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Nie taki diabeł strasznyInwestuj ze wsparciem Miasta W historycznym zakątku

Na terenie dawnego Fortu Prusy w Szczecinie powsta-
ło nowe osiedle. Lokatorzy odebrali już klucze.
 Więcej, str. 8

Pierwsze tygodnie od wprowadzenia nowych zasad 
segregacji odpadów, napawają optymizmem.
 Więcej,  str.  4

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy jest wsparciem dla 
wielu firm i zmienia oblicze Szczecina.   

Więcej, str. 2

Festiwal Fajerwerków, Water Show, 
Bulwarove – lato w mieście trwa
Więcej, str. 10, 11, 12
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Aktualności

Kompleks Posejdon, apartamentowiec 
Black Pearl, hotel Gryf, lodziarnia Marczak 
czy restauracja Ceglana – te inwestycje 
mają wspólny mianownik. Otrzymały 
wsparcie ze Szczecińskiego Funduszu 
Pożyczkowego i zmieniły obraz miasta. 

Teraz czas na kolejne firmy. Fundusz wygrał 
konkurs i podpisał umowę o wartości 50 mln 
zł na kolejne preferencyjne pożyczki unijne 
dla przedsiębiorców.

Chodzi o umowę z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego na wdrażanie instrumentu finan-
sowego „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” 
w ramach Funduszy Pomorza Zachodniego 
JEREMIE 2. Dzięki niej w najbliższym czasie roz-
pocznie się nabór wniosków w ramach nowej 
edycji pożyczek unijnych dla przedsiębiorców 
z województwa zachodniopomorskiego. 

– Firmy doceniają nasz Fundusz za pro-
ste i nowoczesne rozwiązania, – mówi 
Krzysztof Nowak, prezes spółki – mamy 
dużą satysfakcję z tego, że możemy wspie-
rać przedsiębiorców i przyczyniać się do 
rewitalizacji i poprawy wizerunku Szcze-
cina. Nowa pula pieniędzy to szansa dla 
kolejnych interesujących przedsięwzięć. 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy jest lide-
rem konsorcjum składającego się z czterech 
funduszy pożyczkowych działających na 
terenie województwa zachodniopomorskie-
go (Stargard, Koszalin, Białogard). W sumie 
wszystkie podmioty konsorcjum będą miały 
do dyspozycji firm 61 milionów. Apartamentowiec Black Pearl

Hotel Gryf Od 1 sierpnia będzie można składać 
tradycyjne, papierowe wnioski w ra-
mach programów Rodzina 500 + oraz 
Dobry Start. Cały czas jest możliwość 
przesyłania dokumentów online.  
Od 1 lipca szczecinianie złożyli ich łącz-
nie niemal 50 tysięcy.

Składanie wniosków drogą elektroniczną 
jest coraz bardziej popularne. Po uprosz-
czeniu zasad w programie Rodzina 500 + 
jego wypełnienie zajmuje dosłownie kilka 
minut. W pierwszym miesiącu szczecinia-
nie złożyli ponad 30 tysięcy wniosków 
o przyznanie 500 + oraz 18 tysięcy na 
Dobry Start.
Tradycyjne, papierowe wnioski będzie 
można złożyć osobiście w trzech punk-
tach na terenie miasta:
• w głównej siedzibie SCŚ przy ul. Ka-

dłubka 12;
• w filii SCŚ przy ul. Kaszubskiej 30;
• w filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 38.

Wnioski online – wciąż dostępne! 
Pomimo tego iż wnioski przyjmowane są 
już w tradycyjnej formie, zachęcamy dalej 
do korzystania z drogi elektronicznej – to 
najszybszy i najwygodniejszy sposób.

Wnioski online można złożyć za pośred-
nictwem:
• bankowości elektronicznej;
• portalu Emp@tia;
• portalu PUE ZUS.

Rodzice, którzy mają przyznane  
do 30 września świadczenie na drugie 
i kolejne dzieci, składają od 1 lipca jeden 
wspólny wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia na wszystkie dzieci. Na pod-
stawie takiego wniosku od 1 lipca zosta-
nie im przyznane prawo do świadczenia 
na pierwsze dziecko (na które obecnie 
nie pobierają „500+”), natomiast od 1 
października br. na pozostałe dzieci (na 
które świadczenia są już przyznane do 
końca września). 

Dobry Start – wsparcie na zakup szkol-
nej wyprawki

Pieniądze są przyznawane na rzecz 
wszystkich uczniów do ukończenia 20. 
roku życia, lub w przypadku dzieci nie-
pełnosprawnych, do ukończenia 24. roku 
życia. Świadczenie jest przyznawane nie-
zależnie od dochodu rodziny.
Wnioski drogą elektroniczną można zło-
żyć o miesiąc wcześniej niż papierowe. 
Za pośrednictwem:
• Systemu bankowości internetowej;
• Portalu Emp@atia.

Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierp-
niu otrzymają wypłatę świadczenia do 
końca września. Pozostali w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na zło-
żenie wniosków jest czas do 30 listopada.

www.swiadczenia.szczecin.pl
www.500plus.szczecin.pl

Inwestuj ze wsparciem 
Miasta 

Dwadzieścia młodych firm bierze udział 
w specjalnie dla nich utworzonym progra-
mie mentoringowym Szczecin_Up!, dzięki 
któremu mogą skorzystać m.in. z bezpłat-
nego wsparcia mentorów i doradców, 
dostępu do know-how czy specjalistycz-
nych szkoleń i warsztatów. Najlepsze start-
-upy mogą liczyć na nagrody oraz pomoc 
w wejściu na rynki krajowe i zagraniczne. 

To pierwszy taki pro-
gram w regionie.
Pomysłodawcami 
programu Szcze-
cin_Up! są lokalni 
liderzy i środowiska 
gospodarcze, które 
chcą dzięki niemu 
połączyć młody 
biznes ze środowi-
skami naukowymi, 
technologicznymi 
czy artystyczny-
mi. Program jest 
pierwszym tego 
typu realizowanym 
w województwie zachodniopomorskim.

– Zakładamy, że  program stanie się istot-
nym elementem budowy ekosystemu 
startupowego w Szczecinie, co w kon-
sekwencji przełoży się na wzrost go-
spodarczy oraz rozwój nowych liderów 
innowacji. W naszym mieście mamy wielu 
zdolnych i pomysłowych przedsiębiorców. 
Chcemy dać im możliwość pokazania się 
i podzielenia ze światem swoimi pomy-
słami. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale 
jestem przekonany, że efekty, które dzięki 

Czas
na tradycyjne 
wnioski   

Szczecin wspiera start-upy
tej inicjatywie zostaną osiągnięte, będą dla 
nas wszystkich bardzo satysfakcjonują-
ce – mówi Michał Przepiera, zastępca 
prezydenta Szczecina.

Szczecin_Up! jest skierowany do osób fi-
zycznych lub zespołów rozwijających po-
mysł na możliwy do skomercjalizowania 
produkt lub usługę, a także do młodych 

podmiotów gospodarczych, które chcia-
łaby się dalej rozwijać (np. poprzez wejście 
na rynki międzynarodowe). Na wsparcie 
mogą liczyć start-upy działające na terenie 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, 
niezależnie od branży.

W pierwszej edycji Szczecin_Up! wsparciem 
zostało objętych dwadzieścia  zespołów. Już 
wiadomo, że najlepsi otrzymają od miasta 
nagrody w wysokości 30 tys. i 15 tys. zł, ale 
wkrótce swoje usługi i wsparcie zaoferują 
kolejne przedsiębiorstwa oraz instytucje. 

Mentorzy i partnerzy
W ramach programu startupy otrzymują 
bezpłatne wsparcie w zakresie indy-
widualnego mentoringu ze strony do-
świadczonych managerów, doradztwa 
m.in. prawnego, branżowego, technolo-
gicznego, szkoleń m.in. z budowy mode-
li biznesowych, sprzedaży, negocjacji, 
pitchowania przed inwestorami, czy 

rozwoju na rynkach 
krajowych oraz mię-
dzynarodowych.

Wśród ponad dwu-
dziestu mentorów 
są znani szczeci-
nianie, m.in. Kry-
stian Stypuła (były 
współwłaściciel 
home.pl, obecnie 
anioł biznesu), 
czy Jarosław Mro-
czek, Prezes Po-
goni Szczecin SA, 
ale nie brakuje też 
ekspertów spoza 

Szczecina. 

Partnerami honorowymi Szczecin_Up! są 
szczecińskie uczelnie wyższe, a wspiera-
ją go również m.in. Technopark, Polska 
Fundacja Przedsiębiorczości, ZARR SA, 
klastry czy Północna Izba Gospodarcza. 
Programem opiekuje się Agencja Roz-
woju Metropolii Szczecińskiej. 

Poznaj start-upy biorące udział w progra-
mie i zajrzyj na stronę:

startup.szczecin.eu

Pożyczki są bardzo atrakcyjne. Nawet do-
godniejsze niż te udzielane w latach 2010 
– 2017 w ramach pierwszej edycji JERE-
MIE. Są przyznawane aż na 10  lat  z roczną 
karencją w spłacie kapitału. Kwoty o jakie 
mogą się ubiegać przedsiębiorcy wynoszą 
od 500 tys.  aż do 5 mln zł. Pożyczki mają 
bardzo niskie oprocentowanie, nie za-
wierają żadnych prowizji i innych ukrytych 
opłat i są zdecydowanie konkurencyjne 
w stosunku do kredytów bankowych. Nie 
potrzeba wkładu własnego.

Finansowane będą przedsięwzięcia firm 
przyczyniające się do tworzenia warunków 

sprzyjających budowie konkurencyjnego 
sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(zatrudniających do 250 pracowników) na te-
renie województwa zachodniopomorskiego. 

Wsparcie może dotyczyć inwestycji zarówno 
w środki trwałe, jak i wartości niematerialne 
oraz prawne. Pożyczka może obejmować 
również kapitał obrotowy pod warunkiem, że 
będzie on powiązany z działalnością inwesty-
cyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, 
na które zostało przyznane finansowanie.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania 
pożyczek dostępne są na stronie www.fun-
dusz.szczecin.pl

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy ist-
nieje od 2004 r. Od tego czasu wspiera 
lokalnych przedsiębiorców, wspólnoty 
mieszkaniowe i organizacje pozarządowe 
poprzez udzielanie korzystnych pożyczek. 

Do tej pory spółka udzieliła już łącznie 
około 400 pożyczek na kwotę 130 mln 
zł dla firm. Beneficjentami dotacji były 
m.in. takie znane miejsca w Szczecinie jak 
Kompleks Posejdon, Vulcan Traing Centre, 
Hotel Gryf, apartamentowiec Black Pearl, 
Centrum Hotel Vulkan, lodziarnia Marczak 
czy restauracja Ceglana i ONLY Kebab. 

Oprócz finansowania firm fundusz udziela 
bardzo atrakcyjnych pożyczek dla wspól-
not mieszkaniowych na remonty. Do 
tej pory udzielono 67 na kwotę ponad  
15 mln zł. 
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Członkowie zespołów oraz pracownicy 
Biura Dialogu Obywatelskiego po raz 
pierwszy zasiedli do wspólnych obrad 
podczas roboczego spotkania, na któ-
rym omawiano m.in. nowe zasady Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz 
regulamin pracy zespołów. 

W tym roku 24 osoby zasiadły w gremiach 
zespołów: opiniującego i odwoławczego 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 
2020. 

Oprócz pracowników urzędu w procesie 
weryfikacji uczestniczą dwa współpracu-
jące ze sobą społeczne zespoły:
„ZESPÓŁ OPINIUJĄCY”, który tworzą 
mieszkańcy, przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, przedstawiciele 
Rad Osiedli oraz Młodzieżowej Rady 
Miasta Szczecin 
oraz „ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY”, skła-
dający się z autorów zwycięskich pro-
jektów SBO oraz osób zasiadających 
w Zespole Opiniującym w poprzed-
nich edycjach.

W tym roku każdy mieszkaniec może 
złożyć nieograniczoną liczbę propozycji 
do budżetu obywatelskiego. 

Projekty mogą być:
–  ogólnomiejskie – takie, z których będą 

mogli korzystać mieszkańcy więcej 
niż jednej dzielnicy, na które przezna-
czono 30% środków, to jest 3.816.000 
złotych (słownie: trzy miliony osiemset 
szesnaście tysięcy złotych).

Wzrost kolizji i wypadków drogowych, 
konieczność poprawy bezpieczeństwa 
– to główne powody zmian, które wpro-
wadzono w mieście. 

Trzy ronda – Uniwersyteckie, plac Grun-
waldzki oraz rondo Hakena stały się lub 
staną się czasowo „Rondami  Półturbinowy-
mi”, co oznacza, że na tarczy rond wprowa-
dzone zostaną segregacje pasów, natomiast 
przed rondami nie będzie wskazane jaki pas 
należy przyjąć w zależności od wybranego 
przez siebie zjazdu ze skrzyżowania, czyli 
pasy zewnętrzne (prawe) służyć będą 
wyłącznie do skrętu w prawo, pasy cen-
tralne (środkowe) do skrętu w lewo bądź 
jazdy na wprost i pasy wewnętrzne (lewe) 
wyłącznie do jazdy na wprost po okręgu.

Oznakowanie poziome na rondach wpro-
wadzone zostanie jako czasowe, koloru 
żółtego na minimum 3–6 miesięcy. Po 
tym okresie zapadnie decyzja o dalszym 
funkcjonowaniu takiego rozwiązania. 

Na pl. Grunwaldzkim podobnie jak ostatnio 
stało się to na pl. Odrodzenia likwidacji ule-
gną wszystkie nielegalne i legalne miejsca 
postojowe, postawione zostaną tu słupki.

Przyczyny zmian
Analizując statystyki Komendy Miejskiej Policji 
odnotowujemy wzrost zdarzeń drogowych 
na tych  skrzyżowaniach. 
I tak: 
Rondo Hakena 2016 rok – 34 zdarzenia, 
2017 rok – 49, 2018 rok – 55
Rondo Uniwersyteckie 2016 rok – 87, 2017 
rok–113, 2018 rok – 123,
Plac Grunwaldzki 2018 – 161 zdarzeń dro-
gowych.

Przyczyną tych zdarzeń najczęściej  są koli-
zje pomiędzy pojazdami, których kierowcy 
zamiast z zewnętrznego (prawego) pasa 
ruchu skręcić w prawo, kontynuują jazdę na 
wprost po okręgu i są uderzani przez pojaz-
dy kierowców, których zamiarem był zjazd 
w prawo, ale z pasa centralnego.

Jazda prawym pasem ruchu przez całe ron-
do wpływa również na znaczące zmniej-
szenie przepustowości skrzyżowania, gdyż 
pojazdy z relacji podporządkowanych nie 
mogą wjechać na skrzyżowanie. Pojazdy, 
które po okręgu kontynuują jazdę wyłącznie 
pasem prawym niepotrzebnie wstrzymują 
również ruch pojazdów na pasie centralnym. 
Kierujący poruszający się pasem centralnym 
nie ma świadomości jaki manewr może wy-
konać kierowca będący z jego prawej strony, 
gdyż krzywizna ronda uniemożliwia dobrą wi-
doczność w lusterku bocznym samochodu.

Jasne określenie, z którego pasa ruchu moż-
na wykonać dany manewr sprawi, iż zwiększy 

się czytelność oznakowania, a kierujący bę-
dzie prowadzony przez odpowiednie ozna-
kowanie, co powinno zmniejszyć ilość kolizji.

Niebezpiecznie jest również dla pieszych i ro-
werzystów, którzy np. aby pokonać jezdnię 
na pl. Grunwaldzkim, muszą „przebić się” aż 
przez trzy pasy ruchu. Nie wszyscy kierujący 
się zatrzymują, by przepuścić pieszego i znów 
dochodzi do kolizji.
Wprowadzenie tych zasad na pl. Grunwaldz-
kim powinno skrócić czas przebywania po-
jazdów na jezdni. Pieszy bądź rowerzysta 
jest mniej narażony na niebezpieczeństwo 
przekraczając dwa, a nie trzy pasy ruchu.

Yellow boxy  
na skrzyżowaniach 
Na czterech szczecińskich skrzy-
żowaniach pojawiły się tzw. 
„yellow boxy”, które mają 
poprawić płynność przejaz-
du i zapobiegać blokowaniu 
ruchu. 

Angielska nazwa odnosi się do wy-
znaczonego na środku skrzyżowaniu 
pola, pomalowanego w żółte pasy 
tworzące kratę, na które  nie można 
wjeżdżać, jeśli nie ma się możliwości 
jego opuszczenia, czyli wyjechania ze 
skrzyżowania. Rozwiązanie to z powo-
dzeniem funkcjonuje w wielu miastach 
Europy Zachodniej, na skrzyżowaniach 
dróg głównych z podporządkowanymi. 

– Z naszych obserwacji wynika, że coraz 
częściej mamy do czynienia z sytuacjami, 
w których kierowcy poruszający się po drodze 

głównej pozostają w obrębie skrzyżowania, 
tym samym blokując przejazd kierowcom 
z dróg podporządkowanych –  mówi Marcin 
Charęza, kierownik Referatu ds. Organizacji 
Ruchu UM. – Prowadzi to do powstawania 
dodatkowych kolejek pojazdów na wcze-
śniejszych odcinkach ulic. 

Rolą „yellow boxów” jest właśnie przypo-
mnienie kierowcom o braku możliwości 
postoju w obrębie skrzyżowania i oznaczenie 
tych miejsc, w których pozostanie może 
doprowadzić do zablokowania ruchu. 
Żółte pola są na czterech skrzyżowaniach: 
– ul. Europejska –  ul. Dworska
– ul. Matejki – ul. Bazarowa
– ul. Wierzbowa – ul. Reczańska
– pl. Kościuszki.
Oznakowanie takie będzie wprowadzone 
na okres minimum 3 miesięcy. 

Dodatkowo przedstawiciele 
Urzędu Miasta, ZDiTM oraz Wy-
działu Ruchu Drogowego KMP 
w Szczecinie przeprowadzą 
kampanię informacyjno–edu-

kacyjną, dotyczącą prawidłowych 
zachowań na skrzyżowaniach. Do 

kierowców przejeżdżających przez wska-
zane skrzyżowania trafią ulotki, a także 
specjalne odblaski i zapachy do samo-
chodów. 

Pilotażowy program będzie realizowany 
w Szczecinie w odpowiedzi na pismo Mini-
sterstwa Infrastruktury, które rozważa zmiany 
w przepisach w tym zakresie, a decyzja zo-
stanie podjęta na podstawie doświadczeń 
i opinii z kilku miast, m.in. Szczecina. 

wiadomosci.szczecin.pl

Pierwsze spotkanie zespołów 

Zmiany na ulicach i rondach

oraz
–  lokalne – na które przeznaczono 70% 

środków, to jest 8.904.000 złotych (słow-
nie: osiem milionów dziewięćset cztery 
tysiące złotych). Podział środków został 
rozdysponowany pomiędzy 22 obszary 

lokalne na podstawie liczby mieszkań-
ców poszczególnych obszarów oraz 
ich powierzchni. 

Szczegółowe informacje na temat podziału 
miasta na obszary lokalne i kwot im przy-

porządkowanych znajdują się na stronie 
www.sbo.szczecin.eu.
Więcej informacji oraz niezbędną pomoc 
można uzyskać pod nr tel. 91 42 45 000 
lub pisząc na adres e-mail: 
sbo2020@um.szczecin.pl
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 Ecoszczecin

Za nami pierwsze tygodnie segregacji 
odpadów według nowych zasad, z któ-
rych najważniejsza to wprowadzenie 
nowej frakcji odpadów – biodegrado-
walnych. 

Tym samym do dobrze znanych pojem-
ników i worków w trzech kolorach: żółtym 
(tworzywa sztuczne i metale), zielonym 
(szkło) i niebieskim (papier), dołączył na stałe 
kolejny pojemnik w kolorze brązowym.

O ile w przypadku zabudowy jednorodzin-
nej nowe zasady nie powodowały więk-
szych obaw, ponieważ większość właścicieli 
z brązowych pojemników korzysta już od 
dawna, o tyle w zabudowie wielorodzinnej 
ten rodzaj segregacji należało zorganizować, 
od początku. 

I okazało się, że ten przysłowiowy diabeł nie 
taki straszny ... Przygotowania do wprowa-
dzenia od 1 lipca nowych zasad, spotkania 
z przedstawicielami spółdzielni, wspólnot, 
ustalanie optymalnych wielkości i lokalizacji 
dla brązowych pojemników, informacje dla 
mieszkańców – przyniosły efekty. 

A najlepsze osiągnięto na Prawobrzeżu 
(sektor IV), gdzie w pierwszych 3 tygo-
dniach lipca, z blisko 300 pojemników, 
zebrano blisko 18 000 kg odpadów bio-
degradowalnych, najwięcej z nieruchomo-
ści administrowanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Dąb”. Tu nie tylko zorga-
nizowano segregację odpadów biodegra-
dowalnych - kuchennych, ale także bardzo 
dobrze oceniono ilość odpadów zielonych, 

pochodzących z przydomowych ogródków 
na parterach wielu bloków należących do 
tej spółdzielni. To w połączeniu z szeroko 
zakrojoną akcją informacyjną wśród miesz-
kańców, przeprowadzoną przez SM Dąb, 
dało efekt, daleko wykraczający poza ocze-
kiwania.

Doświadczenie pierwszych tygodni 
wskazało też, że optymalne dla zabudo-
wy wielorodzinnej są pojemniki o pojem-
ności 240 l, ustawiane obok pojemników 
na pozostałe odpady segregowane, a nie 
przy pojemnikach (czarnych) na odpa-
dy zmieszane. Taka lokalizacja pozwala 
uniknąć ryzyka pomylenia pojemnika 
brązowego na bio z pojemnikiem prze-
znaczonym na odpady zmieszane. 

Po wyposażeniu nieruchomości w brą-
zowy pojemnik trzeba ten fakt zgłosić do 
Urzędu Miasta, dzwoniąc pod numer 91 
435 11 99 lub wysyłając maila na adres: 
gospodarka_odpadami@um.szcze-
cin.pl lub za pomocą formularza na 
www.ecoszczecin.pl – zakładka – od-
biór odpadów zielonych. 

Zgłoszenie umożliwi umieszczenia da-
nej nieruchomości w harmonogramie 
odbiorów. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 
które jest odpowiedzialne za wywóz odpa-
dów na Prawobrzeżu, dokonało też oceny 
jakości pierwszych zbiórek odpadów bio-
degradowalnych, która wypadła bardzo 
pozytywnie. 

W pojemnikach brązowych znajdowały się 
odpady zielone i biodegradowalne, a prak-
tycznie nie było innych- zmieszanych czy 
pozostałych segregowanych.

To niewątpliwie zasługa kampanii in-
formacyjnej prowadzonej przez miasto, 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ale 
podziękowania i uznanie należy się przede 
wszystkim mieszkańcom, którzy pode-
szli do nowych zasad odpowiedzialnie 
i ze zrozumieniem.

Pierwsze doświadczenia pokazały też 
wzrost liczby kompostowników na tere-
nie nieruchomości, ponieważ do segregacji 
biodegradowalnych można je zastosować 
wymiennie z brązowym pojemnikiem. 

Ten sposób zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych też będzie podlegał 
sprawdzeniu, podobnie jak zawartość brą-
zowych pojemników, których przybywa 
z dnia na dzień – słowem – nowy system 
segregacji rozwija się. 

To są doświadczenia pierwszych tygo-
dni, nadal uczymy się nowych zasad, a w 
razie wątpliwości polecamy specjalną 
stronę internetową www.segregujemy.
ecoszczecin.pl, 

Zarządców Nieruchomości zaintereso-
wanych materiałami informacyjnymi na 
temat nowych zasad segregacji odpa-
dów, zapraszamy po odbiór do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, codziennie, 
w godzinach 7.30-15.30.

Nie taki diabeł  
straszny…

Zawsze  
bez opakowań!

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Falskiego (parkowanie) – niszcze-
nie pasa zieleni

Kościelna – „zmęczony znak”

Rubinowa – spleśniały chleb 
„marnotrawienie jedzenia” 

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, ta-
blet) opartym 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 pro-
ste. Wchodzimy do aplikacji lub na 
stronę, wypełniamy podstawowe 
informacje, opisujemy problem i wy-
syłamy do Urzędu Miasta.

www.alertszczecin.pl

Nie!!!
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 Ecoszczecin

Miasto zwiększyło budżet na realizację 
programu likwidacji pieców węglowych. 
Cały czas trwa przyjmowanie wniosków 
o dofinansowanie na 2019 r. 

Przypomnijmy, że miejski program, które-
go celem jest trwała likwidacja systemu 
ogrzewania opartego na paliwie węglowym 
(piece) i jego zamiana na systemy bardziej 
ekologiczne wystartował w czerwcu ubie-
głego roku. 

Od tego czasu na jego realizację przeznaczo-
no już 1,5 mln zł. Teraz do rozdysponowania 
wśród mieszkańców zainteresowanych 
likwidacją „kopciuchów” jest następny 
milion. 

Co zamiast pieca? 
Może to być na przykład  podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewa-
nie gazowe, ogrzewanie elektryczne, 
na pellet lub odnawialne źródło energii. 

Ci, którzy zdecydują się na taką zamianę, 
mogą otrzymać aż 55 proc. dofinansowania. 

Oferta jest skierowana zarówno do indy-
widualnych właścicieli mieszkań i domów 
jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszka-

niowych, a także gminnych jednostek pu-
blicznych, firm i osób prawnych. 

Procedura związana z uzyskaniem finanso-
wego wsparcia jest bardzo prosta i cały czas 
trwa przyjmowanie wniosków. Ich wzory, 
które należy wypełnić, dostępne są na stro-
nach internetowych Miasta. 

Wypełnione wnioski można  składać w Urzę-
dzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Intere-
santa, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w filii Urzędu na Prawobrzeżu, ul. Rydla 
39/40, 70-001 Szczecin lub przesłać pocztą 
pod jeden z wymienionych adresów. 

Zgłoszenia do programu są rozpatrywane 
według kolejności wpłynięcia. 

Program MEWA działa na zasadzie refun-
dacji poniesionych kosztów, co oznacza, że 
należy samemu ponieść koszty likwidacji 
i wymiany, a dotacja wypłacana jest po ich 
zakończeniu, rozliczeniu i przedstawieniu 
wymaganej dokumentacji. 

Z dotacji można pokryć m.in. koszt prac 
związanych z demontażem palenisk wę-
glowych, przygotowaniem niezbędnej do-
kumentacji, w tym opinii i projektów, zakup 
i montaż nowego systemu ogrzewania lub 
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Dofinansowanie obejmie również inwesty-
cje zrealizowane wcześniej – od 1 stycznia 
2015 r.

Celem programu MEWA jest ograniczenie 
emisji do powietrza szkodliwych substan-
cji, w tym groźnych pyłów i dwutlenku 
węgla, których źródłem są tradycyjne 
piece, wciąż obecne w szczecińskich 
domach. 

Po więcej informacji, a także wzory wnio-
sków do pobrania zapraszamy  na stronę 
internetową programu: 

www.szczecin.eu/
zielonemiasto zakładka MEWA 

Takie i podobne hasła na śmietnikach 
mają zachęcać młodzież do  utrzymy-
wania czystości na szczecińskich bul-
warach.

To wspólne działanie Urzędu Miasta i fir-
my internetowej home.pl, której siedziba 
znajduje się w sąsiedztwie popularnego 
miejsca spotkań.  

Z codziennych obserwacji zrodził się po-
mysł, aby do młodych ludzi, którzy chętnie 
spędzają tam czas, zwrócić się z bezpośred-
nim „apelem” o sprzątanie po sobie. Miasto 
udostępniło 20 większych pojemników 
o pojemności 360 litrów każdy, a firma 
przygotowała naklejki z zabawnym prze-
kazem skierowanym do młodzieży. 

Można dowiedzieć się z nich między inny-
mi, że tylko dzbany nie sprzątają po sobie, 
a wyrzucenie do kosza jednej butelki to aż 
19 kalorii mniej. 

W wakacje planowane są kolejne działania 
edukacyjne na temat czystości, prowadzo-
ne „w terenie”. 

Większe pojemniki plus pozytywny, bezpo-
średni przekaz skierowany do młodzieży 
mają pomóc w utrzymaniu czystości na 
szczecińskich bulwarach, szczególnie 
w strefie wyłączonej z zakazu spożywa-
nia alkoholu. 

Jednocześnie przypominamy, że szczeciń-
skie bulwary są sprzątane codziennie we 
wczesnych godzinach porannych, ręcznie, 
a także mechanicznie. Również codziennie, 
a w weekendy dwa razy dziennie, opróż-
niane są pojemniki na śmieci.

Kolejny milion na MEWĘ  

Ponad 100 tysięcy  
dla potrzebujących  

Nie bądź 
dzban

Drugi sezon funkcjonowania Galerii 
Szpargałek dobiegł końca. Podczas 
uroczystości poprzedzającej ostatni 
dzień galerii zaproszeni goście wypuścili 
w niebo 100 balonów, a każdy z nich 
symbolizował tysiąc złotych.Taką bo-
wiem kwotę przekazali  mieszkańcy 
potrzebującym organizacjom.   

Na uroczystość zamknięcia drugiej edycji 
Szpargałka przybyło wielu znakomitych 
gości, a przede wszystkim  przedstawiciele 
organizacji, które współpracują z Galerią 
Szpargałek, m.in. z hospicjum dla dzieci 
i dorosłych, ze stowarzyszenia rodziców 
dzieci chorych na białaczkę i inne cho-
roby nowotworowe, z hospicjum św. 
Jana Ewangelisty, czy z Jadłodzielni. Byli 
podopieczni tych organizacji z rodzinami. 
Zjawili się wolontariusze, oraz oczywiście 
darczyńcy. 
Przez dwa sezony  funkcjonowania Galerii 
Szpargałek udało się zebrać i przekazać 
dokładnie 103.060 tysiące złotych!

Ten  sposób pomagania cieszy się zainte-
resowaniem w całej Polsce. Zgłaszają się 
gminy z całego kraju, które dopytują, jak  to 
funkcjonuje, na jakich zasadach. 

– Nie wyobrażam sobie, że tej akcji 
mogłoby już nie być – mówi Jolanta 
Tarnowska – Jurkiewicz z ZUK, pomy-
słodawczyni Galerii Szpargałek. – Pra-

cownicy, którzy obsługują to miejsce, 
wkładają w to mnóstwo serca. Zdają 
sobie sprawę z tego, że przedmioty, 
które zabierają mieszkańcy muszą być 
w pełni sprawne i wartościowe. Każdą 
z tysięcy rzeczy czyszczą, sprawdzają 
pod kątem bezpieczeństwa i dopiero 
wtedy, gdy doprowadzą ją do niemal 
idealnego stanu, umieszczają w Galerii. 
Ważne w tym wszystkim jest kilka rzeczy: 
to, że odpadom nadajemy drugie życie, 

sprawiamy mnóstwo radości osobom, 
które często polują na nie przez tygodnie 
czy miesiące. No i wreszcie bez wątpienia 
najważniejsza: wspólnie pomagamy, czy 
to ciężko chorym dzieciom czy też doro-
słym, schronisku dla bezdomnych oraz 
wielu innym organizacjom realizującym 
cele społeczne.
Galeria Szpargałek zaprasza na 3. sezon.  
Powróci  po wakacjach, 11 września 2019 
roku.  
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ZWiK przystąpił do kolejnej inwestycji w ra-
mach programu „Czysta Odra w Szczecinie 
– etap 2”. Mowa o bezwykopowej renowa-
cji kanałów sanitarnych. 

Zakres inwestycji obejmuje odnowienie około 
12,3 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospław-
nej o średnicy od 200 do 1200 mm, zlokali-
zowanej przede wszystkim w lewobrzeżnej 
części Szczecina. Renowacja kanałów bę-
dzie prowadzona przy wykorzystaniu tech-
nologii bezwykopowych i będzie polegała 
głównie na wprowadzeniu do istniejącego 
kanału wykładziny z włókna szklanego 
czyli tzw. „rękawa” nasączonego żywicami 
poliestrowymi utwardzanymi promieniami 
UV. Renowacji poddane zostaną również 
komory zlokalizowane w kanałach prze-
łazowych oraz studnie rewizyjne. Zadanie 
to część współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej projektu „Czysta Odra 
w Szczecinie – etap 2”. 

Renowacja podzielona została na 
trzy etapy:
l I etap renowacja sieci sanitarnej oraz 

budowa odcinka sieci wodociągowej 
w ul. Jodłowej ,

W dwóch oczyszczalniach ścieków pro-
wadzone są inwestycje, dzięki którym 
usprawnione zostaną systemy produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej.

W Oczyszczalni „Pomorzany” trwa rozbudo-
wa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. Prace prowadzone 
są w ramach jednego z kontraktów realizo-
wanych w projekcie ,,Czysta Odra w Szcze-
cinie – etap 2”. 

W najbliższym sąsiedztwie dwóch funkcjo-
nujących komór fermentacyjnych powstanie 
trzeci tego typu obiekt. Nowa wydzielona 
komora fermentacyjna posadowiona zosta-
nie na palach i będzie miała konstrukcję żel-
betową oraz pojemność ok. 5000 m3 osadu. 
Pozwoli to na zwiększenie produkcji biogazu 
uzyskiwanego z fermentacji i bezpośrednio 
przełoży się na wyższą produkcję energii 
elektrycznej i cieplnej.

Wraz z nową komorą powstanie szereg bu-
dynków technicznych i urządzeń ją obsługu-

jących. Będą to między innymi: maszynownia, 
węzeł cieplny, instalacja podawania osadów 
poflotacyjnych i instalacja osuszania biogazu 
oraz filtr związków krzemu. Planowane są  
również pomieszczenia na wyposażenie 
ewentualnej przyszłej czwartej komory. 
Umowny termin zakończenia kontraktu to 
II kwartał 2021 roku.

Z własnych środków ZWiK realizuje inwe-
stycję w oczyszczalni „Zdroje”.  Na ukoń-
czeniu jest tu zadanie, którego celem jest 
zamiana oleju opałowego na gaz ziemny, 
jako jednego z rodzajów paliwa  do produk-
cji energii cieplnej dla instalacji suszenia 
osadów. W trakcie prac nastąpi wymia-
na palnika dwupaliwowego biogaz/olej 
opałowy na urządzenie zasilane biogazem 
lub gazem ziemnym w budynku stacji su-
szenia osadów. Dzięki inwestycji nastąpi 
poprawa efektywności odwadniania oraz 
uzdatniania biogazu i zapewniony zosta-
nie  stabilny przesył tego paliwa. W zakres 
zadania wchodzi również modernizacja 
stacji odsiarczania biogazu.

Ecoszczecin

Bezwykopowa  renowacja  
kanałów

Prace ziemne na „Pomorzanach”

Prace prowadzone na ul. Unii Lubelskiej

Jeśli ktoś chciałby się napić wody z saturatora, zapraszamy w ten weekend na 
szczecińską Łasztownię. W najbliższą sobotę i niedzielę trwać tu będzie kolejna 
impreza z cyklu Bulwarove. To jedno z letnich wydarzeń miejskich służących 
ożywieniu tej części miasta. Cykl odbywa się od roku i cieszy się sporą popu-
larnością wśród szczecinian. Zadbali o to organizatorzy, którzy przygotowali 
liczne atrakcje dla najmłodszych i dorosłych. ZWiK współpracuje z organiza-
torami Bulwarove i częstuje uczestników zabawy pyszną wodę z saturatora. 
Spragnionych zapraszamy na skwer przy Nabrzeżu Starówka.

l II etap renowacja sieci kanalizacyj-
nej w ul.: Kolumba, Jagiellońskiej, 
Mickiewicza, Unii Lubelskiej, Mo-
drzewskiego, Kłosowej, Janusza, 
Narutowicza, Boh. Getta Warszaw-
skiego i Elektoralnej,

l III etap renowacja sieci kanalizacyj-
nej w ul.: Św. Barbary, Mariackiej, 
Krasińskiego, Orzeszkowej, Panień-
skiej, Grzybowej, Malinowej, Ru-
cianej, Tatrzańskiej, Piłsudskiego, 
Staromłyńskiej, Grodzkiej, Rycer-
skiej, Iwaszkiewicza.

Spółka wyłoniła już wykonawcę II etapu 
inwestycji. Jest nią firma BLEJKAN S.A. 
z siedzibą w Szczecinie. W ramach tej 
części inwestycji renowacji poddanych  
będzie blisko 6 km sieci kanalizacyjnej. 
Na ukończenie inwestycji wykonawca 
ma czas do dnia 30.10.2020 r. 

ZWiK ogłosił przetarg na realizację 
I i III etapu renowacji. Postępowanie 
trwa. 

Planowany termin realizacji tych części 
inwestycji to 30.06.2021 r. 

Więcej  ciepła  i  energii  
w  oczyszczalniach

Saturator na bulwarach 
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Budownictwo

Dostosowane do osób starszych, pozba-
wione barier architektonicznych, wyposa-
żone w system opieki domowej, otoczone 
atrakcyjną przestrzenią – to tylko niektóre 
atuty mieszkań, które powstały z myślą 
o seniorach. Do nowego budynku przy 
ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie 
wprowadzili się już najstarsi mieszkańcy 
naszego miasta.

W nowej kamienicy znajduje się 15 
mieszkań, w tym 12 jednopokojo-
wych i 3 dwupokojowe. Wszystkie są 
już wynajęte. Mogły się o nie starać osoby, 
które m.in.: mieszkają w Szczecinie, mają 
ukończone 70 lat, nie posiadają innego 
lokalu, osiągają odpowiedni dochód oraz 
nie wymagają całodobowej opieki itd.

Jestem szczęśliwy, że udało mi się tu 
zamieszkać – mówi Andrzej Wizimirski, 
który kilka lat temu sprowadził się z Rze-
szowa do Szczecina – Szczecin bardzo 
mi się podoba. Mieszkanie jest wygodne, 
są w nim także różne urządzenia, które 
w razie gdyby mi się coś stało wzywają 
odpowiednie służby. Bardzo przydatne 
dla samotnej i starszej osoby.
 
Położenie budynku wewnątrz kwartału za-
pewnia zaciszną atmosferę. Lokale są dosto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
lub zagrożonych niepełnosprawnością. 
Budynek wyposażony jest w windę – mówi 
Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego 
TBS, które  wybudowało ten budynek.– Rów-
nież otoczenie charakteryzuje się szczególną 
troską o wyeliminowanie wszelkich barier 
architektonicznych. 

Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do 
spędzania czasu na świeżym powietrzu 
i pogłębiania więzi sąsiedzkich. W miesz-
kaniach zainstalowano system opieki do-
mowej oraz monitoring wnętrza kwartału. 
To wszystko pozytywnie wpływa na po-
czucie bezpieczeństwa starszych osób. 

Na terenie dawnego Fortu Prusy 
w Szczecinie powstało nowe osiedle 
zrealizowane przez TBS Prawobrzeże. 

To kolejna już inwestycja TBS Prawo-
brzeże na terenach byłego Fortu Prusy. 
Pierwsze budynki mieszkalne w rejonie 
ulic Kusocińskiego, Sowińskiego i Gło-
wackiego oddane zostały przez spółkę 
w 2010 roku. W ten sposób TBS zaini-
cjował działania rewitalizacyjne na tym 
terenie. Przez ostatnie 10 lat ten obszar 
w zmienił się nie do poznania: powstały 
nowe osiedla, sklepy, ulokowały się tu 
nowe firmy oraz instytucje.

Na początku 2018 roku ruszyła budowa 
nowego osiedla. Na działce o powierzch-
ni ponad 7 tys. m2 wybudowane zostały 
kolejne trzy budynki. 

Znalazło się w nich 95 mieszkań o łącznej 
powierzchni użytkowej ponad 5 tys. m2  
– podsumowywał Paweł Sikorski, prezes TBS 
Prawobrzeże – średni metraż mieszkania to 
53 m2. W ramach inwestycji wykonano także 
chodniki, alejki, ławeczki, plac zabaw dla dzieci, 
miejsca parkingowe oraz wiaty na rowery. 

Na terenie osiedla zasadzono 56 drzew 
ozdobnych i 163 krzewów. Wykonawcą 
inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane 
Ciroko ze Szczecina. 

Kolejna przedwojenna kamienica na 
Pomorzanach odzyska swoje dawne 
piękno. Tym razem generalny remont 
przejdzie budynek przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 22. To nie jedyna 
pozytywna zmiana, która w ostatnim 
czasie ma miejsce w tym rejonie miasta.

Remont budynku wykona wyłoniona 
w przetargu firma budowlana Ekoprojekt 
z Dębna. Zakres prac obejmuje m.in.: docie-
plenie budynku, wzmocnienie elementów 
konstrukcyjnych kamienicy, remont klatki 
schodowej. Koszt tej inwestycji to ponad 
700 tys. zł. Po remoncie elewacja kamienicy 
będzie w kolorze orzechowym.

To nie jedyny remont budynku w tej okolicy. 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych pro-
wadzi już prace w dwóch kamienicach przy 
Powstańców Wielkopolskich 35 i 36, gdzie
m.in:  wzmocnione zostaną elementy kon-
strukcyjne budynku, ocieplenie poddasza, 
modernizacja klatki schodowej.

Prace remontowe to tylko niektóre działa-
nia, które mają miejsce w tej części miasta.  
W ostatnich miesiącach na kamienicach 
należących do ZBiLK  przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 44,  Kolumba 3 i 68 po-
wstaje malownicze graffiti i murale. Obrazy 
powstały w ramach gminnych projektów: 
Niwelacja błędów infrastrukturalnych po-
przez sztukę ulicy – Street Art i Poprawa 
estetyki przestrzeni miasta Szczecin.

Z myślą o seniorach

Nowe mieszkania w historycznym zakątku

Orzechowa
kamienica

Dodatkowo najemcy mieszkań mają moż-
liwość korzystania z porad pracowników 
MOPR oraz z oferty Społecznego Ośrodka 
Wsparcia Dziennego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni że mogliśmy 
się tu wprowadzić – mówią Sabina i Jerzy Sty-
brych – wcześniej mieszkaliśmy w kamienicy 
na drugim piętrze, wspólny korytarz i łazienka. 
Tu jest nowocześniej i jest winda, która jest 
bardzo pomocna. Przydałoby się więcej ta-
kich mieszkań.

Miasto zamierza podejmować kolejne dzia-
łania w tym obszarze.

Te rozwiązania się sprawdzają, chce-
my podejmować kolejne inicjatywy 
z myślą o seniorach – zapowiada Piotr 
Krzystek, prezydent Szczecina.  Do 
2024 r. w kwartałach 33 i 36 chcemy 
wybudować ponad trzydzieści tego 
typu lokali. 

W ramach programu „Dom dla seniora” 
w tym samym kwartale od 2015 roku 
funkcjonują już 23 mieszkania wspo-
magane oraz Dzienny Dom Senior+. 
W czerwcu br. miasto otworzyło także 
Centrum Seniora przy ul. Bolesława 
Śmiałego 16.

Andrzej Wizimirski nowy mieszkaniec Szczecina i Piotr Krzystek Prezydent Szczecina.

Mieszkania oddane są standardzie 
pod klucz. Ściany w lokalach są po-
malowane na biało, na podłogach 
położone są nowoczesne wykła-
dziny PCV. W łazienkach okładziny 
ceramiczne, zamontowana wanna, 
i umywalka. W kuchni kuchenka 
elektryczna energooszczędna z pły-
tą ceramiczną.

 Mieszkania parterowe mają dostęp do 
ogródków przydomowych. Każdy lokal 
powyżej parteru jest wyposażony w bal-
kon lub taras. W każdej klatce schodowej 
zaprojektowano wózkownie do użytku 
mieszkańców. 

Inwestycja położona jest na terenie obję-
tym ochroną konserwatorską w zakresie 
historycznej struktury przestrzennej. 
Z tego względu dwa istniejące narożne 
budynki ceglane poddane zostały kom-
pleksowej renowacji i adaptacji na trzy 
lokale użytkowe o pow 190 m2 każdy. 

Wszystkie mieszkania były dostępne 
w formie partycypacji. Kwota udziału 
w kosztach budowy lokalu wynosiła 
30% i wynosiła ok. 1500 zł za m2. Na-
jemcy musieli też spełnić kilka innych 
warunków m.in. wykazać się odpo-
wiednimi dochodami, nie posiadać 
tytułu prawnego do lokalu na terenie 

Szczecina i wpłacić kaucję. Stawka 
czynszu najmu wynosi ok. 14,00 zł/m2. 

Oprócz czynszu najemcy ponoszą 
opłaty związane z dostawą ciepła na 
potrzeby ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, wody zimnej, odprowa-
dzania kanalizacji, wywozu śmieci 
i dostaw energii elektrycznej. Dosta-
wa wszystkich mediów jest w pełni 
opomiarowana, co oznacza, że najem-
ca płaci wyłącznie za media zużyte 
w jego lokalu.

Wszystkie mieszkania znalazły już 
swoich najemców.



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

Integracja mieszkańców, wspólne spę-
dzanie czasu, zabawy – słowem trwa 
czas festynów organizowanych przez 
Rady Osiedla.
Począwszy od czerwca odbyło się ich już 
kilka, w różnych dzielnicach miasta, m.in. na 
Prawobrzeżu  Festyn z okazji Dnia Dziecka 
i Europejskiego Dnia Sąsiada. 

Z kolei Rada Osiedla Żydowce-Klucz 
zorganizowała Pierwszy Piknik Klucki 
„Aktywnie nad wodą”, a Rada Osiedla 
Dąbie dwudniowy festyn, podczas któ-
rego można było podziwiać liczne wy-
stępy, m.in. grup tanecznych złożonych  
z przedszkolaków, przedstawienia teatralne, 
konkursy, zabawy, pokaz pomocy przedme-
dycznej na fantomie.
 Ostatnio spotkali się mieszkańcy Starego 
Miasta, Płoni, Smerdnicy i Jezierzyc, a także  
Osiedla Arkońskie-Niemierzyn i –  jak zawsze 
– były uśmiechnięte twarze, dobra zabawa, 
moc atrakcji.
A przed nami jeszcze wiele festynów  osie-
dlowych, oto one:

W rejonie ulicy  Żyznej oraz Misia Wojt-
ka z inicjatywy Rady Osiedla Krzeko-
wo-Bezrzecze powstał  nowy skwer, 
który ma bardzo zacnego patrona. 
Jest nim Miś Wojtek – legendarny 
niedźwiedź, który podczas II Wojny 
Światowej zaistniał u boku generała 
Władysława Andersa. 

Przeszedł m.in. z Iranu do Włoch, 
gdzie wziął udział w bitwie pod 
Monte Cassino, podczas której 
przenosił  skrzynie z amunicją 
artyleryjską. Jednocześnie był 
niezwykle przyjaznym i miło uspo-
sobionym zwierzakiem.

Dlatego też, w centralnym punkcie 
skweru powstał  duży, oświetlony 
plac z kilkusetkilogramową rzeźbą 
Misia Wojtka. Może podejść do niej 
każdy i zrobić przy niej zdjęcie. Dzieci 
mogą nawet wdrapać się na grzbiet 
potulnego zwierzaka.

Lato – czas spotkań i zabawy 

Tu  „grasuje” niedźwiadek
Rady  Osiedla

Na skwerze oczywiście znajduje się 
wiele innych atrakcji. 

Są alejki otoczone mnóstwem zieleni: 
krzewami oraz drzewami. Jest plac za-
baw dla najmłodszych z drabinkami czy 

zjeżdżalniami. Są huśtawka, karuzela oraz 
kolorowe ławki do siedzenia. 

W kolejnej strefie znajdziemy ponadpię-
ciometrową piramidę linową, a w następ-
nej niewielki park trampolin. 

Z myślą o starszych mieszkańcach przy-
gotowano m.in. siłownię pod chmurką. 
Cały teren jest ogrodzony i oświetlony. 

wiadomosci.szczecin.pl

RO Data Godzina Miejsce festynu

Golęcino - Gocław 17.08.2019 
21.09.2019

10-15
10-15

„Aktywny Senior”  Park Koczego, ul. Wiszesława, 
„Zakończenie Lata” SP 14, ul. Strzałowska 27a

Międzyodrze – Wyspa Pucka 24.08.2019 12-2:00 Marynarska - boisko

Załom – Kasztanowe 31.08.2019 12-22 Boisko Jezioraka , Os. Kasztanowe

Nowe Miasto 31.08.2019 11-14 Orlik przy ul. Potulickiej

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

Krzekowo – Bezrzecze 07.09.2019 11-16 Skwer Misia Wojtka

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

Dąbie 14.09.2019 10-18 Lotnisko w Dąbiu

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

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

Międzyodrze – Wyspa Pucka 24.08.2019 12-2:00 Marynarska - boisko
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Młyńskie koło na Łasztowni, charaktery-
styczna architektura czy też nadodrzań-
skie okolice. Takie zdjęcia zostały już 
zgłoszone do konkursu Szczecin Love 
i można na nie głosować!

Ubiegłoroczna edycja konkursu Szczecin 
Love cieszyła się wielkim powodzeniem. 
Uczestnicy dodali do galerii prawie 800 
oryginalnych zdjęć Szczecina, na które od-
dano łącznie ponad 15 000 głosów! Czy tym 
razem będzie podobnie? O tym przekona-
my się dopiero po zakończeniu konkursu. 
Jednak już teraz można głosować na 
fotografie, które zostały zgłoszone do 
tegorocznego I etapu! 

Znajdują się wśród nich przepiękne ujęcia 
Wheel Of Szczecin, czyli największego 
w Polsce koła młyńskiego, które znajduje 
się na Łasztowni, zachwycającej bryły Fil-
harmonii Szczecińskiej czy też ciekawe 
ujęcia Odry i jej rozlewisk. 

Wszystkie osoby, które odwiedzą stronę 
www.szczecin.love i zalogują się na nią 
poprzez swoje konto na Facebooku mogą 
wskazywać zdjęcia, które najbardziej przy-
padły im do gustu. 
Codziennie można oddać aż 10 głosów 
na najładniejsze zdjęcia.
Cały czas czekamy również na nowe zdję-
cia! Pokażcie nam, co najbardziej kochacie 
w Szczecinie, jakimi elementami naszego 

Prestiżowy tytuł w tym roku powędrował 
do Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie 
oraz korespondenta radia RMF FM, Pawła 
Żuchowskiego. Ceremonia wręczenia 
wyróżnień odbyła się podczas Uroczystej 
Sesji Rady Miasta.

„To niezwykłe wyróżnienie, wileka rzecz dla 
nas. Obiecuję, że nie spoczniemy na laurach 
i nadal będziemy godnie reprezentować 
nasze miasto”– powiedziała dyrygent chóru 
Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

Chór Akademii Morskiej działa od 15 lat. 
Blisko stuosobowa grupa ma na swoim 
koncie setki koncertów, kilkanaście między-
narodowych tournée, kilkadziesiąt głów-
nych nagród uzyskanych na prestiżowych 
festiwalach chóralnych w kraju i za granicą, 
sześć płyt CD, liczne prawykonania dzieł 
muzyki współczesnej, w tym o tematyce 

marynistycznej. Tylko przez ostatnie 7 lat 
chór zdobył na najważniejszych krajo-
wych i międzynarodowych konkursach 
blisko 55 głównych nagród festiwalowych, 
w tym 10 Grand Prix (m.in. w Czechach, 
Rosji, Słowacji czy na Litwie), 25 Złotych 
Medali, a także otrzymał liczne nagrody 
uznaniowe instytucji kultury. Niedawno  
wygrał prestiżowy 47th Festival of Songs 
Olomouc 2019 w Czechach (pokonując 
33 inne ekipy z rożnych krajów) w dodatku 
w dwóch kategoriach: chórów mieszanych 
oraz muzyki współczesnej.

www.chor.am.szczecin.pl

Paweł Żuchowski pracuje w mediach 
od 16. roku życia., najpierw w Kurierze 
Szczecińskim, później w rozgłośniach 
radiowych  w Szczecinie, a od 2006 
roku w Radiu RMF FM ,  jako reporter 
w zachodniopomorskim, od 2009 roku 

korespondent Radia RMF FM w Sta-
nach Zjednoczonych.
Do przyznania  Pawłowi Żuchowskiemu 
tytułu Ambasadora Szczecina przyczyniła 
się zapoczątkowana przez niego akcja „Ka-
szanka”, dzięki której Zachodniopomorskie 
Hospicjum dla Dzieci zyskało ok. 70 tys. 
zł  Korespondent RMR FM podjął wyzwanie 
Marcina Gortata, który na Twitterze zade-
klarował: „Jak znajdziesz obywatela USA, 
który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem, to 
dam ci 1000 dolarów”. 
Radiowiec namówił jednego z amerykań-
skich weteranów wojennych, by skonsu-
mował nietypowy polski specjał, a Gortat 
przekazał na hospicjum nie tysiąc, a 5,5 tys. 
dolarów. Resztę pieniędzy dorzucili obser-
watorzy akcji.

Jesienią ma się odbyć kontynuacja akcji 
„Kaszanka”.

Szczecin Love – już można 
głosować W  nowym 

sezonie 
Ning Feng, Xavier de Maistre, Raphael 
Wallfisch, Noah Bendix Balgley, Tomasz 
Konieczny, Stacey Kent, Morton Subot-
nick czy Marcin Masecki to tylko wybrane 
nazwiska, które uświetnią nadchodzący 
sezon artystyczny 2019/2020 w Filhar-
monii w Szczecinie. 

Choć uroczysta inauguracja sezonu od-
będzie się 27 września, to już 30 sierpnia 
finałowy koncert siódmej edycji między-
narodowych warsztatów dla młodych mu-
zyków – International Lutosławski Youth 
Orchestra. Pierwsze dni września to V turniej 
Muzyków Prawdziwych.

To także piąte urodziny Filharmonii w  nowej 
siedzibie, na które przygotowywane są nie 
tylko muzyczne niespodzianki. W połowie 
września MUSIC.DESIGN.FORM Festival 
światłem i dźwiękiem zabierze wszystkich 
w wyjątkową audioluminescencyjną po-
dróż.

Inauguracja nowego sezonu, jak zawsze 
będzie szczególna. Tym razem w złotej sali 
symfonicznej wystąpi Ning Feng, świato-
wej sławy skrzypek, triumfator Międzyna-
rodowego Konkursu Skrzypcowego im. 
N. Paganiniego w 2006 roku. Z Orkiestrą 
Symfoniczną w Filharmonii wykona Koncert 
skrzypcowy D-dur Ludwiga van Beetho-
vena.

Tradycyjnie w nowym sezonie nie zabraknie 
też perełki w postaci artysty rezydenta.

– Tym razem będzie to jeden z najbardziej 
wszechstronnych muzyków w Polsce, któ-
rego każdy projekt to istna perełka, pianista, 
kompozytor, aranżer – Marcin Masecki – 
mówi Katarzyna Plater-Zyberk, rzecznik 
Filharmonii. – Usłyszymy go wraz z jego 
Triem Jazzowym oraz Grzegorzem Tarwi-
dem podczas wrześniowego festiwalu MDF, 
kiedy to premierowo wykonają „Muzykę 
ogni Sztucznych G. F. Händla w zupełnie 
nowym, jazzowym opracowaniu Masec-
kiego. Kolejne spotkanie z artystą czeka nas 
w grudniu. Marcin Masecki przygotował 
ucztę muzyczną specjalnie dla Państwa, a bę-
dzie ona uświetniała przypadającą w grudniu 
rocznicę urodzin Ludviga van Beethovena. 
Podczas koncertu usłyszymy utwory jubilata 
starannie wybrane przez Maseckiego.

W nowym sezonie cykl ESPRESSIVO 
otworzy koncert Stacey Kent, jednej z naj-
ważniejszych współczesnych wokalistek 
jazzowych. 

www.filharmonia.szczecin.pl

Kolejni Ambasadorowie  Szczecina 

miasta chcielibyście się pochwalić i jakie 
jego zakamarki uważacie za najbardziej 
wyjątkowe i tym samym zgłoście się do 
konkursu Szczecin Love! 

Wystarczy zrobić zdjęcie przedstawiające 
Szczecin, oznaczyć je konkursowym ha-
shtagiem #konkursSznLove, a następnie 
opublikować je na Instagramie. To zdjęcie, 
które uzyska najwięcej głosów zostanie 
nagrodzone. 

Należy jednak pamiętać o tym, by fotografia, 
która ma wziąć udział w konkursie była 
dostępna publicznie. Dzięki specjalnemu 
Tagowi (#konkursSznLove) strona interneto-
wa www.szczecin.love rozpozna fotografie 

biorące udział w konkursie i uwidoczni je 
w specjalnej galerii.
Konkurs SznLove, który  rozpoczął się na 
początku lipca br.  i potrwa do końca paź-
dziernika br., został podzielony na 4 etapy 
(lipiec, sierpień, wrzesień, październik). 

W każdym z etapów uczestnicy mają 
szansę na wygranie aparatu Fuji Instax 
mini 70, który zostanie przyznany podstawie 
głosów otrzymanych od internautów.  Do-
datkowo, spośród wszystkich uczestników 
konkursu Jury wyłoni dwie osoby, które 
otrzymają nagrodę główną: kamerę Go-
Pro HERO7 Black. 

www.szczecin.love
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Nie zrażając się pracami budowlany-
mi w okolicach Różanki zapraszamy  
w weekedy  na koncerty południowe, 
atrakcje dla dzieci  czy popularne po-
tańcówki, a Różana Czytelnia, czyli 
plenerowa strefa wolnych książek za-
prasza codziennie.

Oto  szczegóły:
4 sierpnia, niedziela
godz. 12.00-13.00
Koncert zespołu Zachodni Wiatr, wyko-
nującego polskie piosenki lat Złotej Ery Pol-
skiego Big Beatu, zwanego też Mocnym 
Uderzeniem. Formacja nawiązuje do historii 
i kultywuje muzyczne tradycje Szczecina. 
Pomysłodawcą projektu jest Ryszard Kle-
mens Wiercimak. 
godz. 17.00-20.00
Potańcówka, podczas której będziemy ba-
wić się w rytmach znanych i lubianych prze-
bojów.

10 sierpnia, godz.11.00
Polskie Kino-Znaki Szczególne 
Wizyta w siedzibie  TVP, ul. Niedziałkow-
skiego. Dowiemy się co jest potrzebne do 
profesjonalnej realizacji kinowej.

Liczba miejsc jest ograniczona do 26 osób. 
Rezerwacja mailowo: polska_znaki@saa.pl 
lub zgłoszenie się do siedziby Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej.

11 sierpnia, niedziela
godz.11.00-14.00
Warsztaty: Wojciech Rapa Polski Big-Bit– 
Polska-Znaki Szczególne 
godz.12.00 Koncert Wojciech Rapa Quartet
Haft Szamotulski – Po Polskich Dróżkach
WZORY HAFTU na deski. Przy okazji będzie 
opowieść o historii haftu szamotulskiego, 

jego pochodzeniu, kolorystyce i współcze-
snym wykorzystaniu. 

Scena godz.13.00-14.00
Słoń w pełnym znaczeniu słowa 
Przedstawienie o poszukiwaniu swojej tożsa-
mości, obrony siebie i swoich wartości (słoń 
i inne zwierzęta w ZOO), także o prawdziwym 
przyjacielu. 

18 sierpnia, niedziela
godz. 12.00-13.00
Koncert zespołu Liquid Melody, który za-
prezentuje aranżacje utworów z kanonu 
literatury muzyki jazzowej i utwory takich 
artystów jak m.in.: Frank Sinatra, Nat King 
Cole, Doris Day, Georg Gershwin czy Louis 
Armstrong. 
godz. 17.00-20.00
Potańcówka kręcić się będzie wokół polskich 
przebojów, ponadczasowej klasyki i hitów 
nieco bardziej nowoczesnych. Za konsoletą 
DJ Dobry Człowiek.

24 sierpnia , sobota
Polski Szczecin– Pamiątka ze Szczecina  
– Polska-Znaki Szczególne
11.00-12.00 Filharmonia 
12.00-14.00 Centrum Informacji Turystycz-
nej na Alei Kwiatowej
Uczestnicy będą mieli za zadanie w parach 
zaprojektować pamiątkę ze Szczecina. 

Liczba miejsc jest ograniczona do 26 osób. 
Rezerwacja mailowo: polska_znaki@saa.pl 
lub zgłoszenie się do siedziby Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej.

25 sierpnia, niedziela
godz.11.00-14.00
Warsztaty: Koguciki na patykach i nie tylko  
– Po Polskich Dróżkach

Warsztaty z symbolem koguta na patyku lub 
zawieszka - nawiązanie do znaczeń w polskiej 
kulturze. Warsztaty wyplatania koszyczków 
z papierowej wikliny. 
Polski Teatr – Polska-Znaki Szczególne 
– Scena
Spotkanie  warsztatowe z Marysią Dąbrow-
ską, znaną najmłodszym z brawurowej roli 
Pippi w spektaklu Teatru Lalek Pleciuga 
„Pippi Pończoszanka”. 
godz. 12.00-13.00
Koncert „Echa Festiwalu Młodych Ta-
lentów w Szczecinie – Czesław Niemen, 
Helena Majdaniec, Karin Stanek” – przypo-
mnienie laureatów szczecińskiego festiwalu, 
imprezy lat 60.
Scena godz.13.00-14.00
Borek i Bogowie Słowian
Czytanka interaktywna. Bohater książki - Bo-
rek – przenosi się w czasie, podróżuje po 
krajach słowiańskich i spotyka poszczegól-
nych bogów. 

Przed nami kolejne Bulwarove wy-
darzenia. Już w najbliższy weekend 
zapraszamy miłośników ekologiczne-
go trybu życia, a w sierpniu wielbicieli 
sportu i aktywnego spędzania czasu.

27-28 lipca Bulwarove będzie dosko-
nałym miejscem dla wszystkich tych, 
którzy chcą nieco zwolnic tempo swo-
jego życia, odetchnąć i się zrelaksować. 
Dzieci mają okazję do wspólnej zabawy 
i zagrania w gry, które, na co dzień nie są 
powszechnie dostępne, a rodzice mogą 
sobie odpocząć na leżakach i posłuchać 
muzyki. 

W sobotę zapraszamy wszystkie mamy 
i przyszłe mamy na miniwarsztaty z chu-
stowania w godz. 11.30-13.30. Po zaję-
ciach zorganizowany będzie spotkanie 
z dietetyczką, która opowie o zdrowym 

żywieniu dla mam. Przez cały weekend 
będą trwały ekologiczne warsztaty dla 
dzieci, podczas których będzie można 
przygotować ekologiczne torby, wziąć 
udział w zręcznościowym łowieniu pla-
stików z małego basenu czy zmierzyć 
się w śmieciowej bitwie na wodę. A w 
niedzielę zapraszamy na nasz bieg.

W ten weekend na Bulwarovym pojawi 
się także stoisko DKMS, gdzie będzie 
można zapisać się do bazy potencjalnych 
dawców szpiku. Tym razem Dni Dawcy 
Szpiku w Szczecinie są organizowane 
w ramach akcji: „Czy Pomorze pomoże? 
AŻ 5 PACJENTÓW CZEKA NA DAWCĘ 
SZPIKU”! 

Ci, którzy jeszcze się nie zarejestrowali 
w bazie będą mogli to zrobić już w sobotę 
i niedzielę podczas Bulwarovego.

Z kolei w sierpniu zapraszamy wszystkich 
aktywnych. Weekend 24-25 sierpnia 
będzie obfitował w mnóstwo sportowych 
zajęć. Grafik będzie wypełniony po brze-
gi. Na początek, w sobotę, przebiegniemy 
kolejny etap naszego „Półmaratonu 
nad Czystą Odrą”. To będzie już trzeci 
z czterech biegów. O godzinie 10.00 ze 
skweru na Nabrzeżu Starówka wystartują 
biegacze, którzy będą mieli do poko-
nania nieco ponad 5 km szczecińskimi 
bulwarami. Później przeniesiemy się na 
boisko, gdzie będą odbywać się zajęcia 
prowadzone przez szkółkę piłkarską. 
W trakcie tego weekendu zorganizowane 
zostaną także pokazy Capoeira – brazy-
lijskiej sztuki walk oraz zajęcia z frisbee.

Czekamy na Was na samym końcu 
Łasztowni w soboty od 11.00 do 18.00 
i niedziele od 10.00 do 18.00.

Bulwarove poleca się na wakacje 

Świetny wynik naboru konkursowe-
go do 13. edycji Festiwalu Młodych 
Talentów – 313 zgłoszeń z całego 
kraju! Oznacza to ponad 600 utwo-
rów, które jury przesłucha w trakcie 
wakacji, by wytypować finałową dzie-
siątkę artystów.

Startujący w konkursie twórcy wyko-
nują przeróżną muzykę; pop, rock, 
muzykę alternatywną, grunge, heavy 
metal, rap, funk, pop, soul, jazz, bosa 
nova, reggae, blues, R&B, folk, hard 
rock, indie rock, psychodelia... i wiele 
wiele innych. 

Ze zgłoszoną twórczością zapoznaje 
się jury: Katarzyna Nosowska, Paweł 
Krawczyk,  Piotr Metz oraz nowa jego 
członkini – Mery Spolsky, jedna z prze-
bojowych finalistek poprzednich edycji 
FMT. 

Do końca lata podana zostanie lista 
10 wykonawców, którzy zaproszeni 
zostaną 18 października do Szcze-
cina na przesłuchania konkursowe 
w Starej Rzeźni.

Zwycięzcę poznamy dzień później pod-
czas finałowego koncertu w Netto 
Arena, gdzie będzie miał okazję wystą-
pić na profesjonalnej scenie z gwiaz-
dami festiwalu – „Women’s Voices 
– Kobiety ratują planetę”: Kayah,  
Edyta Bartosiewicz,  Julia Pietrucha,  
Mela Koteluk, oraz Paulina Przybysz. 

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

Bilety: www. bilety.cojestgrane24.pl

Szczegółowe informacje o konkursie 
i festiwalu znajdują się na stronie:

www.festiwalmlodychtalentow.pl

Różanka w sierpniu  Ponad 300  
zgłoszeń 
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9 SIERPNIA 2019 (PIĄTEK)

14:00 Otwarcie jarmarku, ogródków piwnych,  
wesołego miasteczka

Łasztownia/Wały Chrobrego/ 
Jana z Kolna

14:00 – 17:00 Gryf Basket Cup 2019 Jana z Kolna

16:00 – 18:00 Watershow: oficjalne treningi FLYBOARDING, 
DEATH DIVING Łasztownia – Nabrzeże Starówka

16:00 – 24:00 Strefa Chillout z SEC Jana z Kolna

16:00 Strefa Wyzwań Pepsi Łasztownia

20:40 Otwarcie XII Międzynarodowego Festiwalu 
Ogni Sztucznych PYROMAGIC 2019 Scena Główna – Jana z Kolna

20:50 - 21:10 I projekt Elvis PressPlay Szczecin Music Live 2019 Scena Główna – Jana z Kolna

21.10-22.10 II projekt Megitza Szczecin Music Live 2019 Scena Główna – Jana z Kolna

22:10 - 22:20
Otwarcie XII Międzynarodowego Festiwa-
lu Ogni Sztucznych PYROMAGIC 2019 i XI 
Szczecin Music Live 2019

Scena Główna – Jana z Kolna

22:20 - 22:35
I pokaz XII Międzynarodowego Festiwalu 
Ogni Sztucznych PYROMAGIC 2019 Global 
2000, Malezja

Wyspa Grodzka/ Łasztownia/
Wały Chrobrego/ Jana z Kolna

22:35 - 23:00 I projekt Elvis PressPlay, Szczecin Music Live 2019 Scena Główna – Jana z Kolna

23:00 – 23:15
II pokaz IX Międzynarodowego Festiwalu Ogni 
Sztucznych PYROMAGIC 2018  Tarra Pyrotechni-
ka Ltd., Czechy

Wyspa Grodzka/Łasztownia/
Wały Chrobrego/ Jana z Kolna

 23:15 – 0:00 I projekt Elvis PressPlay, Szczecin Music 
Live 2019 Scena Główna – Jana z Kolna

1:30 Zamknięcie jarmarku, ogródków piwnych, 
wesołego miasteczka

Łasztownia/Wały Chrobrego/ 
Jana z Kolna

10 SIERPNIA 2019 (SOBOTA)

10:00 – 14:00 Otwarcie jarmarku, ogródków piwnych, 
wesołego miasteczka

Łasztownia/Wały Chrobrego/ 
Jana z Kolna

10:00 – 16:15 Gryf Basket Cup 2019 Jana z Kolna

11:00 – 17:00 Zawody strażackie dla dzieci Jana z Kolna

12:00 – 24:00 Strefa Chillout z SEC Jana z Kolna

12:00 Strefa Wyzwań Pepsi Łasztownia

12:00 – 14:00 Baltic Polonez Cup Race, WPROWADZENIE North East Marina

15.45 – 16:45 Watershow: Flyboarding – FLYCUP Szczecin 2019 Łasztownia – Nabrzeże Starówka

16:00 – 18:30 Pokazy filmów żeglarskich – Baltic Polonez Cup 
Race Stara Rzeźnia

16:00 – 19:00 Splash of colors Łasztownia – teren przed kołem 
młyńskim

17.15 – 18.00 Watershow: High Diving – część 1 Łasztownia – Nabrzeże Starówka

18.00 – 19.00 Watershow: Flyboarding – FLYCUP Szczecin 2019 Łasztownia – Nabrzeże Starówka

19:00 – 19:30 Baltic Polonez Cup Race, OGŁOSZENIE WYNIKÓW Scena Główna – Jana z Kolna

19.05 – 19.20 High Diving – część 2 Łasztownia – Nabrzeże Starówka

19.20 – 19.50  Flyboarding – FLYCUP Szczecin 2019 Best Trick Łasztownia – Nabrzeże Starówka

19.50 – 20.10 Death Diving FREE STYLE Łasztownia – Nabrzeże Starówka

20.10 – 20.30 FLYBOARD Łasztownia – Nabrzeże Starówka

20.30 - 20.50 Ceremonia dekoracji zwycięzców Water Show Łasztownia – Nabrzeże Starówka

20.50 – 21.10 PARADA FINAŁOWA  Łasztownia – Nabrzeże Starówka

20:50 - 21:20 III projekt Dreadsquad, Szczecin Music Live 
2019 Scena Główna – Jana z Kolna

21:20-22:20 IV projekt Bazzookas, Szczecin Music Live 2019 Scena Główna – Jana z Kolna

22:20- 22:35 III pokaz XII Międzynarodowego Festiwalu Ogni 
Sztucznych PYROMAGIC 2019, ArtEventia, Francja

Wyspa Grodzka/ Łasztownia/
Wały Chrobrego/ Jana z Kolna

22:35 – 23:05 III project Dreadsquad, Szczecin Music Live 2019 Scena Główna – Jana z Kolna

23:05-23:15
Ogłoszenie wyników XII Międzynarodowego 
Festiwalu Ogni Sztucznych, PYROMAGIC 2019, 
Wręczenie nagród

Scena Główna – Jana z Kolna

23:15– 23:30 POKAZ OGNI GOSPODARZY Surex Wyspa Grodzka/ Łasztownia/
Wały Chrobrego/ Jana z Kolna

23:30 – 0:15 III projekt Dreadsquad, Szczecin Music Live 
2019 Scena Główna – Jana z Kolna

1:30 Zamknięcie jarmarku, ogródków piwnych, 
wesołego miasteczka

Łasztownia/Wały Chrobrego/ 
Jana z Kolna

Największy festiwal fajerwerków zbliża się 
wielkimi krokami. Do Szczecina przyjadą 
ekipy z Czech, Francji i Malezji i zaprezentu-
ją nam najlepsze pokazy sztucznych ogni. 

To będzie już XII edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu Ogni Sztucznych Pyromagic. 
9 i 10 sierpnia nad Szczecinem rozbłysną 
setki kolorowych fajerwerków. Oprócz tego 
organizatorzy zapewnią mnóstwo atrakcji 
w ciągu dnia. Każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. Nie zabraknie akrobacji na 
wodzie, zawodów sportowych, kolorowe-
go święta Holi, regat samotników i załóg 
dwuosobowych i oczywiście świetnych 
wieczornych koncertów na głównej sce-
nie. Podczas tegorocznej edycji Pyroma-
gic będziemy mogli zobaczyć efektowne 
show w wykonaniu ekip  z Czech, Francji 
i Malezji. Na zakończenie swój pokaz zapre-
zentuje organizator techniczny festiwalu, 
firma Surex.
 
l Tarra Pyrotechnik S. R. O., Czechy 
 Firma działa na rynku pirotechnicznym od 

16 lat. Swoje doświadczenie zdobywa we 
współpracy z najlepszymi pirotechnikami 
na całym świecie przy organizacji chociaż-
by Festiwalu Fajerwerków w Ostrawie. 
Czesi odwiedzają prestiżowe festiwale 
i pokazy sztucznych ogni w Chinach, inspi-
rują się innowacjami  chińskich ekspertów. 
Dzięki temu ich pokazy są uznawane za 
jedne z najbardziej widowiskowych na 
świecie. 

l Art Eventia, Francja
 Powstała z zamiłowania do pirotechniki. 

Ich pokazy charakteryzują się kreatyw-
nością, innowacyjnymi rozwiązaniami 
i bezpieczeństwem. Art Eventia projektuje 
pokazy pirotechniczne i multidyscypli-
narne we Francji i za granicą. W swoim 
dorobku ma m.in. Nagrodę Specjalną 
Jury w Międzynarodowym Konkursie 
Pirotechniczny w Cannes oraz brązowy 
medal w międzynarodowym pokazie 
sztucznych ogni w Makao.

l Global 2000 International LTD, Malezja 
 Przez ostatnie 2 dekady swojej działalności 

zrealizowali setki kreatywnych pokazów 
na całym świecie. Rocznie obsługują po-
nad 250 wydarzeń, będąc tym samym 
wiodącą firmą z zakresu pirotechniki 
w swoim regionie. Zespół Team Global 
brał udział w takich wydarzeniach jak: 
obchody tysiąclecia Malezji w Twin To-
wers, oficjalne otwarcie toru Formuły 1 
Sepang, uruchomienie Astro TV, oficjalne 
uruchomienie KL Towers i wiele innych.

l Surex Firma Rodzinna
 Firma Surex od lat jest organizatorem 

technicznym Międzynarodowego Po-
kazu Sztucznych Ogni Pyromagic. Zespół 
zdobywa swoje doświadczenie poprzez 
udział w największych festiwalach wido-
wisk pirotechnicznych na świecie m.in. 
w Montrealu, Berlinie, Hanowerze, Can-
nes, Monte Carlo, Blanes, Shanghaiu, 

Changshy i Macau w Chinach, Pohang 
i Bushan w Korei i wielu innych miastach. 

Czego jeszcze możemy się spodziewać?
Od lat imprezą towarzyszącą Pyromagic jest 
muzyczny festiwal Szczecin Music Live. Na 
scenie u podnóża Wałów Chrobrego będzie-
my mogli zobaczyć przedstawicieli muzyki 
elektronicznej połączonej z folkiem i muzyką 
taneczną. Szczecin Music Live będzie prze-
platał się z pokazami sztucznych ogni. Wśród 
wykonawców znajdziemy osoby zarówno 
z Polski jak i zza granicy. W piątek i sobotę na 
scenie wystąpią: Elvis PressPlay, Megitza, 
Dreadsquad, Bazzookas.

Tradycyjnie podczas Festiwalu Ogni Sztucz-
nych Pyromagic nie może zabraknąć akro-
bacji na wodzie. Water Show to połączenie 
najbardziej spektakularnych dyscyplin wod-
nych oraz licznych pokazów akrobatycznych. 
Odwiedzający Wały Chrobrego i bulwary 
będą mogli zobaczyć m.in. widowiskowe 
skoki do wody z Trasy Zamkowej; ekstre-
malną dyscyplinę sportu, czyli Flyboarding, 
a także wiele innych.

Już po raz trzeci w ramach XII Międzynarodo-
wego Festiwalu Sztucznych Ogni Pyroma-
gic 2019 będziemy kolorować miasto.  10 
sierpnia odbędzie się kolejna edycja Splash 
of Colors – Święto Kolorów Holi, czyli nie-
powtarzalne połączenie indyjskiego święta 
kolorów z imprezą przy najlepszej muzyce.

Przy ulicy Jana z Kolna pojawi się Strefa Za-
wodów. Najmłodsi będą mogli spróbować 
tam swoich sił w roli strażaków. Zawody 
strażackie dla dzieci będą odbywały się 
w sobotę, 10 sierpnia. Tuż obok będzie-
my rozgrywać Gryf Basket Cup, czyli za-
wody w koszykówce. GBC jest inicjatywą 
popularyzującą sport, który ma olbrzymie 
znaczenie w dobie ogólnego braku aktyw-
ności fizycznej wśród mieszkańców Polski 
i Regionu Zachodniopomorskiego. W roku 
2019 odbywa się już 7 edycja tej imprezy.

XX edycja Baltic Polonez Cup to zawody 
skupiające najlepszych żeglarzy samotników 
i załogi dwuosobowe z Polski i zagranicy. 
Zawodnicy wypływają w samotne rejsy na 
trasę Świnoujście – Christiansø – Świnoujście 
i walczą „o Puchar Poloneza”. W Szczecinie 
podczas festiwalu Pyromagic organizowane 
są krótkie starty na Odrze wzdłuż Wałów 
Chrobrego. Oprócz tego 10 sierpnia o godz. 
16.00 w Starej Rzeźni odbędą się darmowe 
pokazy filmów żeglarskich. 

Więcej informacji na temat festiwalu i 
wydarzeń znajdziemy:  
na www.fajerwerki.szczecin.eu
na wydarzeniu na Facebooku  
– XII Międzynarodowy Festiwal Sztucz-
nych Ogni Pyromagic 2019  
w specjalnym dodatku, który ukaże 
się już za tydzień, 2 sierpnia.


