gier minutowych, w którym liczy się przede 
wszystkim refleks. Na scenie odbędzie się 

konkurs kulinarny na najciekawszą wa-
riację, znanych nam i uwielbianych przez 
wszystkich, naleśników! Będzie także po-
kaz talentów, w którym swoje uzdolnie-
nia zaprezentują między innymi osiedlowe 
przedszkolaki i uczniowie szkół podstawo-
wych.

Oprócz konkursów i osiedlowych zmagań 
przygotowaliśmy dla Was też wiele innych 
atrakcji. Dzieci zapraszamy do naszej Strefy 
Eko, gdzie można przygotować ekologiczne 
wiatraki czy rybki z plasteliny. 

Festyn będzie doskonałą okazją na odkurze-
nie zapomnianych gier i przyłączenie się do 
gry w klasy, sznura czy gumę. Oprócz tego 
będą także gry wielkoformatowe.

Gdy dzieci będą się bawić, mamy mogą 
zajrzeć do Strefy dla mam. Tam będą cze-
kać eksperci, którzy udzielą bezpłatnych 
porad, porozmawiają, dobiorą odpowiednie 
kosmetyki. 

Będzie można  spotkać się z dietetykiem, 
trenerem personalnym czy psychologiem.
Oczywiście nie zabraknie również smako-
łyków w postaci popcornu, gofrów, waty 
cukrowej i kukurydzy.

Festyn startuje o godzinie 11.00 i potrwa 
do 17.00

Zapraszamy!

Osiedlowe festyny
RO Pomorzany 26.05.2018 LO ul. Dunikowskiego

SP ul. Dobrzyńska

RO Majowe 26.05.2018 godz. 12-20 Park Majowe

RO Warszewo 31.05.2018 Boże Ciało teren wokół kościoła

RO Golęcino–  
– Gocław

02.06.2018 Park Liga

RO Zdroje 02.06.2018 godz. 10-14 Rynek Zdroje

RO Stare Miasto 16.06.2018 godz. 12-16 Plac Mickiewicza

RO Łękno 16 .06.2018 godz. 13-17 przy Marsie na  
ul. Wawrzyniaka

RO Skolwin 16.06.2018 godz. 12-16 Pl. Ks. Henryka 
Świerkowskiego

RO Warszewo 17.06.2018 Podwórko za plebanią, te-
ren zielony przylegający 
do plebanii pomiędzy ul. 
Rostocką, a Szczecińską, 
wysepka wokół kościoła

RO Niebuszewo 
Bolinko

23.06.2018 godz. 14-19 Park Karpińskiego

RO Wielgowo 23.06.2018 godz. 10-19 Boisko Vielgovii (MOSiR)
ul. Wesoła

RO Pogodno 24.06.2018 godz. 12-16 Park Kutrzeby

RO Arkońskie-
-Niemierzyn

30.06.2018 Park Chopina
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Rozmaitości

Jedną z atrakcji  ogólnopolskiego  Zjaz-
du Dużych Rodzin będzie festyn Szcze-
cin Przyjazny Rodzinie, na Łasztowni, 
w sobotę 2 czerwca.    

Przygotowano mnóstwo atrakcji: koncerty, 
animacje i zabawy dla dzieci, warszta-
ty i zajęcia sportowe, a także konkursy 
z nagrodami. W punkcie informacyjnym 
programu „Szczecin Przyjazny Rodzi-
nie” będzie można uzyskać przydatne 
informacje dotyczące Szczecińskiej Karty 
Rodzinnej, Szczecińskiej Karty Seniora 
i Bonu Opiekuńczego, a także otrzymać 
drobne upominki.

Program
14:00-15:00 „Familiada” – konkurs 
rodzinny
Uroczyste otwarcie festynu oraz familijny 
konkurs, pełen zabawnych zadań dla 
rodziców, dziadków, opiekunów i dzieci. 

Wśród wyzwań: rodzinne przeciąganie 
liny, skoki przez największą skakankę 
świata. 

15:00-16:30 Prezentacje artystyczne 
szczecińskiego Pałacu Młodzieży, pla-
cówek przedszkolnych i szkolnych.

16:30-17:15 ARFIK – koncert
ARFIK to jeden z najsłynniejszych polskich 
zespołów dziecięcych, prowadzony przez 
kompozytora Ryszarda Leoszewskiego 
oraz pisarkę i poetkę – Barbarę Stenkę.

17:15-18:00 „Brzydal” - spektakl inte-
raktywny
Adaptacja lubianej i rozpalającej 
dziecięcą wyobraźnię bajki dla dzie-
ci „Brzydkie Kaczątko”. Spektakl dla 
dzieci w wieku 3-10 lat ale i też… dla 
dorosłych! 
18:00-19:00 QFTRY– koncert

Legenda polskiej sceny szantowej, która 
wprowadzi nas w świat pieśni żeglarskich, 
kultury marynistycznej i folku. 

19:00-20:00 DEUS MEUS - koncert
To jeden z pierwszych profesjonalnych 
zespołów chrześcijańskich w Polsce. 
W ciągu 20 lat zagrał blisko 600 koncer-
tów na terenie całego kraju. 

A wśród atrakcji towarzyszących, m.in. 
konkursy rodzinne, dla najmłodszych 
zabawy  ruchowe, profesjonalne malowa-
nie buziek, bajkowi szczudlarze.  W pobli-
żu sceny funkcjonować będzie Festiwal 
Rzeźb Piaskowych, a na Wyspie Grodzkiej  
Strefa Sportu.

Szczegółowe informacje:
www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.
www.zjazd.3plus.pl

Szczecińskie bulwary na dobre zaskar-
biły już sobie sympatię mieszkańców, 
turystów oraz żeglarzy. Nie ma lepsze-
go miejsca do rozpoczęcia wycieczki 
po mieście. To tu można zacumować 
swoją łódkę i wybrać się na spacer po 
Szczecinie, a przy okazji obejrzeć cie-
kawe eksponaty znajdujące się w Alei 
Żeglarzy. 

Bulwary Miejsce Spotkań
To nowy miejski projekt spółki Żegluga 
Szczecińska Turystyka Wydarzenia.  W ra-
mach BMS na Łasztowni odbywać się 
będą sezonowe imprezy, które obejmą 
teren od dźwigozaurów aż po skwer przy 
Nabrzeżu Starówka. W zależności od ter-
minu teren stanie się miejscem strefy z naj-
lepszą muzyką klubową, dużym piknikiem 
rodzinnym z zabawami i animacjami dla 
najmłodszych, targiem rękodzieła i desi-

gnu czy też festiwalem dla miłośników 
najlepszych rzemieślniczych browarów 
z całej Polski.

Bulwarove 
Częścią BMS-ów będzie projekt BULWA-
ROVE, czyli cykliczne eventy odbywające 

się na Skwerze na Łasztowni przy nowo 
wyremontowanym Nabrzeżu Starówka. 
Bulwarove to doskonała okazja do za-
przyjaźnienia się z naszymi bulwarami, 
aktywnego spędzenia weekendu ze swoją 
rodziną i poznania wielu ciekawych i no-
wych ludzi.

Dla uczestników wydarzeń przygotowa-
liśmy wyjątkowe atrakcje. Jedną z nich 
będzie targ śniadaniowy, na którym w na-
miotach pojawią się wyselekcjonowani 
wystawcy z regionalnymi i designerski-
mi produktami. Podczas Bulwarove nie 
zabraknie tez strefy chilloutu z leżakami 
i stylowymi meblami oraz muzyką. Na naj-
młodszych będzie czekać specjalna strefa 
maluszka, a w niej wielkopowierzchniowe 
gry, animacje i zabawy. 

www. bulwary.szczecin.eu

Różany Ogród Sztuki

Cykl letnich propozy-
cji artystycznych 

d l a  m i e s z -
k a ń c ó w 
Szczecina 
i turystów 
w Różance. 
Koncerty,  
w y s t a w y ,  

propozycje 
artystyczne dla 

dzieci, spektakle 
interaktywne i warsztaty twórcze, 
plenerowa czytelnia z dobrymi książ-
kami i wygodnymi leżakami, a hitem 
stały się potańcówki. Tegoroczna 
edycja rozpocznie się już 26 maja, 
tego dnia z okazji 20 rocznicy reformy 
samorządowej w Polsce, na Różance  
wiele niespodzianek, m.in. 20 hitów 
na 20 lat i oczywiście  rocznicowa 
potańcówka.   

GRYFIA
Do ogólnopolskiej Nagrody Literackiej 
dla Autorki GRYFIA organizowanej przez 
Kurier Szczeciński nominowane są: Mar-
tyna Bunda za „Nieczułość”, Weronika 
Gogola za „Po trochu”, Patrycja Gryciuk 
za „Trzy godziny ciszy”, Monika Piąt-
kowska za „Prusa. Śledztwo biograficz-
ne” oraz Katarzyna Wężyk za „Kanadę. 
Ulubiony kraj świata”. 

Laureatkę poznamy  podczas Pleneru Li-
terackiego ODKRYJ KSIĄŻKĘ NA NOWO 
(16-17 czerwca), gdzie będzie można 
porozmawiać z ulubionymi autorami, 
zdobyć ich  autografy na zakupionych  
egzemplarzach  oraz  uzupełnić  swoje  
zbiory o atrakcyjne książki na lato i na 
długie jesienne wieczory. 

www.saa.pl

Quebonafide 
Dzięki głosowaniu fanów, 20 czerwca 
na Łasztowni  wystąpi Quebonafide, 
jedna z najgorętszych hiphopowych po-
staci na polskiej scenie. Jego wspólny 
projekt z Taco Hemingwayem to teraz 
jedno z największych wydarzeń muzycz-
nych 2018 roku Wystąpi w Szczecinie 
w ramach Trasy Red Bull Music Presents 
-  siedem otwartych koncertów granych 
z dachu muzycznego autobusu. 

Wooded City Szczecin 2018!
Nowy festiwal w Szczecinie 23 czerw-
ca na Łasztowni.  Wystąpią ulubieńcy 
polskiej publiczności WhoMadeWho, 
The Dumplings, kilkunastu dj’ów i produ-
centów międzynarodowego formatu, na 
czele z Ryan’em Elliotem, Answer Code 
Request czy Margaret Dygas i liczna lo-
kalna reprezentacja. 

www.facebook.com/wooded.events

Dzieje się

Zakochaj się w bulwarach 

Osiedlowe festyny
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Czerwiec rozpoczyna lato w mieście i jed-
nocześnie sezon wydarzeń morskich, z tra-
dycyjnymi Dniami Morza_Sail Szczecin, 
w tym roku gościć będziemy w naszym 
mieście także Światowe Dni Morza oraz 
Międzynarodowy Kongres Morski. 

Dni Morza 
Już za kilka dni (8-10 czerwca) wielkie żeglar-
skie święto, które każdego roku przyciąga do 
miasta tysiące turystów i żeglarzy z całego 
świata, a zarazem jest jedną z największych 
imprez plenerowych w Polsce.

Najważniejsze są żaglowce
Główną atrakcją imprezy są najpiękniejsze 
żaglowce z całego świata, które zacumują 
w tych dniach przy szczecińskich nabrzeżach. 
W tym roku będzie ich ok. 40, nie zabrak-
nie w Szczecinie Sedova największego na 
świecie szkolnego żaglowca. Zawinie także 
Shtandart replika fregaty z 1703 r. – okręt 
flagowy rosyjskiej floty, ze Szwecji gościć 
będziemy Baltic Beauty, z Finlandii przy-
płynie Joanna Saturna z ponad stuletnią 
historią, ale w rzeczywistości jest jednym 
z najnowszych statków żeglugowych na 
Morzu Bałtyckim. Polskie żagle reprezento-
wać będą m.in. Antica, Bryza H, Baltic Star 
i oczywiście nasze: Dar Szczecina, Magnolia, 
Zryw i Urtica. Jak zawsze podczas Dni Morza 
będzie można zwiedzić pokłady jednostek, 
niektóre z nich zaproszą także do uczestnic-
twa w krótkim rejsie. 

Koncerty, festiwale i wiele innych atrakcji

Na scenie głównej będzie można w tym 
roku zobaczyć: Natalię Szroeder, Lady 
Pank, Francesco Napoli, Nana, Fun Fac-
tory. Muzyka rozbrzmiewać będzie także 
na scenie pływającej , gdzie wystąpią m.in. 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Feliksa Nowowiejskiego, Klezmafon czy 
Ryczące 20. Z kolei na Łasztowni królować 
będą szanty i muzyka folkowa. 

W Starej Rzeźni odbędzie się druga edycja 
Family Travel Festival 2018, na którym 
głównymi prelegentami są podróżujące 
rodziny i gdzie będziemy mieli okazję 
wysłuchać 11. pasjonujących historii 
o miłości do podróży po najdalszych za-
kątkach świata. 

Samba Port Festival –  dużo dobrej muzyki 
brazylijskiej, przegląd grup sambowych, 
warsztaty, parada karnawałowa grupy fe-
stiwalowej. 

Podczas Dni Morza odbędzie się II Festi-
wal Orkiestr Dętych Szczecin, w którym 
zespoły rywalizować będą o Puchar Prezy-
denta Szczecina.

Setki ton piachu wypełnią teren Łasztowni, 
gdzie w ramach Festiwalu Rzeźb Piasko-
wych (temat: Legendy Szczecina). Powstaną 
zapewne prawdziwe dzieła sztuki.

Strefa Dziecięca powstanie na Łasztowni 
– animacje, konkursy, zabawy i mnóstwo 
innych niespodzianek – to wszystko czeka 
na najmłodszych. Po obu stronach Odry 
nie zabraknie też wesołych miasteczek. 
Wyspa Grodzka znów będzie strefą spor-
tu z atrakcjami dla wszystkich, którzy lu-
bią aktywny tryb życia. Będzie też strefa 
food trucków.

Na Wałach Chrobrego powstanie Jar-
mark pod Żaglami z licznymi stoiska-
mi, w tym produktów regionalnych, 
także stoiskami gastronomicznymi. 
Będzie również Aleja Artystów, któ-
ra gromadzi twórców chcących za-
prezentować swoje prace i talenty, 
tworząc wyjątkowe wyroby rękodziel-
nicze.

Szczegółowy program:
www.dnimorza.szczecin.eu

www.facebook.com/SailSzczecin

Dni Morza _Sail  Szczecin 2018
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Światowe Dni Morza 
Najważniejsze święto morskie Narodów Zjed-
noczonych odbędzie się 13-15 czerwca 
w Szczecinie. „Lepsza żegluga dla lepszej 
przyszłości” – to hasło tegorocznej edycji, 
któremu patronuje IMO (Międzynarodowa 
Organizacja Morska), a organizatorem wyda-
rzenia jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. 

W spotkaniu uczestniczyć będzie około 1000 
gości, w tym przedstawicieli władz RP, Mię-
dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) na 

czele z sekretarzem generalnym IMO, a także 
oficjalnych delegacji rządowych. 
Obchodom Światowych Dni Morza towarzy-
szyć będzie VI Międzynarodowy Kongres 
Morski. Gospodarka morska, inwestycje 
w nadmorskie nieruchomości, edukacja, 
innowacje, ekologia –  to tylko niektóre tematy 
szóstej edycji Kongresu, który przyciągnie do 
Szczecina przedsiębiorców, menedżerów, 
ekspertów. 

Więcej: 
www.worldmaritimedaypoland.org/pl

 www.kongres-morski.pl

8 czerwca (piątek)
10:00-22:00 Nabrzeże Starówka – Festiwal 

rzeźb piaskowych.
13:00-01:30 Wały Chrobrego, ul. Jana z Kol-

na, Łasztownia. Jarmark pod 
żaglami, Wesołe Miasteczka.

13:00-20:00 Nabrzeża i bulwary. Wpłynięcie 
żaglowców. Zwiedzanie i rejsy.

14:00-19:00 Łasztownia - Marina. Strefa Sportu.
16:00-19:00 Nabrzeże Starówka – Warsztaty 

rzeźby w piasku.
17:00-20:00 Łasztownia. Strefa Dziecięca. 

Występy muzyczne, interak-
tywne spektakle.

17:00-20:00 Łasztownia. Strefa GYM – fitness 
i spining

18:30-0:00 Scena pływająca: Stary Szmu-
gler, Beltaine, Dair, Sklep z Pta-
simi Piórami

19.00-23.00 Nabrzeżu Starówka. Samba Port 
Festival vol.2

19:00-23:30 Scena Główna ul. Jana z Kolna.  
Koncert: Lanberry, Natalia Szro-
eder, Lady Pank

9 czerwca (sobota)
10:00-01:30 Wały Chrobrego, ul. Jana z Kol-

na, Łasztownia. Jarmark pod 
żaglami, Wesołe Miasteczka

10:00-22:00 Nabrzeże Starówka– Festiwal 
rzeźb piaskowych

10:00-19:00 Łasztownia – Marina Strefa 
Sportu 

10:00-19:00 Nabrzeża i bulwary Zwiedzanie 
i rejsy na jednostkach

11:00-15:00 Nabrzeże Starówka: II Festiwal 
Orkiestr Dętych Szczecin 
2018 o Puchar Prezydenta 
Miasta Szczecin

12:00-15:00 Nabrzeże Starówka: Warsztaty 
rzeźby w piasku

12:00-20:00 Łasztownia. Strefa Dziecięca. 
Występy muzyczne oraz in-
teraktywne spektakle.

12:00-20:00 Łasztownia. Strefa GYM –  fitness 
i spining

12:00-20:00 Łasztownia – Marina Strefa sportu
12.00-20.00 Sala Iluzjon/Stara Rzeźnia. 2.Fa-

mily Travel Festival SZCZECIN 
2018

15:00-23:00 Scena pływająca Koncerty: Zespół 
Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Feliksa Nowowiejskiego, Kle-
zmafon, Majtki Bosmana, Trzecia 
Miłość, Ryczące 20

17:00-23:30 Nabrzeże Starówka: Scena 
Szantowo-Folkowa, Majtki 
Bosman, Ryczące 20, Pyrates

20:00-22:00 Nabrzeże Starówka: Samba Port 
Festiwal vol.2

19:00-23:00 Scena Główna ul. Jana z Kolna, 
Koncert: Francesco Napoli, 
Nana, Fun Factory

23:00 Wały Chrobrego. Pokaz sztucz-
nych ogni

9 czerwca (sobota) 
wydarzenia towarzyszące
12:00 Cmentarz Centralny. Złoże-

nie wieńców przy pomniku 
„Tym, którzy nie powrócili 
z morza”

14:45 Łasztownia. Mur na „Skwerze 
Kapitanów”. Odsłonięcie map: 
Śródlądowe drogi wodne 
w Polsce, Odrzańskie porty, 
mariny i przystanie turystycz-
ne.

10 czerwca (niedziela)
10:00-23:00 Wały Chrobrego, ul. Jana z Kol-

na, Łasztownia Jarmark pod 
żaglami, Wesołe Miasteczko

10:00-22:00 Nabrzeże Starówka Festiwal 
rzeźb piaskowych.

10:00-17:00 Łasztownia-Marina Strefa Sportu 
10:00-19:00 Nabrzeża i bulwary Zwiedzanie 

i rejsy na jednostkach
10.30-15.00 Nabrzeże Starówka II Festiwal Or-

kiestr Dętych Szczecin 2018 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Szczecin – pokazy musztry 
paradnej/parada

11:00-15:00 Łasztownia Samba Port Festiwal 
vol.2 - parada

12:00-19:00 Łasztownia Strefa Dziecięca. 
Występy muzyczne oraz in-
teraktywne spektakle.

12:00-19:00 Łasztownia Strefa Gym  – fitness 
i spining

12:00-15:00 Nabrzeżu Starówka Warsztaty 
rzeźby w piasku

12:00-19:00 Stara Rzeźnia: 2.Family Travel 
Festival SZCZECIN 2018

15:00-15:45 Scena Łasztownia Nabożeństwo 
ekumeniczne

17:00 Scena główna Koncert „Żyli dłu-
go i w Szczecinie”

17:00-22:30 Scena pływająca. Koncerty: 
Pyrates, Klang, EKT Gdynia, 
Formacja

17:30-21:45 Nabrzeże Starówka. Koncerty 
szantowe: Chór Akademii Mor-
skiej w Szczecinie, Stoneheng, 
Chorzy

10 czerwca (niedziela) 
wydarzenia towarzyszące
12:00 Bazylika archikatedralna św. Ja-

kuba w Szczecinie Msza Św. 
„Za tych co na morzu”

22:00 Cmentarz Centralny Koncert 
– „Tym, którzy nie powrócili 
z morza…”

www.dnimorza.szczecin.eu


