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Honorowi Ambasadorowie Szczecin energią solarną stoi  Program Żagle 2021

Jakie wydarzenia czekają na nas na Łasztowni? A także 
także na Wałach Chrobrego oraz na placu A. Mickiewicza.

Więcej, str. 12

Saksofonista jazzowy Tomasz Licak oraz policjant i pasjo-
nat historii kom. dr Marek Łuczak otrzymali ten tytuł. 

Więcej, str. 10

Już dziś kilkadziesiąt miejskich jednostek dzięki pane-
lom fotowoltaicznym pozyskuje energię ze słońca.

Więcej, str. 3

Żagle 2021. 
Rozpoczynamy! 
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Nawet tysiąc złotych na rękę w formie 
jednorazowej indywidualnej nagrody 
otrzymają szczecińscy nauczyciele. 
Pomysł prezydenta Piotra Krzystka 
zyskał poparcie radnych.

– Choć rząd nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków, my od lat nie oszczędzamy 
na oświacie. Nie mamy jednak wpływu na 
system wynagradzania określony Kartą 
Nauczyciela. Możemy za to w formie jedno-
razowej nagrody dowartościować szczeciń-
skich nauczycieli i to właśnie chcemy zrobić 
– mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Zgodnie z obowiązującym prawem sa-
morząd dba o bazę oświatową oraz wa-
runki pracy. Nie ma natomiast wpływu 
na kwestie programowe i wynagrodzenia 
nauczycieli, za co odpowiada strona rządo-
wa. Centralna subwencja oświatowa nie 
wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów 
funkcjonowania oświaty, co oznacza że 
samorządy płacą za to, co w rzeczywistości 
powinien finansować rząd.

Pandemia sprawiła, że szkoły niemalże 
z dnia na dzień musiały przejść w tryb nauki 
zdalnej. Było to ogromne wyzwanie nie 
tylko dla rodziców czy samych uczniów, 
ale również dla nauczycieli, którzy szybko 
musieli dostosować swoją pracę do nowej 
rzeczywistości. Mimo to, wielu z nich da-
wało z siebie jeszcze więcej niż zazwyczaj. 
Wszystko po to, by uczniowie nie ucierpieli 
na wprowadzonych ograniczeniach i mogli 
zdobywać nową wiedzę oraz rozwijać się.

By docenić pedagogów, Miasto zwiększy 
pulę środków znajdujących się w fundu-
szu nagród. W ciągu najbliższych 3. lat 
Gmina przeznaczy na ten cel dodatkowe 
26 milionów złotych.  Wydatek w całości 
zostanie pokryty z dochodów własnych 

Od 16 do 22 sierpnia odbędzie się 
Tydzień Inicjatyw Senioralnych, 
którego celem jest międzypoko-
leniowe zbliżenie mieszkańców 
naszego miasta. 

Zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń 
z myślą o najstarszych mieszkańcach nasze-
go miasta, koncerty, wydarzenia sportowe, 
warsztaty i wiele innych niespodzianek

Odbędą się także Targi Senioralne podczas 
których będzie można zapoznać się ofertą 
firm i instytucji, które prowadzą swoje dzia-
łania właśnie na rzecz seniorów. 
Tydzień Inicjatyw Senioralnych ma być także 
zachętą do spotkania dla seniorów, którzy 
bardzo ciężko znieśli okres izolacji spowo-
dowanej pandemią koronawirusa. 

Organizatorem wydarzenia jest Centrum 
Seniora w Szczecinie, które powstało 
w 2019 roku i jest miejscem informacyj-
nym, integracyjnym oraz animacyjno-szko-
leniowym dla osób starszych i ich rodzin. 
Centrum jest najważniejszą i najbardziej 
znaną instytucją senioralną w Szczecinie 
– źródłem informacji i wsparcia. 

Szczegółowy program Tygodnia Inicjatyw 
Senioralnych: www.seniorszczecin.pl 

Wygodny leżak na miejskiej plaży, za-
chód słońca nad Wałami Chrobrego, 
w tle odprężająca muzyka, w dłoni 
chłodna oranżada, a w indeksie kom-
plet zaliczeń. Oto przepis na szczęście 
dla wszystkich szczecińskich stu-
dentów. Pomysłów na studenckie, 
miejskie wakacje jest jednak dużo 
więcej… Przeczytaj, spróbuj i odkryj 
akademicki Szczecin latem!

Odpoczywaj

Mamy szczęście żyć w jednym z najbar-
dziej zielonych polskich miast. Puszcze 
Bukowa i Wkrzańska, Lasek Arkoński, 
liczne parki i skwery. Trudno wyobrazić 
sobie lepsze warunki do wakacyjnego od-
poczynku. Wystarczy koc, dobra książka 
i kubek mrożonej kawy, aby w kilka godzin 
naładować baterie.

Gdy akumulatory będą już pełne, mo-
żesz postawić na aktywność sportową, 
szczególnie na wodzie. Wakeboard na 
Głębokim, motorówka przy bulwarach, 
kajak z Centrum Żeglarskiego albo SUP 
przy szczecińskiej Wenecji. Pada? Nie 
szkodzi – skorzystaj ze szczecińskich ba-
senów albo wybierz się do olśniewającej 
filharmonii lub urokliwego kina Pionier.

Odkrywaj

Nie tylko kluby, bary i puby (choć one 
również!). Odkrywaj to, co miasto ma 
do zaoferowania – mogą to być spacery 

Dla nauczycieli

Studenckie wakacje

miejskie z przewodnikami, degustacja 
trunków z lokalnych browarów, zwie-
dzanie schronu przeciwatomowego pod 
dworcem PKP, wyprawa do przeszłości 
śladami burzliwej historii z Centrum Dia-
logu Przełomy albo aplikacja Explore 
Oder do wodnych wypraw w (nie)znane. 
Sky is the limit!

Odkrywaj nie tylko Szczecin, ale też 
jego mieszkańców, niebanalne miejsca, 
bogatą historię. Gwarantujemy, że nie 
pożałujesz, bo Szczecin to wyjątko-
we miasto.

Rozwijaj się

Niby wakacje, słońce i plaża, ale czas 
na rozwój znajdź także latem. Zasłuchaj 
się w podcastach „Szczecin zaprasza 
na studia” i poznaj historie wykładow-
ców, studentów i absolwentów, którzy 
chętnie dzielą się swoimi doświadcze-
niami. Odwiedź cykl imprez Bulwarove 
i porozmawiaj z przedstawicielami szkół 
wyższych, którzy zarażą Cię swoimi 
pasjami i zainteresowaniami. Kto wie, 
może po wakacjach zaczniesz drugi 
fakultet? ;)

Zostań

Jeśli wszystkie atrakcje i aktywności wy-
mienione w poprzednich akapitach są 
już za Tobą, to wiemy, że nie musimy Cię 
już namawiać. Tak, jak my, zakochałeś / 
zakochałaś się w Szczecinie, w jego zieleni, 
wszechobecnej wodzie, bulwarach pach-
nących czekoladą, ludziach, miejscach 
i historiach. Wiemy, że zostaniesz z nami 
na dłużej i bardzo nas to cieszy!

Do zobaczenia!
Zespół Akademickiego Szczecina

Tydzień dla 
Seniorów…  
i nie tylko! 

Gminy. W bieżącym roku pieniądze są 
zabezpieczone z oszczędności w związku 
z odwołaniem finału The Tall Ships Races 
2021 .

Co ważne, wprowadzenie nowych do-
datkowych nagród nie oznacza, że te do-
tychczas przyznawane znikną. Coroczna 
pula nagród, która obecnie znajduje się 

w dyspozycji dyrektora danej placówki 
czy też prezydenta Miasta nadal będzie 
funkcjonować. 

Po przejściu ścieżki formalnej, w tym ogło-
szeniu uchwały przez wojewodę zachod-
niopomorskiego, nagrody będą mogły być 
wypłacone w październiku 2021 z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.
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Dzięki słońcu czerpać można ogromne 
pokłady energii, która może zasilać 
nasze domy, zakłady pracy i pojazdy, 
którymi się poruszamy. Miasto Szczecin 
podążając za globalnymi trendami, 
od kilku lat systematycznie inwestuje 
w rozwiązania z fotowoltaiką. 

Przemawia za tym efekt ekologiczny  
i finansowy. Już teraz 38 miejskich jedno-
stek, dzięki ponad 4200 panelom fotowol-
taicznym pozyskuje energię ze słońca. To 
działania ściśle związane i wynikające z do-
kumentów strategicznych oraz wpisujące 
się w założenia marki Floating Garden 2050, 
które określają Szczecin jako nowoczesną, 
ekologiczną i zieloną metropolię.

Jak to działa?
W dużym uproszczeniu, aby wyproduko-
wać energię elektryczną ze słońca potrzeb-
ne jest do tego odpowiednie urządzenie. 
Takim urządzeniem jest ogniwo fotowolta-
iczne. Gdy promienie słoneczne padają na 
ogniwo, zachodzi w nim zjawisko fotowol-
taiczne, dzięki któremu energia ze słońca 
zostaje przekształcona w prąd stały. Ogniwa 
łączy się w moduły, których grupa tworzy 
panel fotowoltaiczny. Prąd stały powstały 
w modułach poprzez falownik jest prze-
kształcany na prąd zmienny, z którym mamy 
do czynienia w gniazdkach elektrycznych.

Gdzie zainstalowano  
panele?
Montaż instalacji fotowoltaicznych reali-
zowany był w Szczecinie w ramach kilku 
programów oraz przy okazji realizacji wy-
branych inwestycji. To 38 obiektów, które 
do swojego działania wykorzystują energię 
ze słońca. Łączna moc instalacji to ponad 
1300 kWp. Zadania te realizowane były 
etapami, przy dużym udziale dofinansowań 
z Unii Europejskiej.

Panele fotowoltaiczne widzimy m.in.  
na Domach Pomocy Społecznej przy 
ul. Romera, Kruczej i Broniewskiego, 
kilkunastu placówkach oświatowych, 
żłobkach, także na dachach Centrów 
Opieki nad Dzieckiem oraz obiektów 
sportowych, jak m.in. hale przy szkołach 
sportowych np.: Centrum Kształcenia 

Szczecin energią solarną stoi 

Sportowego, w Zespole Szkól Elek-
tryczno-Elektronicznych czy w hali wi-
dowiskowo-sportowej przy ul. Szafera. 

Wodociagi również  
inwestują w solary
Spore doświadczenie w zakresie pozyski-
wania energii ze słońca ma również Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji. W czerwcu 2015 
roku nastąpiło uruchomienie farmy foto-
woltaicznej o mocy 1,45 MW w Zakładzie 
Produkcji Wody „Miedwie”, a we wrześniu 
tego samego roku farmy słonecznej o mocy 
0,5 MW na terenie pompowni w Żelewie. 
Obie instalacje zajmują obszar ok. 4 hek-
tarów a powierzchnia zamontowanych 
ogniw wynosi 13 000 m2. Produkowana 
tu energia elektryczna zaspokaja ok. 24 
proc. zapotrzebowania ZPW „Miedwie” 
na energię. 

Kolejna farma fotowoltaiczna o mocy 
0,5 MW, powstała na terenie Zakładu 
Produkcji Wody „Pilchowo”. Spraw-
ność systemu pozwoliła podjąć decyzję 
o montażu kolejnych instalacji. Jedna 
z nich powstała przy ul. Łącznej, na 
terenie, gdzie znajdują się pompownia 

i zbiorniki wody pitnej dla mieszkańców 
północnych dzielnic Szczecina. Kolejną 
uruchomiono na terenie pompowni 
wody przy ul. Batalionów Chłopskich. 
Oszacowano, że dzięki nowym insta-
lacjom wyprodukowanych zostanie 
rocznie 64,7 MWh energii elektrycznej. 

Jakie są efekty?
Wiele z zamontowanych już instalacji ma 
za sobą ponad rok funkcjonowania. To 
pozwala określić czy inwestycja spełniła 
swoje założenia, czyli czy wytwarza wystar-
czająco dużo energii elektrycznej, czy ge-
neruje oszczędności w postaci mniejszych 
rachunków i jakie przynosi efekty w postaci 
redukcji CO2. Przyjrzyjmy się zatem jak to 
wygląda w praktyce i w liczbach na pod-
stawie wybranych przykładów.

Projekt związany z montażem instalacji na 
obiektach oświatowych, był największym 
tego typu przedsięwzięciem w zakresie 
inwestycji w fotowoltaikę. Dla 14 placówek 
oświatowych, sumaryczna produkcja insta-
lacji wynosiła 561,753 MWh, co stanowi 
84,42% wymaganej minimalnej produktyw-
ności systemu. Co ważne był to pierwszy 

rok działania systemu, ale nie był to pełny 
okres rozliczeniowy. Instalacje zainstalowa-
ne w etapie II i III pracowały przez mniej niż 
50% okresu rozliczeniowego. Można jednak 
uznać, że spełniają ustalenia kryterium wy-
maganego uzysku w postaci osiągnięcia 
co najmniej 80% założonej prognozowanej 
rocznej produktywności systemu.

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na 
hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sza-
fera od listopada 2019 roku do kwietnia 
2021 roku, wyprodukowały 128,152 MHw 
energii elektrycznej. Oszczędności uzyskane 
z tego tytułu to 91 777,91 zł. Dzięki produkcji 
energii elektrycznej przez panele, redukcja 
emisji CO2 wyniosła natomiast 97 833,39 kg. 

Inwestowanie w energię odnawialną staje 
coraz popularniejsze. To nie tylko rachunek 
ekonomiczny w dłuższym okresie, większa 
niezależność energetyczna, ale również 
efekt wizerunkowy. Miasto Szczecin jest 
zadowolone z efektów i w zależności od 
możliwości budżetowych, będzie realizować 
podobne inwestycje w kolejnych latach. 

 
www.wiadomosci.szczecin.eu
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W parlamencie trwają intensyw-
ne prace nad zmianami w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku. 
Zapowiadane od kilku miesięcy przez 
Ministerstwo Klimatu, mogą zostać 
uchwalone w najbliższych tygo-
dniach i wejść w życie jeszcze w tym 
roku. Czy te zmiany będą miały wpływ 
na gospodarowanie odpadami?

Najkrótsza odpowiedź: nie zmieni 
się nic istotnego, co może na nowo 
zdefiniować system postępowania 
z odpadami komunalnymi. To po co no-
welizacja, skoro niewiele się zmieni? 

Trochę upraszczając, można stwier-
dzić, że prace nad tymi zmianami nie 
wynikają z jednolitego spojrzenia na 
te zagadnienia przez władze rządowe 
i samorządowe. 
Naszym zdaniem, rozwiązania pro-
ponowane w ustawie nie rozwiązują 
głównych problemów. Wzrastające 
koszty funkcjonowania gminnych sys-
temów odbioru i zagospodarowania 
odpadów oraz wyższe opłaty, wno-
szone przez mieszkańców wskazują 
wyraźnie, że system nie jest idealny. 
Ma wady, które trzeba usunąć.

Strona samorządowa stoi na stanowi-
sku, że celem zmian wprowadzanych 
w ustawie powinno być zmniejsze-
nie ilości odpadów komunalnych. 
Oczywiście wpływ na to mamy nie 
tylko my sami, ale przede wszystkim 
producenci odpadów i te nowe re-
gulacje powinny dotyczyć właśnie 
ich. Łatwość wprowadzania na ry-
nek coraz bardziej zróżnicowanych 
opakowań sprawia, że nie tylko jest 
ich coraz więcej, ale są też trudne 
do sortowania i przygotowania do 

Czy nowelizacja ustawy 
coś zmieni? 

dalszego wykorzystania. Trudno też 
o skuteczną edukację i wprowadzanie 
nawyków w segregacji odpadów. 

Wiemy o tym w Szczecinie, podejmuje-
my próby okiełznania tego strumienia 
odpadów, m.in. wprowadzając zmiany 
w segregacji. Zaczęliśmy od tworzyw 
sztucznych, ale po roku od rozpoczę-
cia tych zmian, wciąż jeszcze jesteśmy 
na początku drogi.

Leczenie skutków, nie przyczyn

A nowelizacja ustawy skupia się na le-
czeniu skutków, a nie przyczyn i propo-
nuje zmiany, które mogą jeszcze bardziej 
skomplikować system. Dopuszczenie 
do dopłat z budżetu samorządowego 
do systemu gospodarowania odpada-
mi, postawi włodarzy lokalnych samo-
rządów w trudnej sytuacji. To będzie 
zderzenie oczekiwań mieszkańców, by 

za śmieci płacić jak najmniej, z decyzją 
o tym z jakich innych obszarów zadań 
gminy rezygnować, aby dopłacać do 
systemu gospodarowania odpadami. 

Drugim kontrowersyjnym rozwiązaniem 
proponowanym w nowelizacji jest zapis 
pozwalający właścicielom nieruchomo-
ści w zabudowie wielorodzinnej możli-
wość zorganizowania indywidualnego 
punktu gromadzenia odpadów. 

Już dzisiaj brakuje miejsc na pojem-
niki, których przybyło w związku z se-
lektywną zbiórką. A ma być ich jeszcze 
więcej? Ponadto ustawodawca nie 
określa kto ma pokryć dodatkowe 
koszty wdrożenia takich rozwiązań. 

Powstaje też pytanie czy wszyscy 
będziemy chcieli poddać się proce-
sowi identyfikacji naszych odpadów. 
W 2013 roku kiedy wprowadzili-
śmy w Szczecinie kody kreskowe 
na worki do odbioru papieru, szkła 
i tworzyw, wielu mieszkańców pro-
testowało bo uważało, że to ele-
ment inwigilacji.

Prace w parlamencie trwają. Ich osta-
teczny wynik spowoduje zapewne 
korekty w gminnych systemach go-
spodarowania odpadami. Nie zmieni 
jednak zasadniczego problemu – 
wytwarzamy coraz więcej odpadów 
i coraz więcej kosztuje ich zagospo-
darowanie, ale na te zmiany chyba 
przyjdzie nam czekać dłużej. 

Paweł Adamczyk 
Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Komunalnej 
UM Szczecin
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W Szczecinie jest prawie 3000 koszy 
ulicznych, a na ich opróżnianie Gmi-
na wyda w tym roku blisko 3,9 mln 
złotych. 

Taki obrazek przepełnionych koszy nie 
jest rzadkością i to najczęściej resztkami 
po posiłkach, które bierzemy na wynos. 
Pozostałości po pizzy, hamburgerze, pie-
czonym kurczaku, plastikowe kubki lądują 
w koszu, który został postawiony w zupełnie 
innym celu, na papierki, niedopałki oraz 
inne drobne śmieci. 

Niestety, innym też dość częstym obrazkiem 
są kosze zapełnione workami z domowymi 
odpadami zmieszanymi. Bliżej z domu jest 
do kosza ulicznego niż do pojemnika dla 
tego rodzaju odpadów? 

Mieszkańcy apelują o większą ilość koszy 
ulicznych, o większą częstotliwość ich opróż-
niania, tylko pozostaje pytanie dokąd doj-
dziemy? Czy koszty za chwilę wzrosną do 
5 milionów zł? 

Chyba nie warto wyrzucać pieniędzy do 
kosza, a może zweryfi kujmy nasze zachowa-
nia, bo przecież to nasze wspólne pieniądze.

Minęło 6 miesięcy 2021 r. Jesteśmy 
na półmetku, także w funkcjonowaniu 
szczecińskiego systemu odbioru i za-
gospodarowania odpadów.

Oto statystyka pierwszego półrocza 
2021 r.
Niestety systematycznie wzrasta masa 
odpadów, które wytwarzamy na terenie 
gminy. Jak już informowaliśmy w 2020 
roku odebrano rekordową, największą 
w historii ilość odpadów – 127.000 ton! 
Więcej o blisko 2.800 ton niż rok wcześniej, 
a w pierwszym półroczu 2021 odpadów 
znowu przybyło. 

Od początku roku do końca czerwca z nie-
ruchomości odebrano już ponad 63 200 
ton odpadów. Więcej aż o 3 230 ton niż 
w analogicznym okresie ubiegłego. To 
5,4% odpadów więcej zarówno w grupie 

odpadów zmieszanych, opakowanio-
wych, gabarytowych i biodegradowal-
nych. 

I w tej ostatniej grupie wzrost był najwięk-
szy. W czasie 6 miesięcy odebrano ponad 
8 560 ton odpadów biodegradowalnych-
czyli prawie 15% więcej niż rok wcześniej. 
A przypomnijmy, że selektywną zbiórką 
bioodpadów objęto wszystkie nierucho-
mości dopiero w 2019 r.  A już po 2 latach 
te odpady zrównują się z masą odpadów 
opakowaniowych. Oznacza to, że za mo-
ment staną się drugą , pod względem 
masy, frakcją odpadów. 

Trzeba podkreślić, że wyniki pierwszego 
półrocza, poza niepokojącym rekordem 
masy odebranych odpadów, potwierdzają 
równocześnie tendencję wzrostu ilości 
wysegregowanych odpadów. Spośród 

całej masy, już co trzecia tona jest selek-
tywnie gromadzona, a razem opakowań, 
gabarytów i bio było blisko 21 200 ton 
czyli o 1 775 ton więcej niż rok wcześniej. 

Odstępstwem w pierwszym półroczu, acz 
minimalnym, były wyniki ilości przyjętych 
odpadów do szczecińskich Ekoportów. 
W sześć miesięcy dostarczyliśmy 5 126 
ton odpadów, a rok wcześniej w analo-
gicznym okresie było ich o 240 ton więcej. 

A wnioski: dopóki prawo w naszym kraju 
nie zmieni się i nie zostaną wprowadzone 
nowe rozwiązania rozszerzające odpowie-
dzialność producentów, wszystkie koszty 
związane z wytwarzanymi odpadami będą 
ponosić mieszkańcy. 

Stąd trudno cieszyć się z rekordu pierw-
szego półrocza.

SZCZECIN
Odpady 

zmieszane 
(Mg)

Odpady 
opakowa-

niowe

Odpady 
wielkogabary-

towe

Odpady 
BIO

Odpady 
ogółem

w tym odebrane 
selektywnie

udział 
selektywny

01-06 2021 42 023,98 9 601,08 3 028,36 8 564,08 63 217,50 21 193,52 33,52%

01-06 2020 40 563,58 8 975,47 2 950,83 7 491,53 59 981,41 19 417,83 32,37%

dynamika 103,60% 106,97% 102,63% 114,32% 105,40% 109,14% 103,56%

Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

O koszach ulicznych 

Odpadów coraz więcej... rekordy, 
które nie cieszą

Dzikie wysypiska powstają wszę-
dzie. Można by rzec, Polak potrafi , 
ale chyba bardziej na miejscu bę-
dzie: ludzie opamiętajcie się. To 
nasza wspólna przestrzeń, o którą 
powinniśmy dbać.

Nie tylko lasy, kosze uliczne, ale 
także garażowiska przy osiedlach 
mieszkaniowych stały się miejscem, 
gdzie podrzucane są śmieci. Jak wi-
dać na zdjęciach jest tam wszystko: 
odpady domowe, zabawki, meble.

Apelujemy do mieszkańców o wy-
rzucanie odpadów do pojemników 
do tego przeznaczonych, a jeśli 
zauważycie Państwo takie dzikie 
wysypisko, prosimy zgłosić dzwo-
niąc pod numer alarmowy Straży 
Miejskiej (986) lub na aplikację Alert 
Miejski. 

Z nowej, ulepszonej wersji aplikacji 
Alert Szczecin 2.0 można korzystać 
w urządzeniu mobilnym (telefon, 
tablet) opartym na Androidzie, sys-
temie iOs czy Windows Phone. Wy-
starczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można rów-
nież wykorzystać do tego komputer 
stacjonarny. Później już wszystko 
jest bardzo proste. Wchodzimy do 
aplikacji lub na stronę, wypełniamy 
podstawowe informacje, opisujemy 
problem i wysyłamy do Urzędu Mia-
sta.

więcej:
www.alertszczecin

Alert 
– odpady 
przy 
garażach 
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Ecoszczecin

EcoGenerator przyjmuje 150 tys. 
ton odpadów komunalnych rocznie. 
Śmieci produkowane przez miesz-
kańców Szczecina i regionu zostają 
w bezpieczny i ekologiczny sposób 
unieszkodliwione. 
 
To jedyny tego typu zakład w woje-
wództwie, który wpisuje się w ideę 
nowoczesnego, przyjaznego ludziom 
i przyrodzie miasta. Główną rolą Eco-
Generatora jest rozwiązanie problemu 
gromadzonych śmieci, które nie nadają 
się do recyklingu, a składowanie ich 
też nie jest dobrym rozwiązaniem. Za-
legające w dużej masie odpady emitują 
gazy cieplarnianie oraz są zagrożeniem 
dla gleby i wody. 

Uruchomiony pod koniec 2017 roku 
EcoGenerator przynosi mieszkańcom 
niebagatelne korzyści. Dzięki nowej 
technologii udaje się zapewnić ener-
gię cieplną i elektryczną ok. 30 tys. 
gospodarstw domowych. Miejsce to 
nie działa jednak jak typowy punkt 
zbiórki. Nie funkcjonuje na podob-
nych zasadach jak np. szczecińskie 
Ekoporty, czyli mieszkańcy nie mogą 
indywidualnie dostarczać tu zalegają-
cych odpadów. Tym zajmują się wy-
specjalizowane firmy, które spełniają 
normy oraz mają podpisaną umowę 
z Zakładem Unieszkodliwiania Od-
padów. Tylko za ich pośrednictwem 
odpowiednie nieczystości mogą trafić 
do spalarni. Niecodzienne przesyłki 
lub prośby się jednak zdarzały. 

Pierścionek, tajemnicza paczka 
i marihuana.

Zdarza się że do Zakładu Unieszkodliwia-
nia Odpadów dzwonią mieszkańcy z bar-
dzo nietypową prośbą. Jedną z nich była 
historia pierścionka z brylantem, który 
nieopatrznie znalazł się w śmietniku. 
Właścicielka tropiąc zgubę dowiedziała 
się, że tzw. odpady zmieszane trafiają 
właśnie do EcoGeratora. Odnalezienie 
pierścionka z brylantem w hałdzie śmieci 
to jednak nie lada wyzwanie, a właśnie 
o to prosiła mieszkanka. 

– Zapewne właścicielka myślała, że od-
pady przechodzą przez sortownie i ktoś 
mógł zauważyć ten cenny przedmiot. 
Niestety, przyjeżdzające śmieci trafiają 
prosto do bunkra. Proszę sobie wyobra-
zić, że wygląda on jak jeden, gigantyczny 
śmietnik na odpady zmieszane wszystkich 
mieszkańców Szczecina. Odnalezienie 
tam pierścionka to jak szukanie igły w sto-
gu siana. To zadanie byłoby nawet o wiele 
trudniejsze – mówi Małgorzata Miszczuk, 
rzecznik prasowy Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów w Szczecinie. 

Do rzadkości nie należą też pytania 
o utylizację martwych zwierząt oraz te 
związane np. z branżą gastronomiczną. 

– Były pytania np. o spalenie rozmrożo-
nych lodów. Dodam, że chodziło o za-
wartość całego busa transportującego 
produkty. Dzwoniła też Pani z pytaniem, 
czy może nam dostarczyć olej po smaże-

niu pączków. To jednak też nie powinno 
trafić do EcoGeneratora. Niestety, takich 
olejów też nie przyjmujemy, choć świeże 
pączki to już… bardzo chętnie – dodaje 
Małgorzata Miszczuk, rzecznik prasowy 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
w Szczecinie.

Pytano także o unieszkodliwienie prze-
jętej przez służby nielegalnej marihuany 
i innych zabronionych substancji, ale tu 
względy formalno-prawne nie mogły 
zostać spełnione. Dzwoniono też np. 
z uzdrowisk z zapytaniem o utylizację 
borowiny, czy z firm budujących tory 
z prośbą o unieszkodliwienie starych 
podkładów kolejowych. Do rzadkości 
nie należą też stare komputery. 

Bardzo cieszy nas to, że mieszkańcy szu-
kają miejsc do utylizacji nietypowych 
odpadów. To znaczy, że świadomość 
ekologiczna staje się coraz większa. To na 
pewno dobry znak, że mieszkańcom za-
leży, aby pozbyć się problemu w sposób 
bezpieczny dla środowiska. My często 
nie jesteśmy po prostu odpowiednim 
adresatem, ale zawsze staramy się pokie-
rować w odpowiednie miejsce – dodaje. 

Anegdotką zakładu była też tajemnicza 
paczka nadana z Łodzi. Adresat przesłał 
w niej stare gazety i opakowania po 
żywności oraz napisany odręcznie list, 
aby mu nie odsyłać, bo adres zwrotny 
jest nieprawdziwy. Paczka nie została 
przyjęta na recepcji zakładu i wróciła 
do firmy kurierskiej. 

Do Zakładu Unieszkodliwia-
nia Odpadów trafiają głównie 
odpady tzw. zmieszane, czyli 
z „czarnego pojemnika”, ale nie 
tylko. W praktyce przyjmowane 
są trzy rodzaje nieczystości, 
które oznaczone są specjalny-
mi kodami: 19 12 10, 19 12 12 
oraz 20 03 01. 

Ten ciąg liczb w praktyce ozna-
cza paliwo alternatywne, inne 
odpady pochodzące z  me-
chanicznego przesiewania 
zmieszanych odpadów oraz 
niesegregowane odpady ko-
munalne. 

Oznacza to również, że do-
stawcą nieczystości do  
EcoGeneratora mogą być tyl-
ko przedsiębiorstwa, które są  
aktywnym podmiotem na  
rynku obrotu odpadów. 

Dodatkowo firmy te muszą po-
siadać specjalne pozwolenia 
na zbieranie i transport odpa-
dów oraz umowę z Zakładem 
Unieszkodliwiania Odpadów 
na odbiór nieczystości. 

Trzy kody  
EcoGeneratora

Dzwonię do Państwa w nietypowej  
sprawie... czyli co chcemy spalić 
w EcoGeneratorze
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Wodne atrakcje na Łasztowni
Animacje, interaktywne zabawy, strefa relaksu 
oraz przeczące prawom fizyki eksponaty – z takimi 
atrakcjami będzie się można spotkać na Łasztowni, 
podczas wydarzenia Żagle 2021. Żeglarski Szczecin, 
na stoisku ZWiK oraz Fabryki Wody. Nie może Was 
tam zabraknąć! 

Animacje 
dla najmłodszych
Nic tak nie sprawia frajdy naj-

młodszym, jak angażujące wszystkie 
zmysły zabawy. W  ramach inte-
raktywnego placu zabaw, na miej-
scu czekać będzie 10 urządzeń, 
które uczą i  bawią jednocześnie 
– hydrauliczna piaskownica, wodna 
katapulta,  łowisko, pamięciomat 
(w wersji trudnej i prostej), dźwigi 
portowe, zatopiony skarb, rurociąg 
(mały i duży), rzut uszczelką. Naj-
młodszym czas umilą również ani-
matorzy przebrani w stroje piratów 
oraz marynarzy, którzy przygotowali 
grę tematyczną z  zagadnieniami 
dotyczącymi wody.

Niezwykłe eksponaty
Sporą ciekawostką dla odwie-

dzających, będą z całą pewnością 
eksponaty przeczące jakby prawom 

fizyki. Ustawiony będzie około 2-me-
trowej wysokości kran, z  płynącą 
w obiegu zamkniętym wodą. Dzięki 
optycznemu złudzeniu, obserwa-
torzy będą mieli wrażenie jakby 
woda z kranu płynęła… no właśnie, 
zgadniecie skąd? Zobaczyć będzie 
można również spadające do góry 
krople. Spytacie jak to możliwe? 
Dzięki odpowiedniemu oświetleniu 
woda pozornie porusza się wbrew 
grawitacji. Wprawdzie nie istnieje 
jeszcze antygrawitacja, ale możemy 
oszukać nasze oczy, a  właściwie 
mózg. To, co widzimy, zależy od 
naszej głowy, a nie oczu! 

Odrobina relaksu
W ramach strefy relaksu, będzie 

można odpocząć na leżakach. Do-
stępne będą poidełka oraz miski 
z wodą dla zwierzaków. Z kolei na 
stoisku informacyjnym, będzie można 

dowiedzieć się czegoś o działalności 
ZWiK oraz powstającej na miejscu 
dawnej Gontynki Fabryce Wody.

Konkurs 
„Wracamy na Gontynkę”
Odwiedzając namiot Fabryki Wo-

dy na Łasztowni, przy okazji będzie 
można wziąć udział w  konkursie. 
Wystarczy przynieść ze sobą stare 
zdjęcie z Gontynki. Każdy uczest-
nik konkursu w zamian za dostar-
czone zdjęcie, otrzyma voucher 
uprawniający do wstępu na strefę 
basenu rekreacyjnego Fabryki Wody. 
Do wygrania jest 1000 voucherów, 
które będzie można wykorzystać w 
ciągu 3 miesięcy od dnia otwarciu 
kompleksu. Każde zdjęcie zostanie 
zeskanowane i  ma szansę trafić 
do wirtualnego albumu oraz na 
wystawę w  Fabryce Wody. Regu-
lamin konkursu jest dostępny na 
stronie internetowej Fabryki Wody 
(fabrykawody.eu).

Gdzie nas znaleźć 
Na Łasztownię, pod trzy namioty 

sferyczne przypominające cząstkę 
wody, zapraszają Zakład Wodo-
ciągów i  Kanalizacji w  Szczecinie 
promujący projekt „Czysta Odra w  
Szczecinie” współfinansowany z Unii 
Europejskiej oraz Fabryka Wody. 
Namioty zlokalizowane będą na 
Bulwarze Gdyńskim w sąsiedztwie 
restauracji Ładoga, vis-à-vis zejścia 
z mostu pontonowego. Strefa będzie 
otwarta dla odwiedzających w piątek 
w godzinach 16–20, w sobotę  oraz 
w niedzielę w godzinach 10–20.

Poznajmy się bliżej

Przedstawiamy jednostki
Przyzwyczajeni już jesteśmy, że podczas każdej żeglarskiej imprezy 
w naszym mieście, mamy szansę zobaczyć z bliska wspaniałe jednostki, 
które pływają po morzach i oceanach. Nie inaczej będzie w czasie Żagli 
2021. Blisko 20 jednostek będzie można podziwiać podczas żeglarskiego 
weekendu, a 4 z nich są szczególnie warte zainteresowania.

„Dar Młodzieży”, tej jednostki nikomu nie 
trzeba przedstawiać. Ten znany trzymasztowy 
żaglowiec, pojawia się w Szczecinie przy okazji 
każdej dużej morskiej imprezy. Jednostka ma 
bogatą 40-letnią historię, z  którą wiąże się 
udział w najbardziej prestiżowych światowych 
regatach i zlotach oraz pływanie po najtrud-
niejszych akwenach. Przez cały okres swojej 
służby, na jego pokładzie szkoliła się młodzież 
zarówno z Polski jak i całego świata. Podczas 
swoich ponad 220 wypraw jednostka gościła 
w ponad 750 portach. 

„Brabander” to dwumasztowy żaglo-
wiec  należący do Uniwersytetu w  Kłajpe-
dzie.  Jednostka została zbudowana w  1977 
roku i  w  2006 roku odkupiona z  Holandii. 
Jest wykorzystywana w celach szkoleniowych, 
przy okazji prowadzenia badań morskich oraz 
wyprawach turystycznych. „Brabander” brał 
udział w kilku międzynarodowych imprezach, 

takich jak The Tall Ships Races 2009, Hansa 
Sail Rostock 2007, Gdansk Oldtimers III 2008 
i  innych. W  ciągu trzech sezonów żeglugi 
odwiedził 16 portów, a łączna podróż wyniosła 
12 tys. mil morskich.

„Atyla” to dwumasztowy drewniany szku-
ner zbudowany pomiędzy 1980 a 1984 rokiem 
w Hiszpani. Jest jednym z nielicznych na świecie 
ręcznie wykonanych żaglowców o drewnianym 
kadłubie, które wciąż są w  użyciu. Jednost-
ka została zaprojektowana przez Estebana 
Vicente Jiméneza, który zapragnął opłynąć 
świat żaglowcem trasą wyprawy Ferdynanda 
Magellana i Juana Sebastiana de Elcano (z lat 
1519–1522). Głównym budulcem kadłuba stało 
się afrykańskie drewno iroko, niezwykle wy-
trzymałe i  odporne na płowienie. Jednostka 
pływa pod banderą Vanuatu. 

* * *
Najważniejszym punktem programu po-

winno być oczywiście zwiedzanie udostęp-
nionych przez jednostki pokładów. Warto 
zarezerwować sobie na to nieco więcej czasu, 
bo niewykluczone, że przed wejściem trzeba 
będzie odczekać chwilę w kolejce. Zwiedzanie 
będzie możliwie w ograniczonych liczbowo 
grupach oraz z zastosowaniem zasad reżimu 
sanitarnego: dezynfekcja, dystans, maseczka.

Kulinarna podróż 
na czterech kółkach
Połowa wakacji to idealny czas na odpoczynek 
i zwiedzanie. Nie warto jednak wyjeżdżać ze 
Szczecina w trakcie największego żeglarskiego 
święta! Tym bardziej że jedną z opcji przygotowanych 
dla mieszkańców naszego miasta i turystów jest 
kulinarna podróż po całym świecie.

Restauracje na kółkach cieszą 
się zawsze ogromnym zaintere-
sowaniem. Przyciągają smakoszy 
zapachami i kolorami. Food trucki 
nie są już zwykłymi mobilnymi 
budami. To estetyczne pojazdy cie-
szące oko i powodujące wzmożoną 
pracę ślinianek. Kanapki, hambur-
gery,  opcje wege i  coś dla mię-
sożerców, różne rodzaje frytek, 
słodkości. Od samego czytania 
może zacząć  burczeć w  brzu-
chu!  Rada na ten głód atrakcji 
i pyszności jest jedna. Skorzystać 

z oferty przygotowanej przez bli-
sko 20 gastronomicznych pojaz-
dów. Będzie czas na spróbowanie 
wszystkiego.

Strefa Food Trucka to również 
miejsce odpoczynku, w  którym 
– poza różnorodnym jedzeniem 
– goście znajdą miejsca siedzące, 
zimne i gorące napoje oraz dobrą 
muzykę przez wszystkie z3 dni 
wydarzenia Żagle 2021.

Zatem jeśli podróż poza Szczecin 
między 30 lipca a 1 sierpnia – to 
tylko ta kulinarna na Łasztowni.

Przed nami trzy dni 

żeglarskiego święta 

w Szczecinie, na które 

czekaliśmy od wielu 

miesięcy. W  towarzy-

stwie żaglowców bę-

dziemy mogli uczest-

niczyć w wyjątkowym, 

rodzinnym i pełnym do-

brej energii wydarzeniu 

Żagle 2021. Żeglarski 

Szczecin Zaprasza!

Serdecznie 
zapraszam 
na Żagle 2021! 

Piotr Krzystek, 
prezydent Szczecina

Z W Strefie Food Trucka odbędziesz kulinarną podróż dookoła świata.

Z „Atyla”

Z „Brabander”

Z „Dar Młodzieży”

V W oczekiwaniu na otwarcie 

Fabryki Wody, warto odwiedzić 

namioty ZWiK-u na Łasztowni.
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Ulice wyłączone z ruchu 
i komunikacja miejska
Największe wydarzenia w naszym mieście 
zawsze wiążą się ze zmianami w organizacji 
ruchu i transportu zbiorowego. Część ulic 
będzie zamknięta, a na trasach pojawią 
się dodatkowe autobusy i tramwaje. 
Wszystko po to, aby ułatwić mieszkańcom 
komunikację z terenem wydarzenia, 
a także sprawny powrót do domu. Prosimy 
kierowców i pasażerów o zapoznanie się 
z tym, co czeka ich w czasie Żagli 2021.

Zarówno przed rozpoczę-
ciem  wydarzenia, jak i  podczas 
trwania Żagli 2021 odpowiednie 
służby będą dbały o porządek i bez-
pieczeństwo mieszkańców naszego 
miasta i turystów. Organizacja ruchu 
i  transport publiczny zostały tak 
przygotowane, aby przemieszczanie 
się, pomimo zamknięcia wielu ulic, 
było jak najbardziej sprawne.

Organizacja ruchu
Czasowa organizacja ruchu 

trwającą od środy 28 lipca do wtor-
ku 3 sierpnia podzielona zostanie 
na kilka etapów.

 t 28 lipca (środa) o godz. 0.01 
zamknięcie ulic:
• ul. Wendy i  ul. Zbożowej od 

skrzyżowania z ul. Spichrzową,
• ul. Komandorskiej,
• ul. Admiralskiej,
• ul. Wawelskiej – od ul. Jarowita,
• ul. Wały Chrobrego,
• ul. Henryka Pobożnego na 

odcinku od ul. Szczerbcowej 
do Zygmunta Starego

• ul. Małopolskiej od skrzyżo-
wania z ul. Jarowita

 t 30 lipca (piątek) o godz. 0.01:
• ul. Władysława IV całkowite 

zamknięcie od skrzyżowa-
nia z ul. Floriana. Wjazd wy-
łącznie dla pojazdów z prze-
pustkami,

• ul. Jana z Kolna zawężenia jezd-
ni i parkingów. Ruch ciągiem 
ul. Jana z  Kolna zachowany 
zostanie dwoma pasami ruchu 
ograniczenie prędkości do 
30 km∕h,

• ul. Zygmunta Starego – czę-
ściowe ograniczenia od ul. 
Henryka Pobożnego do ul. 
Jarowita Wjazd wyłącznie dla 
pojazdów z przepustkami,

• ul. Zygmunta Starego – całko-
wite zamknięcie od ul. Jarowita 
do ul. Wały Chrobrego,

• ul. Zygmunta Starego od ul. 
Starzyńskiego do ul. Matejki 
wyznaczenie postojów TAXI

• ul. Szczerbcowa – częściowe 
ograniczenia od ul. Henryka 
Pobożnego do ul. Wały

Chrobrego. Wjazd wyłącznie 
dla pojazdów z przepustkami.

• ul. Szczerbcowa – całkowite 
zamknięcie od ul. Jarowita do 
ul. Wały Chrobrego,

• ul. Henryka Pobożnego na 
odcinku od ul. Wawelskiej do 
ul. Szczerbcowej – ruch jed-
nokierunkowy,

• ul. Jarowita – częściowe ogra-
niczenia na odcinku od ul. 
Wawelskiej do ul. Małopolskiej. 
Wjazd wyłącznie dla pojazdów 
z przepustkami

 t 2 sierpnia (poniedziałek) 
o godz. 5.00 zamknięte ulice:
• ul. Wendy i  ul. Zbożowa od 

skrzyżowania z ul. Spichrzową,
• ul. Komandorska,
• ul. Admiralska,
• ul. Wawelska– od ul. Jarowita,
• ul. Wały Chrobrego,
• ul. Henryka Pobożnego na 

odcinku od ul. Szczerbcowej 
do Zygmunta Starego

• ul. Małopolska od skrzyżowania 
z ul. Jarowita

• ul. Storrady – wjazd zostanie 
ograniczony Wjazd wyłącznie 
dla pojazdów z przepustkami.

 t 3 sierpnia (wtorek) o godz. 
5.00 nastąpi powrót do sta-
łej organizacji ruchu.

Komunikacja miejska
Zachęcamy do pozostawienia 

samochodu na parkingach i sko-
rzystanie z komunikacji miejskiej. 
Poza parkingiem na ulicy Turku-
sowej oraz P&R na Hangarowej 
uzgodniony został dodatkowy dla 
samochodów osobowych na terenie 
Selgrosa (możliwość przesiadki na 
tramwaj 7 i 8 z pętli Turkusowa).

Na czas wydarzenia komunika-
cja miejska zostanie wzmocniona, 
a  w  rezerwie będą dodatkowe 
autobusy i  tramwaje. Kursy tych 
pojazdów będą się odbywały na 
polecenie Centrali Ruchu.

Dodatkowo w rejonie Łasztowni 
przygotowany będzie specjalny 
przystanek, do którego wieczo-
rem będą dojeżdżały dodatkowe, 
wieczorne kursy linii 75, 81 i 835.

 t 30–31 lipca
• Wydłużenie kursowania linii 

tramwajowych 1, 6, 7, 8, 11, 12 
do godz. 1.00 z częstotliwością 
co 30 min.

• Wydłużenie kursowania niżej 
wymienionych linii autobuso-
wych do godz. 1.00 z częstotli-
wością: linie 75 i 107 co 10 min, 

linie A i B co 20 min, linia 835 
co 15 min, linie 64, 68, 71, 73, 
79, 81, 96, 102, C – co 30 min.

• Uruchomienie dodatkowych 
linii autobusowej 865 na trasie 
Turkusowa – os. Bukowe – os. 
Nad Rudzianką – Turkusowa 
w  godz. 23.19–1.37 z  często-
tliwością co 30 min

• Przekierowanie linii 61, 87 przez 
ul. Wyszyńskiego (piątek od 
19 oraz sobota i niedziela od 
godz. 11);

• Przekierowanie linii 835 przez 
ul. Wyszyńskiego (piątek i so-
bota od godz. 20);

• Ekspedycja dodatkowych 
autobusów po zakończeniu 
koncertu w  sobotę w  Netto 
Arena.

 t 1 sierpnia
• Będą obowiązywały sobotnie 

rozkłady jazdy.

Punkty informacyjne 
ZDiTM
Aby zapewnić pasażerom jak 

największe bezpieczeństwo i po-
móc w sprawnym dotarciu na te-
ren  wydarzenia i  do domów od 
30 lipca do 1 sierpnia od godziny 
16 do późnych godzin nocnych 
uruchomione  zostaną tymcza-
sowe  posterunki  pracowników 
ZDiTM. Dworzec Morski, Wały 
Chrobrego,  Bulwar Piastowski, 
Hangarowa P&R (parking i przy-

stanki),  Jaśminowa ZUS, Ener-
getyków,  Wyszyńskiego, plac 
Rodła – to  tam będzie można 
zasięgnąć  informacji  na temat 
funkcjonowania komunikacji miej-
skiej podczas wydarzenia. Ponad 
100 osób pomoże, wytłumaczy 
i dodatkowo zadba o bezpieczne 
poruszanie się w rejonie węzłów 
komunikacyjnych.

Kasy biletowe
W trakcie trwania wydarzenia 

uruchomionych zostanie 5 kas 
biletowych:

 t Wyszyńskiego
• 30.07.2021 r. czynna w g. 17–24
• 31.07.2021 r. czynna w g. 11–24
• 1.08.2021 r. czynna w g. 11–22

 t Hangarowa
• 30.07.2021 r. czynna w g. 10–20
• 31.07.2021 r. czynna w g. 10–20
• 1.08.2021 r. czynna w g. 10–18

 t Łasztownia 
• 30.07.2021 r. czynna w g. 17-24
• 31.07.2021 r. czynna w g. 11–24
• 1.08.2021 r. czynna w g. 11–22

 t Rodła
• 30.07.2021 r. czynna w g. 6–24
• 31.07.2021 r. czynna w g. 10–24
• 1.08.2021 r. czynna w g. 10–22

 t Turkusowa 
• 30.07.2021 r. czynna w g. 6–20.30
• 31.07.2021 r. czynna w g. 10–20
• 1.08.2021 r. czynna w g. 10–18

Pociągiem po Szczecinie
Przypominamy, że zgodnie z po-

rozumieniem zawartym z  PO-
LREGIO Sp. z  o.o, w  pociągach 
przewoźnika kursujących do i ze 
Szczecina Głównego, w granicach 
administracyjnych miasta Szczecin, 
tj. między stacjami Szczecin Głów-
ny, Szczecin Gumieńce, Szczecin 
Port Centralny, Szczecin Zdroje, 
Szczecin Dąbie, Szczecin Zdu-
nowo, Szczecin Załom, Szczecin 
Podjuchy honorowane są wszystkie 
bilety okresowe ZDiTM oraz ulgi 
i zwolnienia.

Most pontonowy
W sprawnej komunikacji, pomiędzy lewym a prawym brzegiem Odry podczas Żagli 2021, tak jak podczas poprzednich morskich imprez, 
pomoże ustawiony pomiędzy nabrzeżami most pontonowy. Most pontonowy zlokalizowany będzie pomiędzy Bulwarem Piastowskim 
a Bulwarem Gdyńskim w sąsiedztwie restauracji Ładoga i umożliwi nam przejście suchą stopą na Łasztownię.

C Zmiany w rozkładach jazdy 

komunikacji miejskiej ułatwią 

powrót do domu.Fo
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30 lipca 2021 r.   Strefa rozrywki 

Wesołe 
miasteczko
Większość z nas ma w sobie chęć zabawy. Fascynuje 
nas wysokość, prędkość, muzyka i kolory. Choć 
codzienność ucisza w ludziach dziecięcą chęć 
rozrywki jest miejsce, któremu trudno się oprzeć, 
a wiek przestaje mieć znaczenie – wesołe miasteczko.

Lunapark budzi przyjemne 
wspomnienia i kojarzy się pozy-
tywnie. Dodatkowo, jeśli wypad 
do wesołego miasteczka łączy się 
najpiękniejszym miejscem i najlep-
szym wydarzeniem – wspaniała 
przygoda jest gwarantowana.

U stóp Wałów Chrobrego, 
w  malowniczej, nadodrzańskiej 
scenerii kolejny raz będzie można 
skorzystać z atrakcji, jakie przygo-
towali dla uczestników Żagle 2021 
goście z Czech. Karuzele dla dzieci 
i dorosłych oraz mnóstwo innych 
urządzeń będą dostępnych będzie 
przez całe 3 dni, aż do późnych 
godzin nocnych. Różnorodność 

i  liczba atrakcji jest imponująca. 
Urządzenia są tak przygotowane, 
żeby każdy znalazł coś dla siebie. 
Dzięki temu na nudę nie będą 
narzekać ani maluchy czy dzieci 
starsze, ani dorośli.

Wysoko, szybko, spokojnie, do-
okoła? Niektóre atrakcje wyglądają 
niepozornie, ale dzięki nim sło-
wo „zakręcony” nabierze nowego 
znaczenia.

Wizyta w wesołym miasteczku 
na ulicy Jana z Kolna i Komandor-
skiej to gwarancja fantastycznej, 
rodzinnej zabawy i wspólnie spę-
dzonego czasu, który pozostanie 
we wspomnieniach na długo.

Moc atrakcji dla najmłodszych
Strefa dziecięca to okazja do dobrego spędzenia czasu w gronie najbliższych. To dobre 
miejsce zarówno dla dzieci jak i dorosłych. To mnóstwo ciekawych zajęć: przedstawienia 
teatralne, warsztaty taneczne, koncerty, wspólne śpiewanie, malowanie, interaktywne 
wystawy. Wszystko od piątku 30 lipca do niedzieli 1 sierpnia na pl. Adama Mickiewicza. 
Zapraszamy w piątek w godz. 16-20 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 12–20.

Scena z programem artystycznym
 t 30 lipca (piątek)

• 16.00–16.20 powitanie, otwarcie strefy Blocco Pome-
rania

• 16.25–17.10 interaktywny program dla dzieci
• 17.15–17.35 warsztaty taneczne replay studio dance
• 17.40–18.00 interaktywny program dla dzieci
• 18.05–19.00 Anna Gielarowska – spektakl interaktywny 

Wędrujący uśmiech
• 19.05–19.25 warsztaty taneczne replay studio dance
• 19.30–19.55 interaktywny program dla dzieci
• 20.00 zakończenie programu

 t 31 lipca (sobota)
• 12.00-13.25 powitanie, występy dzieci i młodzieży ze 

szczecińskich placówek oświatowych
• 13.30–14.30 animacje taneczno-muzyczne prowadzone 

przez ZPiTZS „Krąg”
• 14.35–15.00 interaktywny program dla dzieci
• 15.05–15.25 warsztaty taneczne replay studio dance
• 15.30–16.30 koncert orkiestry dętej DK 13 Muz „Szcze-

cińska 13”
• 16.30–18.00 DK Słowianin wręczenie nagród uczestnikom 

konkursu plastycznego pt. Mój wymarzony żaglowiec, 
oraz prezentacje wokalne zwycięzców konkursu na 
piosenkę morską

• 18.00–19.00 Warsztaty Samby Batucady na brazylijskich 
bębnach

• 19.05–19.25 warsztaty taneczne replay studio dance
• 19.30–19.55 interaktywny program dla dzieci
• 20.00 zakończenie programu

 t 1 sierpnia (niedziela)
• 12.00–12.40 powitanie, występy dzieci i młodzieży ze 

szczecińskich placówek oświatowych
• 12.45–13.00 interaktywny program dla dzieci
• 13.05–14.00 animacje taneczno-muzyczne prowadzone 

przez ZPiTZS „Krąg”
• 14.05–14.30 warsztaty taneczne replay studio dance
• 14.35–15.00 interaktywny program dla dzieci
• 15.00–16.00 występy dzieci i  młodzieży ze Pałacu 

Młodzieży PCE w Szczecinie

• 16.00–17.00 Warsztaty Samby Batucady na brazylijskich 
bębnach!

• 17.05–17.35 interaktywny program dla dzieci
• 17.40–18.00 warsztaty taneczne replay studio dance
• 18.05–19.00 koncert orkiestry dętej DK 13 Muz „Szcze-

cińska 13”
• 19.05–20.00 Anna Gielarowska – spektakl interaktywny 

Mały książę
• 20.00 zakończenie programu

Działania pozasceniczne
Pałac Młodzieży – stoisko edukacji morskiej, działania 

plastyczne: warsztaty morskie, budowa statków z patycz-
ków, morski krajobraz, pokaz plecenia sznurków, węzły 
żeglarskie, warsztaty ekologiczne „Ekowodni”.

DK Klub „Skolwin” – działania plastyczne. W poszu-
kiwaniu morskiego klimatu miasta. W ramach warsztatów:

– akwarium w ramce, 
– ozdabianie toreb, 
– przygotowanie zakładek do książek, 
– list w butelce / tajemnicza mapa skarbów, 
– morska kraina (praca przestrzenna), 
– tematyczne przypinki.
Księgarnia FIKA – ciekawe spotkanie z książką
Oprócz tego zapraszamy na udział w wydarzeniach:
– Podwodny świat – wielkoformatowa malowanka na 

płótnie oraz malowanie przygotowanych z szablonów ryb, 
(warsztaty dla dzieci);

– warsztaty z tworzenia mozaiki;
– wystawa Z miłości do wody | For The Love of Water. 

Pomoże w  rozszerzeniu spektrum doświadczania oraz 
konsekwentnego zwiększania naszej wiedzy o  świecie 
(ekologii, designu) otwierając się na nowy nieznany świat 
bodźców przez uczestników oraz zwiedzających. Wystawa 
skierowana jest do małych, młodych odbiorców, rodziców 
i  ich opiekunów. W sposób przyjazny, ciekawy zaznajomi 

uczestników z  aspektami projektowania w  kontekście 
mórz i oceanów. Wystawa będzie tworzyła spójną narrację 
wykorzystującą w  dużej mierze różne sposoby interakcji 
do zrealizowania celu. Wystawa zostanie potraktowana 
interdyscyplinarnie. Prezentowane będą na niej zarówno 
plansze z opisami obiektów, obiekty materialne, jak i ani-
macje oraz doświadczania interaktywne. Będą więc projekty 
wytwarzane tradycyjnie, manufakturowo bądź powstałe przy 
wykorzystaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologii; 
na pograniczu wzornictwa, ekologii, technologii i  nauki. 
Ważnym elementem wystawy będzie całkowite pozbycie 
się muzealnego „nie dotykać”. Mali i młodzi uczestnicy bez 
ograniczeń będą mogli się po niej poruszać, uczyć, doświad-
czać. Przede wszystkim koncepcja wystawy będzie miała 
formę komunikatywną zarówno wizualnie, jak i percepcyjnie, 
w momencie doświadczania. Niewątpliwie jedną z głównych 
cech wystawy będzie interakcja i interaktywność. Dlatego 
też na wystawie będą znajdywały się obiekty, które można 
dotykać,tablety z aplikacjami AR (rozszerzonej rzeczywisto-
ści), Google VR oraz miejsca „doświadczania przez zabawę” 
intelektem i ruchem;

– Flow up – familijna strefa sporu: skimboard, slackline, 
trenażery, football darts. 

Stoiska promocyjne
Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w  Szczecinie, DKMS, Szczecin 
Przyjazny Rodzinie.

Holiday Park
Coś dla małych oraz dużych, głodnych wrażeń 
i nieśmiałych, dla tych, którzy lubią wysokość 
i miłośników bardziej przyziemnych atrakcji. 
W Holiday Park Szczecin dosłownie każdy znajdzie 
atrakcje dla siebie! Żagle 2021 będą doskonałą 
okazją, żeby zapoznać się z nowościami, ale 
także sprawdzonymi już hitami rozrywkowymi 
ustawionymi na Łasztowni.

Ekstremalna rozrywka
W otoczeniu dźwigozaurów, 

z  widokiem na niesamowity 
Szczecin można od początku lipca 
korzystać wielu atrakcji. Niektó-
re z  nich pojawiły się w  ofercie 
pierwszy raz właśnie w  naszym 
mieście, inne zachwycają kolejny 
raz. Wheel of Szczecin – największe 
koło widokowe w  Polsce, stało 
się spektakularnym tłem do ty-
sięcy zdjęć, które zalały profile 
społecznościowe. I chodzi tu nie 
tylko o kolorowy okrąg, ale także 
ujęcia z wagonika, który wznosi się 
na wysokość 60 m! Inną atrakcją 
dla spragnionych wysokości jest 
wyższa o  20 metrów karuzela 
łańcuchowa. To propozycja dla 
wszystkich, którzy mają w sobie 
dziecięce marzenia o  huśtawce 
pozwalającej się wznieść ponad 
chmury. 80 metrów da możliwość 
podziwiania nie tylko panoramy 
miasta, ale także jego okolic.

Prawdopodobnie największą 
dawkę adrenaliny wyzwoli 55 me-
trowe śmigło Vmaxx – tutaj mocne 
wrażenia gwarantuje połączenie 
prędkości i wysokości. W głowie 
kręci się od samego podglądania 

śmiałków, którzy decydują się na 
to szaleństwo wirowania!

Chillout i zabawa 
dla całej rodziny
Po dostarczeniu ogromnej dawki 

adrenaliny można zrelaksować się 
w strefie active chillout. Plaża, kwia-
towe aranżacje, stylowe drewniane 
stoiska handlowe i gastronomiczne 
dadzą ukojenie po chwilach emo-
cji i  zachęcą do dalszej zabawy. 
Oczywiście zapraszamy także te 
osoby, dla których wystarczającą 
atrakcją są zdjęcia ze spektakularnie 
oświetlonymi karuzelami, chcących 

poczuć się jak na światowej klasy 
jarmarku.

Ale nie tylko dorośli znajdą 
coś dla siebie w strefie rozrywki 
na Łasztowni. W  Holiday Park 
Szczecin jest mnóstwo atrakcji 
także dla najmłodszych. Zjeżdżal-
nie, trampoliny, samochodziki, 
loterie fantowe – to tylko niektóre 
z  propozycji dla dzieci. Jest na 
przykład coś dla tych, którzy lubią 
się bać, a drobne przeszkody nie 
są dla nich problemem. Miłośnicy 
labiryntów także się nie zawiodą.

Wymieniając atrakcje parku 
rozrywki nie można zapomnieć 
o autodromie. Oczywiście wszyscy 
wiemy, że jadąc elektrycznymi sa-
mochodzikami nie można uderzać 
w inne pojazdy, ale komu nie zda-
rzyło się upolować innych uczest-
ników tej popularnej atrakcji… Ta 
ponadczasowa rozrywka czeka 
na każdego, niezależnie od wieku 
na prawym brzegu Odry. Żeby 
odnaleźć Holiday Park Szczecin 
wystarczy spojrzeć w niebo.

V W Holiday Parku każdy znajdzie 

coś dla siebie

V Strefa dziecięca zapewnia niezapomniane doznania m.in. 

dzięki nauce przez zabawę

Z Lunapark u stóp Wałów Chrobrego to raj dla najmłodszych
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Wyjątkowy koncert na pokładzie 
hiszpańskiej „Atyli”
W sobotę po zachodzie słońca będziemy mogli 
uczestniczyć w wyjątkowym koncercie muzyki 
hiszpańskiej pod przewodnictwem Krzysztofa 
Meisingera.

Takiego koncertu jeszcze nie 
było. Jeden z  najwybitniejszych 
i  najbardziej charyzmatycznych 
gitarzystów klasycznych Krzysztof 
Meisinger wraz ze swoją orkiestrą 
wystąpi dla szczecińskiej publiczno-
ści. Maestro współpracuje z takimi 
gwiazdami muzyki klasycznej jak 
Sumi Jo, Philharmonia Quartet 
Berlin czy orkiestra Academy of 
St Martin in the Fields. 

Jego talent międzynarodowa 
krytyka porównuje do talentu takich 
artystów jak Piotr Anderszewski czy 
Pepe Romero, a do jego mistrzów 
należą wielcy gitarzyści naszych 
czasów tacy jak Aniello Deside-
rio czy Christopher Parkening. 
Wstępuje na całym świecie od 
Tokyo po Los Angeles czy Buenos 
Aires grając koncerty w najbardziej 
renomowanych salach takich jak 
Musikverein w Wiedniu, Wigmore 
Hall w Londynie, Tokyo Internatio-
nal Forum, Filharmonia Berlińska, 
Théâtre du Châtelet w  Paryżu 
czy Teatr Wielki Opera Narodowa 
w Warszawie. W sobotę, 31 lipca na 
pokładzie hiszpańskiego szkunera 
„Atyla” wystąpi dla szczecińskiej 
publiczności.

Nagrania Krzysztofa Meisingers 
otrzymują liczne wyróżnienia i zna-
komite recenzje światowej krytyki. 
Ma swoim dorobku obecnie 10 płyt 
solowych oraz wiele płyt, na któ-
rych występuje gościnnie. Wśród 
albumów solowych są nagrania 

dokonane w słynnym Abbey Road 
Studio w  Londynie z  orkiestrą 
Academy of St Martin in the Fields 
(Melodia Sentimental), z Sumi Jo, 
Filharmonią Praską i Philharmonia 
Quartet Berlin (Meisinger), z or-
kiestrą Sinfonia Varsovia (Astor 
oraz Astor – live at the Opera), 
czy z orkiestrą barokową Poland 
baROCK (Vivaldissimo). W  maju 
2020 roku Krzysztof Meisinger 
podpisał 3-letni ekskluzywny kon-
trakt płytowy z brytyjską wytwórnią 
Chandos.

Jest założycielem i dyrektorem 
artystycznym MEISINGER Music 
Festival – corocznego festiwa-
lu muzycznego odbywającego 

się od 2017  roku w  Szczecinie. 
Od  początku istnienia MMF go-
ścili  na  nim  tacy  artyści jak Ivo 
Pogorelić, Sumi  Jo, Piotr Ander-
szewski, Mariza, L’Arpeggiata, 
Alena Baeva,  Janoska Ensemble, 
Daniel Stabrawa, Sinfonia Varso-
via, Soyoung Yoon i wielu innych 
wybitnych wykonawców.

W Szczecinie Krzysztof Meisin-
ger wystąpi orkiestrą barokową 
Poland baROCK, której jest zało-
życielem, liderem i kierownikiem 
artystycznym. Orkiestra ta zrzesza 
znakomitych młodych muzyków 
nastawionych na wykonywanie 
muzyki dawnej z wybitnymi i bar-
dzo doświadczonymi artystami 
z tej dziedziny. Dzięki temu Poland 
baROCK to zespół, w którym młoda 
energia spotyka się z  otwartymi 
umysłami i światem muzycznej fan-
tazji. Od początku istnienia orkiestra 
występuje na międzynarodowych 

festiwalach i w najbardziej presti-
żowych salach koncertowych, gdzie 
zawsze spotyka entuzjastyczne re-
akcje publiczności i krytyków m.in. 
w maju 2021 roku Poland baROCK 
wystąpiła z  Krzysztofem Meisin-
gerem w  Złotej Sali Musikverein 
w Wiedniu. Koncert zakończył się 
owacją na stojąco. 

Poland baROCK to także nowy 
nurt instrumentacji – to praw-
dopodobnie pierwszy w  historii 
muzyki projekt łączący tradycyj-
ną orkiestrę barokową z  nowo-
czesną  gitarą  klasyczną. W  2018 
roku orkiestra Poland baROCK 
z Krzysztofem Meisingerem nagrała 
swój pierwszy album Vivaldissimo, 
który wzbudził ogromną sensację 
wśród międzynarodowej kryty-
ki, a niemiecki magazyn „Klassik 
Haute” określił album mianem 
arcydzieła.

Akustyczeń 
na Żaglach 
Nie w styczniu, a w lipcu i w dodatku na plenerowej 
scenie. W otoczeniu wiatru, żagli i wody podczas 
największej plenerowej imprezy w Szczecinie nie 
zabraknie artystów spod akustyczniowej bandery.

Trzynasta edycja szczecińskiego 
festiwalu Akustyczeń wyjątkowo 
przypadnie na okres letni. Ten zi-
mowy festiwal wpisze się w najważ-
niejsze wydarzenie tego lata, jakim 
będą Żagle 2021 Szczecin. Żeglarski 
Szczecin Zaprasza! Akustyczeń 
słynie z dobrych koncertów. Tym 
razem istnieje możliwość przenie-
sienia ich atmosfery w  otwartą 
przestrzeń miasta.

Festiwal będzie częścią tegorocz-
nych Żagli i chce swoją muzyczną 
opowieścią włączyć się w ich bogaty 
przebieg. Wstęp na wszystkie kon-

certy na Łasztowni będzie bezpłatny. 
Przez trzy dni będziemy mieli oka-
zję do zapoznania się z artystami 
tworzącymi jego niejednoznaczny 
charakter, wystąpią na nim:

 t 30 lipca 2021 r. 
• 18 – The Ears
• 22 – Tragarze

 t 31 lipca 2021 r. 
• 18 – Kapitan Stereo
• 21 – Konrad Słoka z Zespołem

 t 1 sierpnia 2021 r. 
• 19 – Margins
• 20 – Chango
• 21 – #ukrytedowiadomości

Muzyczna wyspa 
w sercu wydarzenia
Największe plenerowe wydarzenia nie mogą 
się obejść bez oprawy muzycznej. Żagle 2021 
będzie prawdziwą ucztą dla miłośników brzmień 
szantowych, klasycznych, a także bardziej 
nowoczesnych. Na różnych scenach, rozstawionych 
w kilku miejscach miasta, będzie można wybrać coś 
dla siebie.

Wiek nie ma znaczenia, zamiło-
wanie do konkretnych dźwięków 
i poczucie rytmu również. Muzykę 
będzie słychać w każdym zakątku 
naszego miasta. Scena na Łasztow-
ni, Wyspie Grodzkiej, Netto Arenie, 
przy Centaurze i  dziecięca przy 
pomniku Adama Mickiewicza – to 
miejsca, w których należy szukać 
propozycji z naszego muzycznego 
menu.

Żadna żeglarska impreza nie 
może obyć się bez szant. Wielbicieli 

tego rodzaju muzyki zapraszamy 
pod scenę przy Centaurze. Za-
pierające dech w  piersi widoki 
i  najlepsze zespoły szantowe – 
Bubliczki, Ryczące 20, Korycki 
i  Żukowska – to tylko wybrane 
z kilkunastu propozycji.

Publiczność zachwycą także 
szczecińskie zespoły grające na 
Łasztowni. W piątek od godziny 15 
będzie można usłyszeć Baltic Neo-
polis Orchestrę, Time Boogie czy 
Michała Grobelnego z zespołem. 

Sobota wystartuje muzycznie o tej 
samej godzinie, a przed publiczno-
ścią wystąpi między innymi Chór 
Akademii Morskiej w  Szczecinie 
czy Jackpot Quintet. Niedziela 
będzie równie przyjemna za sprawą 
występu Formacji RRJ czy znanego 
zespołu Chango. Koncerty przez 
wszystkie dni będą trwały do póź-
nych godzin nocnych.

Wyspa Grodzka stanie się miej-
scem połączenia brzmień spokoj-
nych z bardzo nowoczesną muzyką. 
Zadbają o to w piątkowy i sobotni 
wieczór DJ Milzz, Bass Astral, Alex 
Waligóra i Dawid Korniak z kolek-
tywu Canalia Comunity. Zaproszeni 
do Szczecina muzycy prezentują 
różne światy. Łączy ich miłość do 
rozrywki i energia, jaką przekazują 
publiczności. Goście zagraniczni, 
a także przedstawiciele lokalnych 
zespołów. Brzmienia, które przy-
wołują na myśl dalekomorskie rejsy 
oraz te dające powiew wakacji. 
Soliści i grupy chóralne, piosenki 
pełne nostalgii i spokoju, a także 
utwory, przy których nie można 
usiedzieć w miejscu.

Plan na piątek, sobotę i niedzielę 
to muzyczne niespodzianki, które 
odkryją wykonawcy w wielu śro-
dowisk. Program naszpikowany 
jest smakami pełnymi nut. Uczta 
rozpoczyna się w piątek, a menu 
brzmień dostępne jest na stronie 
www.zagle2021.szczecin.eu.

X Nieoczywiści artyści zacumują na Łasztowni. Na zdjęciu zespół Kapitan 
Stereo.

C Na scenach Żagli 2021! nie tylko 
miłośnicy szant znajdą coś dla siebie

Z Krzysztof Meisinger

C Szkuner „Atyla” będzie sceną 
wyjątkoweg koncertu.
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Szanty i folk na scenie 
przy Centaurze
Podczas imprezy Żagle 2021 nie może zabraknąć szant! 
Od piątku 30 lipca do niedzieli 1 sierpnia zapraszamy 
na Wały Chrobrego, gdzie zagrają największe gwiazdy 
polskiej muzyki szantowej, folkowej i bluesowej.

Czeka nas aż 18 koncertów! Nie zabraknie 
klasyków polskiej szanty, takich jak Ryczące 
20, EKT Gdynia czy Perły i Łotry. Wieczorną 
atmosferę rozgrzeją Kraków Street Band 
i Bubliczki. Pojawi się również szczeciński 
Dair oraz zespół prezentująca łemkowskie 
brzemienia Serencza.

Ryczące 20

To pięć, tylko i wyłącznie męskich głosów 
– a cappella, bądź z towarzyszeniem gitar, 
jest wizytówką zespołu. Na przestrzeni lat, 
tworząc nietuzinkowe aranżacyjnie utwory, 
wypracowali nowy, niepowtarzalny styl 
i  charakterystyczne brzmienie. Był rok 
1983 – można było narzekać na wszystko, 
ale z pewnością nie na brak zapału i opty‑
mizmu grupy przyjaciół z I Drużyny Wodnej 
bytomskiego Hufca ZHP, którzy zamiłowanie 
do żeglarstwa i przygody oraz tęsknotę za 
wolnością, jakże dosłownie wtedy rozumianą, 
postanowili zawrzeć w śpiewanych przez 
siebie piosenkach. Powstali spontanicz‑
nie – z potrzeby serc, ku radości własnej 
i innych. Połączeni marzeniami, od czasów 
młodzieńczego trądziku, poprzez pierwsze 
siwe włosy na skroniach, mimo niewielkich, 
acz zauważalnych zmian składu, kroczą 
artystyczną ścieżką do dziś.

Serencza

Aby można było mówić o szczęściu muszą 
zaistnieć pewne okoliczności, splot wydarzeń, 
wypadkowa uczuć i myśli, pomysł i radość 
z jego urzeczywistniania…§ Taki oto pomysł 
zrodził się jeszcze w  ubiegłym stuleciu, 
w 1997 r. w umysłach łemkowskiej triady: 
Romana Korbicza, Piotra Kwoki i Mirosława 
Trochanowskiego. Położyli oni podwaliny 
pod to co dziś nazywamy SERENCZA – po 
prostu SZCZĘŚCIE (jest to archaizm kar‑
packi używany jeszcze m.in. w płn. Słowacji). 
Chłopaki zainspirowani tradycyjną muzyką 
Łemków, muzyką swych ojców jak i coraz 
bardziej powszechnym trendem autorskiego 
interpretowania folkloru powołali do życia 
zespół, kolejno zasilany przez nowe osoby. 
Obecny charakter muzyki granej przez 
zespół jest wypadkową różnych gustów.

Stonehenge

Zespół Stonehenge to zespół specjalizu‑
jący się w  muzyce celtyckiej. Jego nazwa 

pochodzi od tajemniczego kamiennego 
kręgu położonego w mieście Salisbury na 
południu  Anglii.  Brzmienie zespołu cha‑
rakteryzuje fuzja  tradycyjnych tematów 
muzycznych z Zielonej Wyspy i nowocze‑
snego instrumentarium. Zespół istnieje od 
1996 roku.

Bubliczki

Bubliczki to 7‑osobowa grupa hulaszczo‑mu‑
zyczna z kaszubskim rytmem i zachodnio‑
pomorskim zadęciem. W  swojej muzyce 
mieszają ̨bałkańską ̨energię, cygański spontan 
i żydowską ̨aurę̨, śpiewając po kaszubsku 
i po polsku. Obecni na największych scenach 
World Music w Polsce, sieją spustoszenie 
i  postrach wśród wszystkich amatorów 
bałkańskiego rytmu. Panowie mają na kon‑
cie trzy długogrające krążki, z  których 
drugi – Trubalkan – otrzymał III nagrodę̨ 
Folkowego Fonogramu Roku. Ich koncerty 
to prawdziwy żywioł. Wieść o energetycz‑
nych występach przekroczyła już̇ granice 
naszego kraju i zaowocowała regularnymi 
seriami występów poza nimi – we Francji, 
Niemczech i Izraelu.

Dair

Grupa działa od ponad 15 lat. Siła różnych 
temperamentów tworzących dobry team. 
Na instrumentarium zespołu składają się: flet 
poprzeczny irlandzki, skrzypce, akordeon 
diatoniczny, gitara akustyczna, buzuki, gitara 
basowa i wokal. Poruszają się po okolicach 
różnych celtyckich miejsc, aranżując utwory 
we własny sposób i nadając im wyjątkowy 
charakter.

Słowo „DAIR” w  języku gaelic znaczy 
„drzewo dębowe”. Jest także inne ciekawe 
znaczenie tego wyrazu. Słowo DAIR jest jed‑
nym z 80 znanych słów w języku Doriathian 
(języku Luthien Tinuviel) i  oznacza „cień 
drzewa” – odsyłamy do Władcy pierścieni 
J.R.R. Tolkiena.

Kraków Street Band

Kraków Street Band to zespół, który w eks‑
presowym tempie stał się wizytówką zarówno 
swego rodzinnego miasta, jak i  polskiej 
sceny muzycznej. Grupa od kilku lat nie 
zwalniając tempa zdobywa coraz większą 

popularność, zgrabnie balansując między 
nowoczesnym folkiem, jazzem i bluesem. 
Zespół zagrał niezliczoną ilość koncertów 
zarówno klubowych, jak i  festiwalowych 
(m.in. Pol’and’Rock, czy węgierski Sziget), 
a płyta Going Away otrzymała nominację do 
nagrody Fryderyki 2019 w kategorii Album 
Roku Blues/Country.

Beltaine

Beltaine to jeden z najciekawszych zespołów 
polskiej sceny folkowej. Swoje niepowtarzalne 
brzmienie zespół osiągnął dzięki szczególnej 
umiejętności łączenia tradycyjnej muzyki 
celtyckiej z muzyką współczesną. Ogromną 
siłą Beltaine są żywiołowe koncerty, entu‑
zjastycznie przyjmowane przez publiczność 
na każdej szerokości geograficznej. Grupa 
koncertowała m.in. w  Malezji, Meksyku, 
USA i Kanadzie. Jest regularnie zapraszana 
na prestiżowe festiwale w całej Europie.

Formacja

Formacja powstała w 2008 roku w wyniku 
rozpadu Gdańskiej Formacji Szantowej. 
Zespół to muzycy obecni na scenach szan‑
towych od lat 80. XX wieku. Współtworzyli 
takie zespoły jak Packet, Krewni i Znajomi 
Królika, Smugglers, Szela. Prezentują w no‑
woczesnej formie akustyczny nurt folku 
morskiego, będąc jednym z najważniejszych 
jego przedstawicieli, rozwijając go i tworząc 
nowe trendy. W większości autorskich pio‑
senek opowiadają o życiu ludzi morza na 
przestrzeni wieków. Wspierając się legen‑
dami pomorskimi, kaszubskimi i gdańskimi 
w  nowoczesnej formie, stylowo śpiewają 
o tym co było, sięgając również po współ‑
czesne wydarzenia na Pomorzu. Piosenki 
autorstwa Krzysztofa Jurkiewicza i  Jacka 
Jakubowskiego wielokrotnie uznawane były 
za najlepsze i nagradzane na krakowskim 
festiwalu „Shanties”.

The Nierobbers

The Nierobbers, to zespół poruszający się 
w klimacie piosenki turystycznej i poetyckiej 
pachnącym również wiatrem i wodą. Grupa 
jest laureatem wszystkich najważniejszych 
festiwali piosenki żeglarskiej i turystycznej 
w kraju oraz wielokrotnym zdobywcą Na‑
grody Publiczności. Zespół koncertuje na 
terenie całego kraju oraz za granicą spoty‑
kając się z gorącym przyjęciem publiczności. 
Grupa ma w dorobku trzy płyty długogrające 
i  występy na wszystkich najważniejszych 
festiwalach i  imprezach żeglarskich i  tu‑
rystycznych w Polsce.

Klang

Męski zespół wokalny z Rzeszowa, związany 
głównie ze sceną piosenki żeglarskiej który 
wyewoluował z Zespołu Reprezentacyjnego 
23. Harcerskiej Drużyny Wodnej. Przez 
ponad 20 lat działalności zespół stworzył 
charakterystyczny dla siebie styl, którego 
znakiem rozpoznawczym są utwory w aran‑
żacjach a  cappella. Specjalnością Klangu, 
poza tradycyjnymi pieśniami pracy i kubryku, 
są polskie utwory marynistyczne z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego wyko‑
nywane w autorskich aranżacjach. Zespół 
nie stroni też od wykorzystania tematyki 
marynistycznej jako pretekstu do zabawy 
z  innymi nurtami muzycznymi. Ważnym 
uzupełnieniem repertuaru są programy 
adresowane do najmłodszych żeglarzy.

Hard Times

Hard Times to czterech muzycznych gen‑
tlemanów z Krakowa grających trochę folku, 
trochę bluesa. Czasem na smutno o miłości, 
a czasem na wesoło o urokach życia. Grają 
piękne, pozbawione niepotrzebnej egzaltacji 
piosenki, pełne szorstkiej, męskiej liryki, 
ściskające za gardło lub porywające do tańca. 
Nikt wcześniej z taką lekkością nie mieszał 
gospel z flamenco, ani bluesa z krakowską 
balladą. Płyta Siedem to już trzeci album 
w dotychczasowym dorobku zespołu, tym 
razem w pełni autorski i śpiewany po polsku.
Płyta Siedem zdobyła tytuł „Płyty Roku 
2017” a  Łukasz Wiśniewski zdobył tytuł 
„Wokalisty Roku 2017” w  ankiecie „Blues 
Top” czytelników kwartalnika „Twój Blues”.

EKT Gdynia

Zespół EKT  Gdynia istnieje oficjalnie na 
scenie muzycznej od 1986 roku. Rozpoczynał 
swą karierę od piosenki turystycznej, by 
z biegiem czasu na trwałe związać się ze 
sceną żeglarską. Jako jedni z  pierwszych 
wprowadzili mocne brzmienie i elektryczne 
instrumentarium. Wiele piosenek stało się 
niekwestionowanymi przebojami śpiewanymi Login: maku; Czas: 2021-07-30 16:20:24; Adres: 10.0.6.8
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przez całą żeglarską Polskę. Nagrali 5 au-
torskich płyt CD, pojawili się na kilkunastu 
tzw. składankach. Wiele razy gościli w radiu 
i telewizji. Podczas koncertów oferują nie-
skrępowaną zabawę, humor i niezmienną 
radość z umiejętności nawiązywania kontaktu 
z publicznością. 26 listopada 2011 roku na 
wieczną wachtę odszedł Irek „Messalina” 
Wójcicki. Zespół stara się wypełnić jego 
brak, choć nie jest to łatwe i proste.

Perły i Łotry

Zespół założony na Śląsku, w  roku 1992 
jako  Perły i  Łotry Shanghaju. W  reper-
tuarze  grupy  znalazły się tradycyjne, 
morskie  pieśni  pracy  a cappella. W  ro-
ku 2000  zespół  zmienił  nazwę na Perły 
i  Łotry. Ma na  koncie  siedem  wydanych 
albumów, a także setki koncertów zarówno 
w kraju jak i zagranicą. Znany z profesjonal-
nych aranżacji oraz doskonałego kontaktu 
z publicznością, od lat znajduje się nieprze-
rwanie w czołówce wykonawców polskiej 
sceny szantowej.

Hambawenah

Hambawenah – polski zespół folkrockowy 
wykonujący tradycyjne i  autorskie pieśni 
flisackie we współczesnych aranżacjach. 
Grupa powstała w  1996 roku jako zespół 
wykonujący repertuar o tematyce żeglarskiej, 
bazujący głównie na tradycji anglosaskiej. 
Wykorzystując etnograficzny materiał flisacki 
z  terenów całego kraju, grupa stopniowo 
wprowadzała do repertuaru tradycyjne 
pieśni, które przed wiekami stanowiły kanon 
polskiej muzyki żeglarskiej. W poszukiwaniu 
materiału muzycznego zespół sięga często 
do materiałów archiwalnych, naukowych 
publikacji etnograficznych oraz samodziel-
nie prowadzi badania. Grupa regularnie 
występuje na polskich festiwalach folko-
wych, wydarzeniach związanych z  rzeką 
Wisłą, żeglarstwem i rodzimymi tradycjami 
ludowymi. Mają za sobą setki koncertów 
w kraju i za granicą.

Zejman & Garkumpel

Wszystko zaczęło się w  1985, kiedy to 
zakochany w  wodzie Mirek Kowalewski 
zwany „Kovalem”, postanowił ziścić swe 
muzyczne marzenia. Wraz z przyjacielem 
wodniakiem, Romkiem Wojciechowskim, 
założył duet. W tamtych czasach na topie 
był inny duet: Simon & Garfunkel. Koval 
i Romek sparafrazowali tę nazwę i tak powstał 
Zejman & Garkumpel. Gitarowe brzmienie 
i autorskie teksty rodem z „morskich opo-
wieści” ujęły słuchaczy. Początkowo było to 
dość wąskie grono żeglarzy z klubu „Passat” 
przy ZM Ursus.

Przez ponad 20 lat istnienia Zejman & Gar-
kumpel dał ponad 2000 koncertów, nagrał 
12 płyt oraz kilkanaście żeglarskich hitów. 
Takie piosenki, jak Samantha, Szanta dziewicy 
czy Anioły Żywioły, są nie tylko powszechnie 
znane publiczności, ale i odtwarzane przez 
innych artystów.

Korycki i Żukowska

Andrzej Korycki, członek legendarnego 
zespołu Stare Dzwony, od początku lat 80. 
XX w. wykonawca współczesnych piosenek 
żeglarskich. W świecie muzycznym zasłynął 
przede wszystkim jako twórca utworów: 
Magda, Yacht Rock&Roll, Struna za struną, 
Chciałem być żeglarzem. Charyzmatyczny 

wirtuoz głosu i gitary, w ujmujący sposób 
zjednujący sobie ludzi, pasjonat, który w nie-
powtarzalny sposób ukradkiem przemyca 
do muzyki spokój i ciszę. Obecnie Andrzej 
występuje w duecie z Dominiką Żukowską, 
z którą wspólnie śpiewa utwory autorskie, 
tradycyjne pieśni o morzu oraz współczesne 
pieśni kubryku.

Andrzej Korycki i  Dominika Żukowska 
starają się znieść klasyczny podział na artystę 
i widza, zdobywając kontakt z publicznością 
i zapraszając do wspólnego śpiewania tych 
znanych i lubianych utworów.

Stare Dzwony

Stare Dzwony (the Old Bells) to jeden z naj-
starszych, działających w tym samym składzie 
polskich zespołów szantowych, od którego 
zaczęła się zarówno moda na profesjonalne 

śpiewanie szant i piosenek żeglarskich, jak 
i cały ruch szantowy w Polsce.

Banana Boat

Banana Boat – sekstet wokalny, specjalizu-
jący się w oryginalnej twórczości autorskiej 
w dziedzinie współczesnej piosenki żeglar-
skiej, neo-szanty oraz w autorskiej inter-
pretacji szanty klasycznej. Zespół powstał 
w 1994 roku i zadebiutował występem na 
Tratwie ’94 w Katowicach. Pierwszy skład 
rozwiązał się w  1996 roku. W  1998 roku 
zespół wznowił działalność w  pięciooso-
bowym składzie, a w ostatnich miesiącach 
roku 2008, wzmocniony pięknym, ciepłym 
basem Piotra „Qdysia” Wiśniewskiego, staje 
się sekstetem.
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To jeden z najstarszych i bez wątpie-
nia najbardziej interesujących obiek-
tów ZWiK. Ruszyły przygotowania do 
jego modernizacji.

Mowa o Zakładzie Produkcji Wody 
„Pilchowo”. ZWiK zakończył niedawno 
przetarg na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej modernizacji tego ujęcia. Wśród 
zaplanowanych prac jest m.in. likwidacja 3 
studni głębinowych i budowa w ich miej-
sce takiej samej liczby nowych czerpni, 
co spowodowane jest tym, że przez wiele 
lat eksploatacji spadła wydajność starych 
studni. W Pilchowie planuje się również wy-
konanie urządzeń, które będą automatycz-
nie sterować pracą filtrów pośpiesznych. 
Modernizacja ma objąć również całkowitą 
wymianę rurociągów i armatury, które służą 
od momentu powstania ujęcia. Trzeba wie-
dzieć, że budowę w Pilchowie rozpoczęto 
w 1927 r., a zakład oddano do użytku w lip-
cu 1929 r. Początkowo znajdowały się tu 4 
studnie, obecnie jest ich 11, a najgłębsza 
z nich liczy sobie 98 m. 
Oprócz studni w skład ujęcia wody w Pil-
chowie wchodzą dwa budynki z klinkieru. 
W jednym mieszczą się filtry, w drugim 
urządzenia pompujące czystą wodę. Obiek-

Ecoszczecin

Plan zmian w Pilchowie

ty są charakterystyczne dla budynków 
użyteczności publicznej realizowanych 
w przedwojennym Szczecinie. W podob-
nym stylu utrzymany jest szpital przy ul. 
P. Skargi czy siedziba Wojewódzkiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy 
pl. Kilińskiego. Wewnątrz budynków ujęcia 
zachowało się sporo elementów oryginal-
nego wyposażenia. Na szczególną uwagę 
wśród nich zasługuje dieslowski agregat 
prądotwórczy, który dzięki staraniom me-
chaników ZWiK cały czas jest sprawny. 

Pracownicy ZWiK często muszą usuwać 
zatory lub awarie spowodowane tym, że 
w sieci kanalizacyjnej znalazły się rzeczy, 
których tam być nie powinno.

Lista rzeczy znajdowanych w przepompow-
niach i oczyszczalniach jest bardzo długa. Są 
na niej worki foliowe i reklamówki, rękawiczki 
jednorazowe, resztki materiałów higienicz-
nych oraz najbardziej uciążliwe ze wszystkich 
– chusteczki dla niemowląt i patyczki do uszu. 
To jednak nie koniec listy. Kilka dni temu na 
jednym z wylotów sieci deszczowej nasi 
pracownicy znaleźli m.in. tapczan. Znajdują 
też gruz, wszelkiego rodzaju puszki, wyroby 
z tworzyw sztucznych czy sprzęt elektronicz-
ny. Zdecydowana większość niepożądanych 
śmieci dostaje się do kanalizacji z naszych 
muszli klozetowych bądź zlewów kuchen-
nych, inne, większe odpady wrzucane są po 
odsunięciu włazu bezpośrednio do studni 
kanalizacyjnych lub wpustów ulicznych. 
Niedawno nasi pracownicy trafili na 
kratkę wpustu świeżo zalaną farbą, 
a w osadniku wpustu natrafili na klej 
i zaprawy, które na szczęście nie zdążyły 
jeszcze związać i dało się je usunąć.

Dlaczego nie wolno wrzucać wszystkiego 
do naszych umywalek, zlewozmywaków 
i muszli klozetowych? Odpowiedź jest prosta. 
Sieć kanalizacyjna, zarówno wewnętrzna 
w naszych domach, jak i zewnętrzna staje 
się niedrożna i zatyka się. To samo dotyczy 
kanalizacji deszczowej. Może to się stać przy-
czyną poważnej awarii, której usunięcie bywa 
kłopotliwe i bardzo kosztowne. Powstały 
zator może sprawić, że ścieki cofną się i za-
leją mieszkanie, ogród lub ulicę powodując 

Budowa kanalizacji sanitarnej na Pra-
wobrzeżu trwa i jesienią tego roku 
kolejnych kilkanaście ulic Wielgowa 
i Sławociesza zostanie w nią uzbrojo-
nych. 

Tymczasem już parę miesięcy temu ZWiK 
zakończył wcześniejszy etap budowy 
kanalizacji na wspomnianych osiedlach. 
Zadanie jest częścią programu inwesty-
cyjnego pn. „Czysta Odra w Szczecinie” 
współfinansowanego z funduszy Unii 
Europejskiej. Prace przeprowadzono na 
20 ulicach. Ich mieszkańcy mogą się już 
przyłączać do nowej sieci. Kanalizacja 
ułożona została na następujących ulicach: 
Balladyny, Bałtyckiej, Chmielnej, Ciepłej, 
Drewnianej (do nr 17), Jarząbków, Leśne-
go Echa (Irysowa), Łowczych, Melisy, Na 
Tropie, Sasanki, Śpiewnej, Tczewskiej, 
Uzdrowiskowej, Wesołej, Wiślanej (do 
nr 27) Zaułek Sikoreczki, Zawrotnej (do 
nr 19) i Żaków.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach na właścicielach 
nieruchomości spoczywa obowiązek 
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. 
Powyższy obowiązek realizuje się po-

przez złożenie wniosku o przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, zaś 
sposób wykonania przyłącza ustalony zo-
stanie indywidualnie w drodze wydanych 
przez ZWiK warunków technicznych. 
W konsekwencji powyższego zostanie 
zawarta umowa na odprowadzanie ście-
ków. Zachęcamy również do przyłączenia 
nieruchomości, które zasilane są w wodę 
z indywidualnych studni głębinowych. 

W przypadku dodatkowych pytań do-
tyczących warunków przyłączenia nie-
ruchomości do kanalizacji sanitarnej 
jesteśmy do Państwa dyspozycji i prosimy 
o kontakt z Biurem Obsługi Klienta ZWiK:

1. pod adresem mailowym:  
bok@zwik.szczecin.pl 

2. przy pomocy Elektronicznego Biura 
Obsługi Klientów (portal e–BOK)

3. telefonicznie pod numerem:  
091 42 56 726

4. osobiście (po wcześniejszym umó-
wieniu) w naszych punktach obsłu-
gi klienta:
–  ul. Golisza 10, 
– ul. Leszczynowa 23 (oś. Zdroje) 

tel. 91 42 56 723 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że wciąż 
trwa postępowanie w sprawie wniosku o zmianę taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków. Oznacza to, że dotychczasowe 
ceny dostawy wody i odbioru ścieków w Szczecinie pozostają na niezmie-
nionym poziomie. 
Szczegółowy cennik opłat znajduje się na stronie internetowej ZWiK pod 
adresem: https://zwik.szczecin.pl/

Zabytkowy agregat prądotwórczy Jeden z budynków ujęcia wody w Pilchowie

Wśród niepożądanych w kanalizacji śmieci 
pracownicy ZWiK znaleźli m.in. tapczan. 

Śmieci nie do kanalizacji 

Prawobrzeże: podłącz się 
do kanalizacji sanitarnej

Informacja o taryfach

nietypowej  

O ile obiekty i część wyposażenia ujęcia 
nie zmieniły się od wielu lat, o tyle teren 
wokół Zakładu zmienił się bardzo. Co 
oczywiste zwiększyła się liczba studni, 
jednak najistotniejszą zmianą była budo-
wa farmy fotowoltaicznej. Produkowana 
dzięki niej energia elektryczna w całości 
przeznaczana jest na potrzeby Zakładu. 
Od kilku miesięcy obok budynków ujęcia 

działa niewielka pasieka prowadzona 
przez młodego miłośnika pszczelarstwa. 
Jest jednak rzecz, która nie zmieniła się od 
kilkudziesięciu lat: zakład w Pilchowie jest 
wciąż drugim, co do znaczenia ujęciem 
wody dla Szczecina. W ub. roku wypro-
dukowano tu 2 064 485 m szesc. wody. 
Niektórzy twierdzą, że to najsmaczniejsza 
szczecińska woda.

duże straty materialne i zanieczyszczenie 
środowiska. 

Śmieci w kanalizacji są także częstą przy-
czyną usterek pomp tłoczących ścieki do 
oczyszczalni, których ZWiK eksploatuje 
kilkaset i stanowią one niezbędne ogniwo 
systemu przesyłu ścieków. Jeszcze inne 
zagrożenie stanowią rozpuszczalniki, lakie-
ry, farby i pozostałe produkty chemiczne, 
które wylewamy do kanalizacji. Gdy dotrą 
do oczyszczalni, mogą zakłócić procesy 
biologicznego oczyszczania ścieków.

Podsumowując, sieć kanalizacyjna to nie 
śmietnik. Powinny do niej trafiać jedynie 
ścieki z naszych codziennych czynności 
higienicznych, z mycia naczyń, prania, 
sprzątania itp. ZWiK apeluje do mieszkań-
ców o rozsądek tj. zgodne z przeznacze-
niem korzystanie z kanalizacji w naszych 
domach. Dzięki temu unikniemy kłopotów, 
niższe też będą koszty usuwania ewentual-
nych awarii. Przy okazji ZWiK prosi o prze-
kazywanie sygnałów na temat niedrożnych 
ulicznych wpustów deszczowych. Można 
je zgłaszać pod numerem 994. 
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Budownictwo

Kwartał 36: rewitalizacja  
i budowa parkingowca
Po przebudowie, przestrzeń Kwartału 36 
zmieni się nie do poznania. W ramach tej 
inwestycji powstaną m. in.: nowe miesz-
kania, żłobek, plac publiczny z miniamfi-
teatrem i fontanną, ogród społeczny oraz 
plac zabaw. Rewitalizacja tego miejsca 
obejmuje także budowę pierwszego 
miejskiego parkingowca. Początek inwe-
stycji wiąże się z zamknięciem wnętrza 
kwartału dla parkujących samochody. 
Inwestycje realizuje Szczecińskie TBS

Miejsca parkingowe pod ziemią. Rewitali-
zacja obejmuje podwórze otoczone ulicami: 
Małkowskiego, ks. Bogusława X, Boh. Getta 
Warszawskiego oraz Kr. Jadwigi. Ogrom-
ną zaletą tej inwestycji jest wprowadzenie 
miejsc parkingowych do garażowca pod-
ziemnego. Po przebudowie wjazd na teren 
kwartału przewidziany będzie jedynie dla 
pojazdów uprzywilejowanych, to jest: straży 
pożarnej, pogotowia, służb oczyszczania 
miasta, dojazdów awaryjnych lub zwią-
zanych z dostawami towaru. Dzięki temu 
będzie można całkowicie oddać wnętrze 
kwartału mieszkańcom, wprowadzić wiele 
nowych funkcji i stworzyć zieloną przestrzeń, 
sprzyjającą wypoczynkowi. 

Dla potrzeb mieszkańców i klientów lokali 
usługowych, wewnątrz kwartału zaprojekto-
wano dwupoziomowy parking podziem-
ny na 262 samochody. Wjazd i wyjazd 
do garażowca zaplanowano od strony ul. 
Małkowskiego. Wyjście z parkingu pod-
ziemnego będzie możliwe bezpośrednio 
na teren kwartału poprzez klatki schodowe 
oraz windy. Jedno wyjście zaplanowano 
w nowym budynku przy ul. Boh. Getta 
Warszawskiego, pozostałe – w budynku 
plombowym przy ul. Małkowskiego oraz 
biurowcu Szczecińskiego TBS. 
Garaż ma być dozorowany, wjazd do par-
kingu zamykany szlabanem, sterowanym 
elektronicznie. Parking i teren zewnętrzny 
będą monitorowane. 

Ponad sto mieszkań planuje w tym 
roku wyremontować Zarząd Budyn-
ków i Lokali Komunalnych. Odno-
wione lokale będą znajdować się 
w różnych częściach Szczecina i zo-
staną przeznaczone na wynajem. 
Tylko w ostatnich pięciu latach 
ZBiLK wyremontował blisko 800  
mieszkań komunalnych.

Każdego roku Zarząd budynków i Lo-
kali Komunalnych przeznacza środki 
na remonty budynków komunalnych 
i podwórek. Wśród działań inwestycyj-
nych są także te, obejmujące remonty 
mieszkań. Zakres prac zależy od kon-

ZBiLK odnawia lokale komunalne 

Kompleksowa rewitalizacja. Rozwiąza-
nia proekologiczne. Poza budową gara-
żowca, wewnątrz Kwartału 36 planuje się 
wiele innych działań inwestycyjnych. Obej-
mować one będą m.in. budowę nowego 
budynku z trzydziestoma mieszkaniami. 
Spośród tych lokali, połowa przeznaczo-
nych będzie dla osób starszych, w tym kilka 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
jedno dla wychowanków pieczy zastęp-
czej. Nowy budynek zostanie wyposażony 
w windę, poruszającą się pomiędzy parkin-
giem podziemnym a dachem budynku. Na 
dachu zaprojektowano taras przeznaczony 
do spacerów oraz ogród warzywny dla 
seniorów. 
W parterze budynku zaplanowano świe-
tlicę środowiskową, a także żłobek dla 
około 30. dzieci. Centralna część kwartału 
zostanie przeznaczona na główny plac 
publiczny. Wzdłuż głównego placu, przez 
środek kwartału poprowadzona będzie 

pergola – zielone zadaszenie, pod którym 
będzie miejsce spotkań i rekreacji. Z cen-
tralnego placu będzie można swobodnie 
przemieszczać się w stronę wszystkich 
podwórek w tym kwartale, do każdego 
budynku oraz do świetlicy środowisko-
wej i żłobka. Centralny plac ozdobi także 
miniamfiteatr, fontanna w formie posadz-
kowych dysz, z ławeczkami i zielenią.

Po południowej stronie biurowca Szcze-
cińskiego TBS, w rejonie narożnika budyn-
ków frontowych przy ul. Ks. Bogusława 
X i Małkowskiego, powstanie ogród 
społeczny oraz plac zabaw dla dzieci. 
Będzie również wiele nasadzeń ozdob-
nych drzew, krzewów, bylin oraz traw. 
Dużą powierzchnię zieleni stanowić będą 
tereny zielone projektowane na dachach. 
W ramach prac rewitalizacyjnych zaplano-
wano także elementy małej architektury 
i akcenty rzeźbiarskie.

kretnego lokalu. Zakłada się, że remont 
z reguły obejmuje m.in.: malowanie, wy-
mianę okien oraz drzwi, a także napra-
wę ścian, sufitów, posadzek i ułożenie 
wykładzin podłogowych oraz wymianę 
urządzeń sanitarnych. Dodatkowo, jeśli 
jest to konieczne wymianie podlegają 
również instalacje wodne i kanalizacyj-
ne, gazowe oraz elektryczne. Remont 
może objąć także m.in montaż pieców 
gazowych lub elektrycznych, podgrze-
waczy wody, remont pieca kaflowego, 
wydzielenie łazienek lub wc.

Prace są prowadzone w mieszkaniach 
komunalnych i po odnowieniu będą 

przeznaczone np. na zamianę, wska-
zane jako lokale socjalne lub pomiesz-
czenia tymczasowe. Część mieszkań 
będzie wyremontowanych na potrze-
by programów społecznych i dla re-
patriantów. Przykładowe lokalizacje 
mieszkań planowanych do remontu 
to: Sławomira 12/13 , Stoisława 1/12, 
Narutowicza 22/3, Narciarska 1/2 i Dę-
bogórska 10a/16

Łączna kwota zaplanowana w tym roku 
przez ZBiLK na remonty mieszkań to 
ok. 4,7 mln zł. 

www.zbilk.szczecin.pl

WYREMONTUJ I ZAMIESZKAJ

Mieszkania przeznaczone do remontu 
w stałej ofercie Miasta

Więcej na:

zbilk.szczecin.pl,

amm.szczecin.eu

i pod numerami telefonów:

91 48 86 455, 91 48 86 327 zbilk.szczecin.pl

W ramach rozwiązań proekologicznych 
zaplanowano również budowę zbiorników 
wody deszczowej, do podlewania projek-
towanej zieleni. Powstaną dwa podziem-
ne, przepływowe zbiorniki oraz kilka sztuk 
zbiorników naziemnych. Cały nawadniany 
obszar podzielony został na 6 sektorów, 
z których każdy będzie posiadał własny 
system sterowniczy.
W sumie powierzchnia terenów zielonych 
wyniesie 3 701 m2, ogrodów społecznych 
– 99,30 m2, a dachów zielonych – 491 m2. 

Początek prac. Zamknięcie wnętrza kwar-
tału dla parkujących. W związku z rozpo-
częciem inwestycji, od 17 lipca br. nie jest już 
możliwe parkowanie na terenie podwórza. 
Wnętrze kwartału stało się placem budowy. 

Informację w tej sprawie w formie ulotek 
i ogłoszeń otrzymali mieszkańcy budynków 
otaczających teren oraz kierowcy parkujący 
na tym obszarze. Stosowną tablicę informu-
jącą o rozpoczęciu inwestycji i wyłączeniu 
parkowania ustawiono także na wjeździe 
do kwartału. 

Przepraszamy wszystkich za utrudnie-
nia związane przebudową i dziękujemy 
za wyrozumiałość!

Inwestycję realizuje Szczecińskie TBS. 
Wykonawcą jest szczecińska spółka 
Prime Construction, która złożyła naj-
korzystniejszą ofertę w przetargu. Umo-
wa na wykonanie została podpisana 12 
czerwca br. 
Koszt zadania to ok 67,4 mln zł. Termin za-
kończenia prac – I kwartał 2024 r.
Środki finansowe na przebudowę pocho-
dzą ze środków własnych Szczecińskiego 
TBS, z budżetu Gminy Miasto Szczecin 
(w tym dotacja z Funduszu Dopłat) i z kre-
dytu z Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go udzielonego w ramach Europejskiego 
Funduszu Inwestycji Strukturalnych.
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Prestiżowe grono osób oraz instytucji, 
które promują nasze miasto w kraju 
i zagranicą powiększyło się. Sakso-
fonista jazzowy Tomasz Licak oraz 
policjant i pasjonat historii kom. dr 
Marek Łuczak zostali Ambasadorami 
Szczecina. 

– To jest ogromny honor, ogromna duma 
i przyjemność móc powiedzieć: „jestem 
ze Szczecina” – powiedział Tomasz Licak, 
podczas uroczystości nadania tytułu Am-
basadora. 

Jest saksofonistą jazzowym i kompozyto-
rem, absolwentem duńskich uczelni - Carl 
Nielsen Academy of Music w Odense oraz 
Rhythmic Music Conservatory w Kopenha-
dze. Autorem muzyki filmowej i teatralnej. 
Do tej pory nagrał 15 płyt z muzyką impro-
wizowaną, jazzową i rockową. Studia na 
duńskich uczelniach i kontakt ze światowej 
sławy muzykami jazzowymi zaowocowały 
kilkoma znaczącymi projektami. Wśród nich: 
KRAN („The Zombie Chords”, “K.R.A.N.”), 
Licak/Wośko Quartet (“Entrails United”), 
który w 2013 roku odniósł zwycięstwo 
w konkursie festiwalu Jazz Nad Odrą, oraz 
Outbreak Quartet, czyli kwartet z pianistą 
Arturem Tuźnikiem, który zdobył Grand 
Prix konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. 
Tomasz Licak współtworzy również grupę 
rockowo-alternatywną, „The Ears”,  w której 
gra na klarnecie basowym, wykorzystując 
efekty elektroniczne. 

Jako kompozytor pisze i aranżuję muzy-
kę na big-band. Do najbardziej znanych  

Zapraszamy do Miejskiej Wypożyczalni 
Rowerów, która jest uzupełnieniem ofer-
ty BikeS IV generacji, który zostanie uru-
chomiony po zakończeniu przetargu. 

Do dyspozycji jest 85 jednośladów typu 
BikeS III generacji, wyposażonych w linkę 
z zamkiem szyfrowym. Wypożyczalnia 
znajduje się w siedzibie spółki NiOL przy 
al. Wojska Polskiego 105, jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30 – 14:30. Na miejscu można wy-
pożyczać i zwracać rowery, ale jest także 
opcja „dostawy” i odbioru pojazdów do/
ze wskazanego miejsca. Oczywiście jest 
ona dodatkowo płatna.

CENNIK MIEJSKIEJ WYPOŻYCZALNI 
ROWERÓW

Klienci indywidualni:
Weekend – 49 zł/rower
Tydzień – 129 zł/rower
Miesiąc – 399 zł/rower

Dłuższy okres: cena ustalana indywidualnie.

Dowóz/odbiór roweru do klienta 49 zł (na 
terenie miasta max. 10 szt. rowerów)

Dowóz/odbiór roweru do klienta poza mia-
stem1,99 zł/km (max. 10 szt. rowerów)
Kaucja 100 zł/rower.

Klienci firmowi – wynajem minimum  
10 rowerów na minimum miesiąc
Miesiąc – 299zł/rower
Kaucja – 100 zł/rower

Koszt odtworzenia roweru zgodnie z kosz-
torysem naprawy serwisu.

Opłata za przekroczenie maksymalnego 
czasu wypożyczenia roweru 49 zł/1 dzień.
Koszt całkowitego odtworzenia roweru  
1 999 zł.

Kontakt w sprawie rezerwacji rowerów: tel. 
91 48 09 009, email: mwr@niol.szczecin.pl

To wygląda jak wielka układanka. Trwa 
montaż konstrukcji stalowej nowego 
zadaszenia Teatru Letniego. 

Konstrukcja zadaszenia składa się z około 
2500 spawanych elementów o łącznej 
masie ponad 400 ton. Ten etap robót zgod-
nie z harmonogramem, ma się zakończyć 
w sierpniu, następnie konstrukcja zostanie 
zwolniona z podparć tymczasowych. Kolej-
ny etap związany będzie z wykonywaniem 
pokrycia dachu z membrany.

Przebudowa teatru, według projektu biura 
architektonicznego Flanagan Lawrence 
z Londynu, jest bardzo gruntowna. W za-
kres prac wchodzi m.in. rozbudowa sceny 
od strony widowni; rozbiórka starego za-
daszenia i budowa nowego; przebudowa 
widowni; dróg dojazdowych, sieci elek-
trycznych, kanalizacyjnych i sanitarnych, re-
nowacja i konserwacja łuku żelbetowego.

Nowy Teatr Letni  im. H. Majdaniec ma być 
gotowy w przyszłym roku.

Drugie życie Bike_S Teatr Letni 

Honorowi Ambasadorowie 
2021 wybrani

dokonań w tej dziedzinie należą aranżacje 
pieśni kompozytorów polskich (Feliksa 
Nowowiejskiego) oraz duńskich (Oluf 
Ring). 

Wspólnie z Domem Kultury „13 Muz” 
od 4 lat prowadzi autorski cykl koncer-
tów pt. „Inspektor Jass na tropie, czyli 
jazz z historią w tle”. Do wspólnego 
grania, tytułowy Inspektor, zaprasza 
muzyków z Polski i z zagranicy. Każdy 
koncert opatrzony jest opowieścią 
o przeróżnych zakamarkach historii 
jazzu. 

Komisarz dr Marek Łuczak służy w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Szczeci-
nie. Jest koordynatorem wojewódzkim ds. 
przeciwdziałania przestępczości przeciwko 
zabytkom w województwie zachodniopo-
morskim. Ponadto pełni funkcję prezesa 
Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.

– Wypośrodkowanie czasu pomiędzy rze-
czy ważne, pomiędzy rodzinę a rzeczy, które 
przysięgamy robić na co dzień jest trudne, 
ale mam nadzieję, że uda mi się pracować 
dla tego miasta jak najdłużej – mówi kom. dr 
Marek Łuczak.

Komisarz policji, doktor historii, au-
tor ponad 40 (!) książek o historii 
i zabytkach Szczecina i Pomorza Za-
chodniego, a także katalogów utraco-
nych zabytków sakralnych i licznych  
artykułów z dziedziny historii sztuki, 
poszukiwania utraconych dzieł sztuki 
i karnoprawnej ochrony zabytków. 

Autor serii monografii o dzielnicach 
Szczecina, pierwsze były Zdroje, dziś 
już praktycznie wszystkie zakątki mia-
sta znajdziemy w tej pięknie wyda-
nej serii.

Odznaczony m.in. srebrnym Krzyżem 
Zasługi, brązowym medalem „Za Dłu-
goletnią Służbę”, srebrnym oraz złotym 
Gryfem Zachodniopomorskim, meda-
lem „Za Zasługi dla Miasta Szczecina”, 
Zachodniopomorskim Krzyżem św. 
Floriana oraz złotą odznaką „Za Opiekę 
nad Zabytkami” , brązowym medalem 
„Gloria Artis”, nadanym przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poza odzyskiwaniem utraconych dzieł 
sztuki, pisaniem książek, wydaje płyty 
własnej kompozycji i własnego zespołu 
„Outsider”. Zysk ze sprzedaży krążków 
przeznacza m.in. na leczenie pacjentów 
Fundacji Zachodniopomorskiego Ho-
spicjum dla Dzieci i Dorosłych, a także 
wspomagających m.in. policjantów 
w walce z chorobami. 

www. wiadomosci.szczecin.eu 

Login: maku; Czas: 2021-07-30 16:20:24; Adres: 10.0.6.8



11SZCZECIN wsz     Lipiec/sierpień    2021www.wiadomosci.szczecin.eu

Rozmaitości

Wakacyjne Kino na Leżakach jest już 
na półmetku. Przed nami jeszcze pięć 
tygodni wspólnych seansów pod 
chmurką w różnych lokalizacjach 
miasta. 

„Dotychczasowe projekcje i miejsca 
seansów organizowanych w ramach 
Kina na Leżakach spotkały się z wielkim 
zainteresowaniem. Mieszkańcy z miłą 
chęcią odwiedzili m.in. deptak Bogusła-
wa, plac Tobrucki, Jeziorko Słoneczne 
czy ul. Jagiellońską. Ale ciekawych 
fi lmów i jeszcze ciekawszych lokalizacji 
nie zabraknie także i w sierpniu. Przed 
nami kolejny etap fi lmowej podróży.

Seanse „Kina na Leżakach” wyświetlane 
będą do 9 września włącznie. Filmy będzie 
mogło oglądać jednorazowo maksymalnie 
100 osób. 
Wstęp jest bezpłatny, a w razie deszczu 
zapewniamy uczestnikom przeciwdesz-
czowe peleryny.

Mnóstwo atrakcji, rodzinne biegi, dużo 
dobrej zabawy, a wszystko w otocze-
niu wody i zieleni. Sierpniowe Bul-
warove to punkty obowiązkowe dla 
każdego, kto chce miło i aktywnie 
spędzić czas.

To miejsce ma swój klimat. Każdy, kto 
chociaż raz przyszedł na Bulwarove 
zgodzi się z tym, że to jeden z najlepszych 
punktów eventowych na mapie 
Szczecina. Gry i zabawy dla najmłodszych, 
wieloformatowe planszówki i kolorowanki, 
ogólnodostępne zabawki i animatorzy, 
którzy organizują kreatywne warsztaty, 
interaktywne spektakle i wiele innych zajęć 
dla dzieci. Dodatkowo, strefa wypoczynku 
– leżaki, koce, smaczne przekąski i dobra 
muzyka. Tak można w wielkim skrócie 
opisać to, co każdego lata dzieje się na 
skwerze wieńczącym Łasztownię. 

W sierpniu możemy liczyć na dwa Bulwa-
rove weekendy. Pierwszy (14-15.08) bę-
dzie bardzo sportowy. Koszykówka, crossfi t 
i również biegi. Pierwszy start w sobotę, 
14 sierpnia już o godz. 9.00 (druga tura 
o 12.00). Pomiędzy dwiema turami biegu dla 

dorosłych znów odbędą się „Biegi Kota Um-
briagi” dla dzieci (godz.10.15). Uczestnicy 
w swoich pakietach znajdą niespodzianki. 
Po odbiór pakietów startowych zapraszamy 
w piątek (13.08) w godzinach 13:00-19:00 
na Deptak Bogusława (przy pl. Zgody). 

Osoby spoza aglomeracji szczecińskiej 
i posiadacze karnetów na wszystkie biegi 
cyklu mogą odebrać pakiety przed bie-
giem. Biuro zawodów będzie otwarte od 
godziny 8:00 jak zawsze przy starcie, na 
skwerze przy Nabrzeżu Starówka. Zapisy 
na biegi odbywają się za pośrednictwem 
strony: www.protiming24.pl/startmeta/ev/
biegowe-bulwarove.
 
Drugi raz na Bulwarove będzie można 
się wybrać w dniach 21-22 sierpnia. 
Podczas tego weekendu odwiedzający 
będą mogli wziąć udział w grze miejskiej 
i innych atrakcjach, jakie przygotuje Dom 
Kultury Słowianin.

Partnerem wydarzenia jest Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Szczecinie, który realizuje program 
inwestycyjny „Czysta Odra w Szczecinie”.

Przed nami trzy dni pełne dobrej zabawy 
i ciekawych atrakcji. Dwa brzegi Odry 
wypełnią się stoiskami, muzycznymi 
scenami, strefami animacji, gastronomii 
i rozrywki. 

Żagle 2021 są zwieńczeniem dwuetapo-
wych Regat Bałtyckich na trasie Tallinn 
– Kłajpeda oraz Kłajpeda – Szczecin. Do 
Szczecina wpłyną m.in. Fryderyk Chopin, 
Generał Zaruski, Atyla (Hiszpania), Shtan-
dart (Rosja), Brabander (Litwa), Kapitan 
Borchardt (Polska).

Program Żagli pęka w szwach. Odwie-
dzający wydarzenie będą mogli korzystać 
z kilku stref aktywności, które znajdą się po 
obu stronach Odry. Na Wałach Chrobrego 
znajdzie się m.in. scena szantowo-folkowa, 
której będą towarzyszyć stoiska sprzeda-
żowe, piwa kraftowe i wesołe miasteczko. 

Podczas imprezy Żagle 2021 nie może za-
braknąć szant! Ustawiona przy pomniku 
Centaura scena szantowo-folkowa będzie 
grała przez cały weekend. Wystąpią na niej 
największe gwiazdy polskiej muzyki szan-
towej, folkowej i bluesowej. Czeka nas aż 
18 koncertów! 
Pozostając cały czas w rejonie Wałów Chro-
brego, których sąsiadujące alejki wypełnią 
się stoiskami sprzedażowymi, będzie można 
zakupić pamiątki marynistyczne, smaczne 
potrawy, oryginalne wyroby. W alei Arty-
stów można spotkać twórców sztuki ręko-
dzielniczej i innych artystów amatorów oraz 
profesjonalistów oferujących własnoręcznie 
wykonane produkty. Przy ulicy Komandor-
skiej pojawi się także wesołe miasteczko. 
Wśród atrakcji znajdą się karuzele, rollerco-
stery. Do dyspozycji dzieci będzie ogromny 

Podróż z Kinem Bulwarove wakacje

Żeglarskie święto 

Przed nami kolejny etap fi lmowej podróży.
1. 4.08.2021 – wyjątkowo środa – godzina 21:30 – Wyspa Grodzka 

– „Rain man” (1988)
2. 12.08.2021 godzina 21:30 – Amfi teatr Żydowce – „Ostatnie wakacje” 

(2006)
3. 19.08.2021 godzina 21:30 – Wyspa Grodzka – „Cast Away” (2000)
4. 26.08.2021 godzina 21:30 – Fabryka Wody – „Wodny świat” (1995)
5. 2.09.2021 godzina 21:00 – Międzyosiedlowy Park Rekreacyjny 

– ul. Taczaka – „Sekretne życie zwierząt domowych” (2016)
6.  9.09.2021 godzina 21:00 – Stadion Miejski im. Floriana Krygiera 

– „Na ratunek wielorybom” (2012)

teren z urządzeniami rozrywkowymi – dmu-
chanymi zamkami czy eurobungee. 

Na plac Mickiewicza powróci uwielbia-
na przez najmłodszych Strefa Dzie-
cięca. To tam maluchy będą mogły 
wziąć udział w warsztatach, koncertach, 
pokazach tanecznych czy zawodach 
sportowych. 

A  na Łasztowni?
Dwie sceny, dużo dobrej muzyki, dużo 
dobrej zabawy.

Scena na Wyspie Grodzkiej gościć 
będzie szczecińskich muzyków, wy-
stąpią m.in. Olga Adamska, Sklep 
z Ptasimi Piórami, Clair and Lilii, The 
Small Town Kids, After Blues, Koncerty 

zaplanowano od piątku do niedzieli 
w godz. 15.00 – 20.00. Później scenę 
przejmują dj-je. 

Trzynasta edycja szczecińskiego festiwa-
lu Akustyczneń wyjątkowo przypadnie 
na okres letni. Na największej scenie na 
Łasztowni nie zabraknie artystów spod 
akustyczniowej bandery m.ni. The Ears, 
Tragarze, Kapitan Stereo, Konrad Słoka 
z zespołem.

Na tej scenie usłyszymy także: Baltic 
Neopolis Orchestra, Lord Sound of Qu-
een, Tea Time Boogie, Naprawdę, Blue 
Crow, Michał Grobelny z zespołem i wielu 
innych. Koncerty będą odbywały się od 
piątku do niedzieli od godz. 15.00 do 
godz. 22.00.

Głodnych wrażeń zapraszamy do Holiday 
Parku, gdzie każdy miłośnik adrenaliny 
znajdzie coś dla siebie. Wheel Of Szcze-
cin - największe koło młyńskie w Polsce 
i 55 metrowe śmigło Vmaxx – tutaj mocne 
wrażenia gwarantuje połączenie prędkości 
i wysokości. 

Przy tylu atrakcjach trzeba się posilić. Smacz-
ne przekąski czy sycące dania z różnych 
kuchni świata będą czekały na nas w Strefie 
Food Trucki. 

Specjalnym wydarzeniem żeglarskiego 
święta będzie koncert Cleo w Netto Arenie, 
a przed jej występem wysłuchamy zespołu 
Sound’n’Grace.

Więcej szczegółów na www.zagle2021.

2021
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Żagle 2021. Żeglarski Szczecin Zaprasza!
Piątek 30.07.2021
Lewy Brzeg

Godzina Wydarzenie Miejsce 

16.00-20.00

Strefa Dziecięca:
– na scenie: animacje, koncerty, spektakle interaktywne, warsztaty 

taneczne; 
– na terenie strefy: warsztaty, aktywności sportowe, wystawa fami-

lijna „Z MIŁOŚCI DO WODY … FOR THE LOVE OF WATER”, punkty 
informacyjno-promocyjne: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Szczecinie oraz Szczecin Przyjazny Rodzinie. 

Scena Dziecięca/ 
przy  
Pomniku Mickiewicza

16.00-1.30 Jarmark pod Żaglami, tawerny piwne
Wały Chrobrego,  
ul. Jana z Kolna 
Bulwar Piastowski

16.00-22.00 Aleja Artystów – wyjątkowe wyroby rękodzielnicze twórców  
z całej Polski Wały Chrobrego

16.00-22.00 Aleja Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne  
Pomorza Zachodniego

ul. Zygmunta  
Starego

16.00-1.30 Lunapark Jan Novy – wesołe miasteczko z Czech ul. Jana z Kolna/  
ul. Komandorska

16.00-1.30 Craft Beer Zone w portowym klimacie – odpoczynek,  
muzyka i mnóstwo rodzajów piwa do wyboru ul. Admiralska 

16.00-22.00

16.00-17.00 – Perły i Łotry
17.15-18.15 – EKT Gdynia 
18.30-19.30 – Kraków Street Band
19.45-20.45 – Beltaine
21.00-22.00 – Bubliczki

Scena szantowo- 
-folkowa  
przy Centaurze

16.00-18.00 Wystawa Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku  
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe  
w Szczecinie

16.00-22.00 Wystawa z okazji jubileuszu 25-lecia polsko-kanadyjskiego Klubu 
Żeglarskiego „Zawisza Czarny” Nabrzeże Pasażerskie

Prawy Brzeg 

14.00-20.00

Koncerty szczecińskich zespołów: 
14.00 – Markato 
15.00 – Olga Adamaska
16.00 – Sklep z Ptasimi Piórami
17.00 –  Clair and Lilii
18.00 – The Small Town Kids
19.00 – After Blues

Scena na  
Wyspie Grodzkiej

20:00-02:00 Bass Astral, Alex Waligóra i Dawid Korniak z kolektywu Canalia 
Comunity

Scena na  
Wyspie Grodzkiej

16.00-1.30 Jarmark pod Żaglami, tawerny piwne Łasztownia 

16.00-1.30 Strefa Food Trucków – kulinarna podróż po całym świecie  
za sprawą restauracji na kółkach Łasztownia 

16.00-1.30 Wesołe miasteczko – Holiday Park Szczecin z największym  
w Polsce kołem młyńskim Wheel of Szczecin Łasztownia 

16.00-20.00 Czysta Odra w Szczecinie - Strefa Animacji Łasztownia

15.00-22.00

Koncerty szczecińskich zespołów:
15.00 – Baltic Neopolis Orchestra
16.00 – Lord Sound of Queen
17.00 – Tea Time Boogie
18.00 – Akustyczeń Festiwal: The Ears 
19.00 – Naprawdę
20.00 – Blue Crow
21.00 – Michał Grobelny z zespołem
22.00 – Akustyczeń Festiwal: Tragarze

Scena na Łasztowni

Sobota 31.07.2021

Lewy Brzeg 

10.00-22.00 Wystawa z okazji jubileuszu 25-lecia polsko-kanadyjskiego Klubu 
Żeglarskiego „Zawisza Czarny” Nabrzeże Pasażerskie

10.00-1.30 Jarmark pod Żaglami, tawerny piwne
Wały Chrobrego,  
ul. Jana z Kolna 
Bulwar Piastowski

10.00-22.00 Aleja Artystów - wyjątkowe wyroby rękodzielnicze twórców  
z całej Polski Wały Chrobrego

10.00-22.00 Aleja Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne  
Pomorza Zachodniego ul. Zygmunta Starego

10.00-1.30 Lunapark Jan Novy – wesołe miasteczko z Czech ul. Jana z Kolna/ 
ul. Komandorska

10.00-1.30 Craft Beer Zone w portowym klimacie – odpoczynek,  
muzyka i mnóstwo rodzajów piwa do wyboru ul. Admiralska 

12.00-22.00 Wystawa Stettin / Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe  
w Szczecinie

12.00-20.00

Strefa Dziecięca:
– na scenie: animacje, koncerty, spektakle interaktywne, warsztaty 

taneczne; 
– na terenie strefy: warsztaty, aktywności sportowe, wystawa fami-

lijna „Z MIŁOŚCI DO WODY … FOR THE LOVE OF WATER”, punkty 
informacyjno-promocyjne: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Szczecinie oraz Szczecin Przyjazny Rodzinie. 

Scena Dziecięca/
przy 
Pomniku Mickiewicza

14.30-24.00

14.30 – 15.30 – Korycki Żukowska 
15.45 – 16.45 – Stare Dzwony
17.00 – 18.00 – Dair
18.15 – 19.15 – Banana Boat
19.30 – 20.30 – Serencza
20.45 – 21.45 – Ryczące 20
23.00 – 24.00 – Hambawenah

Scena szantowo- 
-folkowa  
przy Centaurze

18.00 Koncert Cleo Netto Arena

22.00 Koncert gitarowy – Krzysztof Meisinger  
i zespół Poland baROCK pokład Żaglowca Atyla

Prawy Brzeg 

10.00-1.30 Jarmark pod Żaglami, tawerny piwne Łasztownia

10.00-1.30 Strefa Food Trucków – kulinarna podróż po całym świecie  
za sprawą restauracji na kółkach Łasztownia

10.00-1.30 Wesołe miasteczko – Holiday Park Szczecin z największym  
w Polsce kołem młyńskim Wheel of Szczecin Łasztownia

10.00-20.00 Czysta Odra w Szczecinie - Strefa Animacji Łasztownia

10.00-14.30 IV Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin 2021 o Puchar  
Prezydenta Miasta Szczecin – prezentacje/koncerty Scena na Łasztowni 

15.00-23.00

Koncerty szczecińskich zespołów:
15.00 – Chór Akademii Morskiej
16.00 – Los Cafe
17.00 – Jackpot Quintet
18.00 – Akustyczeń Festiwal: Kapitan Stereo
19.00 – Luz Blues
20.00 – Parasoul
21.00 – Akustyczeń Festiwal: Konrad Słoka z zespołem
22.00 – Rock Gintrowski

Scena na Łasztowni

14.00-20.00

Koncerty szczecińskich zespołów:
14.00 – Vendre, Torney
15.00 – O2
16.00 – Blue Bossa
17.00 – Ethno Flow
18.00 – Zachodni Wiatr
19.00 – BAIKA

Scena  
na Wyspie Grodzkiej

20:00-02:00 Ruchome piaski – impreza na plaży, podczas której o odpowiedni 
klimat zadba m. in. DJ Milzz

Scena  
na Wyspie Grodzkiej

Niedziela 01.08.2021
Lewy Brzeg 

9.00 Bieg pod Żaglami Nabrzeże Pasażerskie 

10.00-23.00 Jarmark pod Żaglami, tawerny piwne
Wały Chrobrego,  
ul. Jana z Kolna 
Bulwar Piastowski

10.00-22.00 Aleja Artystów – wyjątkowe wyroby rękodzielnicze twórców  
z całej Polski Wały Chrobrego

10.00-22.00 Aleja Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne  
Pomorza Zachodniego ul. Zygmunta Starego

10.00-1.30 Lunapark Jan Novy – wesołe miasteczko z Czech ul. Jana z Kolna/ 
ul. Komandorska

10.00-23.00 Craft Beer Zone w portowym klimacie – odpoczynek,  
muzyka i mnóstwo rodzajów piwa do wyboru ul. Admiralska 

12.00-20.00

Strefa Dziecięca:
– na scenie: animacje, koncerty, spektakle interaktywne, warsztaty 

taneczne; 
– na terenie strefy: warsztaty, aktywności sportowe, wystawa fami-

lijna „Z MIŁOŚCI DO WODY … FOR THE LOVE OF WATER”, punkty 
informacyjno-promocyjne: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Szczecinie oraz Szczecin Przyjazny Rodzinie. 

Scena Dziecięca/ 
przy  
Pomniku Mickiewicza

10.00-22.00 Wystawa z okazji jubileuszu 25-lecia polsko-kanadyjskiego Klubu 
Żeglarskiego „Zawisza Czarny” Nabrzeże Pasażerskie

12.00-22.00 Wystawa Stettin / Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe  
w Szczecinie

14.30-22.00

14.30-15.30 – Zejman & Garkumpel (koncert dziecięcy) 
15.45-16.45 – KLANG 
17.00-18.00 – The Nierobbers 
18.15-19.15 – Stonehenge 
19.30-20.30 – Hard Times 
20.45-21.45 – Formacja

Scena szantowo- 
-folkowa  
przy Centaurze

Wystawa fotograficzna „Navigare” 

Galeria 1839
(Stara Zajezdnia
na Odrą przy
ul. Kolumba 86)

Prawy Brzeg 

10.00-23.00 Jarmark pod Żaglami, tawerny piwne Łasztownia

10.00-23.00 Strefa Food Trucków – kulinarna podróż po całym świecie  
za sprawą restauracji na kółkach Łasztownia

10.00-23.00 Wesołe miasteczko Holiday Park Szczecin z największym  
w Polsce kołem młyńskim Wheel of Szczecin Łasztownia

10.00-20.00 Czysta Odra w Szczecinie - Strefa Animacji Łasztownia

11.30-14.30
IV Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin 2021 o Puchar  
Prezydenta Miasta Szczecin – pokazy musztry paradnej/ 
przemarsz orkiestr

Łasztownia

14.00-20.00

Koncerty szczecińskich zespołów:
14.00 – The Klezmafon
15.00 – Los Grecos
16.00 – Retro Gitary 
17.00 – Współszycie
18.00 – Tymczasem
19.00 – TRZY MA

Scena  
na Wyspie Grodzkiej

15.00-21.00

Koncerty szczecińskich zespołów:
15.00 – Sweet Four 
16.00 – Chór ZUT I. Wiśniewskiej-Salamon
17.00 – Formacja RRJ
18.00 – The Voice Senior
19.00 – Akustyczeń Festiwal: Margins
20.00 – Akustyczeń Festiwal: Chango
21.00 – Akustyczeń Festiwal: #UDW

Scena na Łasztowni

23.00 Zakończenie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

ORGANIZATORZY PARTNER MEDIALNYPARTNER TECHNOLOGICZNYPARTNERZY PRZEWOŹNIK MIEJSKI 

Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo
Autobusowe Dąbie Sp. z o.o.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo
Autobusowe Klonowica Sp. z o.o.Login: maku; Czas: 2021-07-30 16:20:24; Adres: 10.0.6.8


