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Czytaj już dziś w magazynie „Kuriera”
„Krasnoludki” rozdadzą 
karty?
Już w poniedziałek 
rozpoczną się 
walne zebrania 
mieszkańców osiedli 
Szczecińskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Hołd złożony pasji
Na temat trafiłam 
przez przypadek. 
Przygotowywałam 
materiał 
o konserwacji 
obrazu El Greca 
dla telewizji.

Wiadomości
Szczecin
Świeża porcja informacji 
prosto z miasta.

86-19-H

Dzieckiem 
jest się… do setki!

Pierwszego dnia czerwca na bok odsuńmy rzeczy i sprawy, 
które tak bardzo na co dzień nas zajmują. Odpocznijmy 
od polityki, odsapnijmy od trosk w pracy, odłóżmy 
pilne plany i poświęćmy czas wyłącznie naszym ukochanym 
dzieciom. Niech poczują (i czują zawsze!) naszą uwagę, 
obecność, zainteresowanie. O to, jak się miewają najmłodsi 
i co o nas, dorosłych, myślą, zapytaliśmy: Malwinę, Martynę, 
Borysa, Wojtka, dwie Laury, dwie Zuzie i Hanię 
z przedszkola „Hejnałek” przy ul. Farnej w Szczecinie. 
Komu się wydaje, że jest już dorosły, powinien koniecznie 
przeczytać!

Czytaj na str. 3

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Marszałek kontra PiS

Pierwszy raport 
o stanie województwa
Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz przedstawił pierwszy w historii raport o stanie 
województwa. Pochwalił się w nim m.in. spadającym 
bezrobociem i aktywnością ekonomiczną mieszkańców. 
Zarządowi województwa udzielono absolutorium.

– Produkt krajowy brutto na 
głowę mieszkańca zawsze był na-
szym wielkim wyzwaniem. W tym 
zakresie jesteśmy regionem śred-
nim. Wedle danych z 2017 roku, bo 
to ostatnie dane, do których mamy 
dostęp, jesteśmy na miejscu  8., 
awansowaliśmy o jedno oczko. Co 

bardzo istotne: przez wiele lat pod 
względem dynamiki byliśmy pod 
polską średnią, przełamaliśmy 
ten trend w  2012 roku, od tego 
czasu zbliżyliśmy się do średniej 
– powiedział O. Geblewicz.

Przyznał, że najlepszy wynik 
w  tym zakresie był w 2015 roku. 

W dwóch kolejnych latach widoczny 
był niepokojący trend spadkowy.

– Innowacyjność – to ogólno-
polskie wyzwanie. Jeżeli chodzi 
o  nakłady na innowacje, w  Unii 
Europejskiej wyprzedzamy tylko 
Rumunię i  Bułgarię. O  ile woje-
wództwo zachodniopomorskie ma 
stosunkowo wysoką ilość przed-
siębiorstw innowacyjnych, o  tyle 
nakłady inwestycyjne w  naszych 
przedsiębiorstwach są jedne z niż-
szych – dodawał marszałek. 

Dokończenie na str. 4
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Fot. Dariusz GORAJSKI

Szczecińską pisarkę doceniła sama Papuzińska

O uważności i jej braku

Gdzie spędzicie ten wyjątkowy weekend?

Świętujemy Dzień Dziecka!

Szczecińska pisarka Barbara Stenka zdobyła wyróżnienie 
w najważniejszym konkursie, na książkę dla dzieci i młodzieży, 
czyli w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren – za 
nowiutką, „prosto z pieca” powieść pt. „Zostań sama w domu”. 

Nagrodę wręczono autorce na 
Warszawskich Targach Książki. Co 
ważne, na konkurs wpłynęło prawie 
400 powieści, a grono laureatów 
liczy tylko czternaście osób. Jak 
zdradziła nam pisarka, premiera 
książki w lutym przyszłego roku, 
a może i prędzej.

O  czym jest nowa opowieść 
B. Stenki?

– „Zostań sama w domu” to po-

wieść dla nastolatków i dorosłych. 
Historia dziewczynki, która wydaje 
się być zwyczajnym, nawet nieco 
nudnym dzieckiem, lecz skrywa 
(ukrywa?) straszną tajemnicę – 
powiedziała nam autorka. – Ta-

jemnicę tak ciężką, że nikt nie 

jest w stanie jej udźwignąć. Czy 
rzeczywiście – nikt? To opowieść 
o uważności i jej braku. O tym, że 
nie zawsze niesiemy swoje nie-

szczęście wymalowane neonowymi 
literami na wielkim transparencie. 
Że czasem warto wysilić się, by 
kogoś uratować, nawet, gdy sami 
potrzebujemy ratunku. I  o  tym, 
że zwykle ograniczamy miłość do 
dziecka wyłącznie do swojej córki 
lub synka, ignorując potrzeby in-

nych dzieci. Resztę niech opowie 
książka.

Jury pod przewodnictwem pro-

fesor Joanny Papuzińskiej kolejny 
raz doceniło twórczość szczeciń-

skiej pisarki.

– Z profesor Joanną Papuzińską 
spotkałam się drugi raz w okolicz-

nościach konkursowych – osiem lat 
temu przyznała pierwszą nagrodę 
mojej książce „Masło przygodowe” 
i wtedy mogłam trochę „pogrzać 
się” pod jej skrzydłami. To jest 
czarująca osoba, niezwykle mądra, 
imponująca w  swojej spostrze-

gawczości i  błyskotliwości – po-

wiedziała nam B. Stenka. – To 
także autorka książek, na których 
wychowałam się: „A gdzie ja się 
biedniuteńki podzieję” i „Nasza 
mama – czarodziejka”. Bardzo 
doceniam fakt, że mogę obcować 
z…, nie zawaham się użyć tego 
nieco nadużywanego w  naszych 
czasach słowa, z prawdziwą gwiaz-

dą! Bo jeśli ktoś tak zwany istnieje 
naprawdę – jest to właśnie Joanna 
Papuzińska. ©℗
� Monika�GAPIŃSKA

Barbara Stenka (druga od lewej, z tyłu) w otoczeniu jurorów, innych laureatów 
oraz przedstawicieli fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.
 Fot. archiwum Barbary STENKI

Przez cały weekend w Szczecinie będzie można świętować Dzień Dziecka 
– na koncertach, w teatrze, kinie, warsztatach… Możliwości jest wiele. 
Warto zatem spędzić ten czas rodzinnie i bez pośpiechu. Wszystkim 
dzieciom zatem, tym małym i tym dużym, życzymy z okazji ich święta 
samych pogodnych dni!

Spektakle i koncerty
Do soboty w Teatrze Lalek „Pleciuga” 

trwa Teatralny Ty-Dzień Dziecka. W piątek 
zostanie pokazany niemiecki spektakl pt. 
„Robaczek w huraganie emocji. Coś się ze 
mną dzieje!” – o godz. 10, 12 i 16.30. 
Z kolei w sobotę o godz. 16 będzie okazja 
obejrzeć nowe przedstawienie pt. „Karme-
lek” (po nim – gra terenowa pt. „Zgadnij, 
gdzie jestem?”) – to opowieść o piesku, 
który trafia na podwórko w gospodarstwie 
i czuje się jak intruz, a bardzo chce za-
pracować na akceptację innych zwierząt.

Multimedialna opera dziecięca w formie 
wyprawy muzycznej na motywach baśni 
„Historia najmniej prawdopodobna” Hansa 
Christiana Andersena zostanie pokazana 
w sobotę o godz. 17 w Operze na Zamku. 
Bohaterem opery jest Czas i jego widomy 
kształt – Zegar zamieszkujący na operowej 
wieży zamkowej. Uwaga! Akcja toczy się 
w różnych przestrzeniach opery.

W Teatrze Polskim – Scena na Łasz-
towni w niedzielę o  godz. 17 odbędzie 
się Koncert Letni uczniów Studia Tanecz-
no-Musicalowego Fundacji Balet – pn. 
„Raz na ludowo”, z  tańcami ludowymi 
niemal z całego świata. Z kolei na dzie-
dzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych 
(ul. Staromłyńska 27) w sobotę o godz. 
16 zaprezentują się uczniowie Happy 
Music School, zespół wokalny Harmonic 
Solution oraz Marcin Kopeć, specjalista od 
instrumentów perkusyjnych. Wstęp wolny.

W  sobotnie południe rozpocznie się 
w Teatrze Letnim coroczna impreza pn. 
Brzdąc (wstęp wolny). W  tym roku na 
scenie zaprezentuje się blisko 1000 mło-
dych wykonawców: muzyków i tancerzy, 
będzie też ceremonia wręczenia „BRZDĄ-
CA” tegorocznemu laureatowi, którego 
Dziecięca Rada Miasta Szczecin wybierze 
z  nadesłanych kandydatur, a  na finał – 

koncert Weroniki Juszczak z  zespołem 
(o godz. 18).

Czytanie, warsztaty…
Miłośnicy literatury mogą wybrać się 

w  niedzielę do „Starej Rzeźni” na nowy 
cykl „Poranki w Iluzjonie” o godz. 12 (wstęp 
wolny). Utwory Astrid Lindgren przeczytają 
dzieciom aktorzy Teatru Polskiego: Adam 
Dzieciniak i  Katarzyna Biesche-Wabich. 
Z kolei w Zamku Książąt Pomorskich rów-
nież w niedzielę, w godz. 12-16 na dzie-
dzińcu odbędzie się festyn familijny z bajką 
w roli głównej (wstęp wolny). Zaplanowano 
najpierw koncert grupy Arfik (o godz. 12), 
potem – o godz. 12.45 – grę pt. „Zostań 
zamkowym detektywem. Na tropie zaginio-
nej książeczki”, kwadrans później – czytanie 
książek z  cyklu „Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai”, o godz. 14 – spektakl pt. 
„Przygody Krawca Niteczki” Teatru Łapacze 
Snów, a  o  godz. 15 – familijne czytanie 
bajek przez rodziny szczecińskich aktorów: 
Wiesława Łągiewkę i Martę Łągiewkę (wraz 
ze Stasiem i Gabrysią), Joannę Matuszak 
i Przemysława Walicha (z towarzyszeniem 
córek – Zosi i Marysi). Poza tym, na zamku 
będzie punkt wymiany książek, stoisko 
szczecińskiej księgarni dla dzieci, zabawy 
w plenerze z animatorami, warsztaty – ori-
gami, warsztaty edukacyjno-rękodzielnicze, 
bezpłatny popcorn.

W  Muzeum Narodowym – Muzeum 
Sztuki Współczesnej (ul. Staromłyńska 1) 
z  okazji święta najmłodszych odbędą się 
sobotnie warsztaty plastyczno-językowe 
zatytułowane „ZOO LOG ART. Z notatnika 
zoologa, czyli o zwierzętach i sztuce współ-
czesnej” (początek o godz. 12). Organizato-
rzy zachęcają: „Wybierzemy się do świata 
sztuki i zwierząt, poznamy różnorodne prace 
współczesnych artystów (collage, grafika, 

malarstwo, instalacje…), podejmujących 
temat zwierząt w  sztuce”. Wstęp – tylko 
złotówka.

A może do kina?
Kinomaniacy będą zadowoleni, bo-

wiem w ten weekend można niemal nie 
wychodzić z kina. Do wyboru będą naj-
nowsze produkcje oraz te mające nawet 
kilkadziesiąt lat (!), na które warto wybrać 
się nie tylko z rodzicami, ale też babcią 
i dziadkiem – zapewniam, że to będzie 
wyjątkowy rodzinny wypad. I tak, w kinie 
Pionier 1907 od piątku do niedzieli za-
planowany jest „Bajkowy Dzień Dziecka” 
(o godz. 13.50), podczas którego będzie 
okazja obejrzeć filmy nazwane „Perłami 
Polskiej Animacji”. Jak zapewnia szef 
kina – Jerzy Miśkiewicz, odrestaurowane 
bajki, ze zbiorów Filmoteki Narodowej 
Instytutu Audiowizualnego FINA, zachwy-
cą jakością obrazu i dźwięku, wspaniałe 
i ciepłe historie wprowadzą najmłodszych 
do niezwykłej krainy baśni, a najstarszych 
zabiorą w  niesamowitą sentymentalną 
podróż. W zestawie filmów animowanych 
pt. „Na Tropie (nie tylko)”, pokazane zo-
staną bajki: „Miś Uszatek”, „Cyrk”, „Dwa 
Michały”, „Tabu”, „Niezwykła podróż”, 
„Rodowy klejnot”.

Te same filmy będzie można obejrzeć 
w kinie Zamek w niedzielę o godz. 12. 
Poza tym, w  sobotę w  zamkowej sali 
kinowej mnóstwo innych seansów, oto 
one: „Nowe Przygody Basi 2” (sobota, 
godz. 10), czyli kontynuacja przygód 
rezolutnej pięciolatki, znanej wielbicielom 
książek Zofii Staneckiej i Marianny Okle-
jak, „Wielka podróż Cyrkielki” (sobota, 
godz. 11) – duńska opowieść o  małej 
elficzce, pokaz starych bajek pn. „Smo-
ki, Rycerze i  Księżniczki. Perły Polskiej 
Animacji” (sobota, godz. 12.15), „Hej 
Sokoły” (sobota, godz. 13.30) – islandzka 
opowieść o małych piłkarzach, „Jestem 
William” (sobota, godz. 15.30) – opo-
wieść o  chłopcu, który uważa się za 
pechowca, „Kawki na drodze” (sobota, 
godz. 17.15) – film dla młodzieży od 
14. roku życia o ucieczce z domu, „Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza 
tajemnica” (niedziela, godz. 10 i 15), czyli 
ekranizacja popularnego cyklu książek.

Od piątku kina – Pionier 1907, Multi-
kino i Helios – zapraszają na premierowe 
pokazy polskiego filmu pt. „Dzień Czeko-
lady”, ekranizacji (pełnej magii!) lektury 
szkolnej. To nie koniec nowości. W Heliosie 
i Multikinie będzie też można obejrzeć ani-
mowane produkcje: „Paskudy. UglyDolls” 
(Paskudy są bardzo miłe, bystre i przyjazne, 
ale nie grzeszą urodą, więc często wyklucza 
się je spośród innych pięknych zabawek) 
i „Pokémon detektyw Pikachu” (gratka dla 
miłośników Pokemonów), a w tym drugim 
też przedpremierowo – „Sekretne życie 
zwierzaków domowych 2”. ©℗

 Monika GAPIŃSKA

Wśród dużej łąki mały robaczek próbuje 
zrozumieć własne uczucia – smutek, szczę-

ście, gniew, bezsilność. Oto opowieść pt. 
„Robaczek w huraganie emocji. Coś się ze 
mną dzieje!”, w Pleciudze.
 � Fot.�materiały�organizatora

Podczas koncertu „Raz na ludowo” widzowie 
wyruszą w  podróż po różnych zakątkach 
świata, poznając tamtejsze tańce ludowe, 
tradycyjną muzykę i  stroje. Nie zabraknie 
również polskich tańców narodowych – za-

prezentowany zostanie m.in. mazur z opery 
„Halka” Stanisława Moniuszki. 
� Fot.�Radosław�KORNILUK

TRZY PYTANIA

Piąte urodziny
Rozmowa z Pauliną Ratajczak, 
szefową szczecińskiej galerii dla dzieci 
i młodzieży „Tworzę się” w DK „13 Muz”

– W sobotę odbędzie się świętowanie piątych urodzin 
galerii. Jakie atrakcje zaplanowano?

– Będą warsztaty muzyczno-literackie i koncert piosen-
karki, kompozytorki i cymbalistki Ani Brody. Niestety, na 
warsztaty nie ma już wejściówek, bo rozeszły się w go-
dzinę. Na koncert, o godz. 13.15, są jeszcze miejsca. 
Natomiast na godz. 12.30 zapraszam na tort. Sobotnie 
imprezy to nie jest koniec świętowania. Do końca tego 
roku odbędą się jeszcze m.in. warsztaty muzyczne oraz 
zajęcia, podczas których dzieci „ożywią” znane obrazy. 
Piątym urodzinom towarzyszy kampania wizerunkowa 
„Codziennie, tworzę się…”. Na plakatach, prezento-
wanych w różnych miejscach Szczecina, są marzenia 
młodych mieszkańców naszego regionu. Z trzech tysię-
cy marzeń wybranych zostało kilkanaście, najbardziej 
uniwersalnych i najczęściej powtarzających się haseł.

– Do galerii można przyjść na nietypowe wystawy, 
będące eksperymentalnymi placami zabaw. Jak tworzyło 
się ten pierwszy?

– To było szaleństwo i wywrócenie wszystkiego do 
góry nogami. Zrobiliśmy wtedy wielką garderobę, w której 
dzieci mogły się przebierać. Ciągle eksperymentujemy 
z  różnymi dziedzinami sztuki. Ściany galerii były tak 
wiele razy przemalowywane, że już przestałam liczyć, 
ile to było razy.

– Które wystawy cieszyły się największą popularno-
ścią w ciągu tych pięciu lat?

– Na pewno „Tajemniczy ogród”, „Przytulny plac za-
baw”, no i obecnie – „Muzeum po zmroku”. Do końca 
wakacji będzie można odwiedzać właśnie nasze muzeum 
– grupy zorganizowane zapraszamy w dni powszednie, 
a w niedzielę osoby indywidualne, w godz. 11-16.

– Dziękuję za rozmowę. ©℗
 Monika GAPIŃSKA
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– Czy fajnie jest być dzieckiem?
– O tak, można bardzo miło spę-

dzać czas.
– Można być zabranym przez ro-

dziców na jakąś fajną imprezkę. Pójść 
do kina z  mamą i  tatą albo jakąś 
starszą siostrą.

– Można się ciągle bawić, oraz 
pojechać do Majalandu. To takie we-
sołe miasteczko, są kolejki, karuzela, 
zjeżdżalnie, wspinaczki.

– Przede wszystkim to mniejsi 
mają swoje prawa przed dorosłymi.

– A jak ktoś chce dostać jakąś za-
bawkę i rodzice nie chcą się zgodzić, 
to na Dzień Dziecka i tak muszą ją ku-
pić. Więc nie ma się co denerwować.

– Lepiej być chłopcem czy dziew-
czynką?

– Dzieeeeeewczyyyyyyyynką!!!
– Chłopcem, no bo wtedy jest 

się silnym!
– A co, jeśli dziewczyny są silniej-

sze niż chłopcy, bo dużo ćwiczą na 
siłowni? To się zdarza.

– Ja też ćwiczę. Dżudo.
– Chłopak może nosić spodnie, 

a dziewczyna musi sukienki.
– Dziewczyny mają zawsze pierw-

szeństwooooo!!!
– A ja i tak nie ustąpię!
– Na przykład taki dzień dziewczyn 

to się bardziej obsługuje niż dzień 
chłopców.

– Dziewczyny są fajniejsze, robią 
ciągle jakieś ciekawe rzeczy. A chło-
paki tylko siedzą przed grami i tele-
wizorem. Chociaż ja za nimi to bym 
poszła w świat…

– Możemy nosić spinki i się ma-
lować, a oni nie.

– A my możemy mieć fajne auta!
– A właśnie, że nie! Jak ja dorosnę, 

to sobie kupię takie przepiękne auto 
podróżowe w  przepięknym lakiero-
wym kolorze.

– Pewnie w różowym, jak znam 
życie…

– Wcale że nie, bo w czerwonym!
– Zdradźcie, co dzieci kochają 

najbardziej?
– Rodziców!
– Komputer.
– Plażę.
– Imprezy!
– Wesołe miasteczko.
– Rozrabianie!
– Ja kocham się przebierać 

w różne ładne stroje.
– Ja to kocham wszystko!
– A czego nie lubią?
– Warzyw!
– Surowej marchewy!
– Nienawidzę, gdy się kłócimy. 

No i nie lubię ryby. Jem wyłącznie 
rybne paluszki.

– Ile trzeba mieć lat, żeby być 
naprawdę dorosłym?

– 38.
– 49.
– 18.
– 33.
– Dzieckiem jest się gdzieś tak 

do pięćdziesięciu, no dobra, do 
osiemdziesięciu.

– 85.
– A  Martyny prababcia ma 

prawie sto. To ona już chyba jest 
dorosła?

– Jak ci dorośli was traktują?
– Są naprawdę przemili.
– Opiekują się nami.
– Chociaż często się wściekają. 

Na przykład jak chcę sobie kupić 
hulajnogę, a nie jest to Dzień Dziec-
ka, to by się zaraz wściekli.

– Nie pozwalają nam długo wie-
czorami siedzieć.

– Nie mogę przez nich całymi 
dniami grać na konsoli.

– Nie pozwalają ciągle chodzić 
do McDonalda.

– Więc, gdybyście przez jeden 
dzień mogli być dorośli, to…?

– Ja chodziłabym po górach 
i zwiedziła calusieńki świat.

– Oglądałabym film o północy.
– Ja bym się przeleciał samo-

lotem.

– Ja bym siedziała w pracy.
– A ja została modelką.
– O, to ja też, ja też!!!
– Kupiłabym sobie coś ładne-

go, takiego dorosłego. Na przykład 
suknię balową… I  poszłabym na 
dorosły bal.

– Kto jest dla was najlepszy na 
całym świecie?

– Maaaaaaaamaaaaaa i  ta-
aaaaataaaaa!!!

– Babcia.
– Cała rodzina.
– Rodzeństwo!
– Pani Ewelinka.

– Bracia i siostry.
– A  co jest w  życiu najważ-

niejsze?
– Najważniejsza to jest właśnie 

rodzina.
– Jezus i Bóg.
– Rodzeństwo.
– Dla mnie ważne, żeby być 

mądrym.
– I zdrowym.
– Dla mnie najważniejsze jest 

mieć nareszcie jakieś własne życie.
– Wyobraźcie sobie, że przez 

jeden dzień macie wielką supermoc. 
Jest to…

– Niewidzialność!
– Przenikanie przez innych.
– Być bardzo mądrym i zawsze 

wesołym.
– A ja bym wykorzystała super-

moc miłości i  taką do ratowania 
życia.

– Najrozsądniej to jest zaczaro-
wać rodziców, by w sklepie kupowali 
nam zawsze to, czego chcemy.

– Czego można życzyć dzieciom 
z okazji ich święta?

– Zaaaaaabaaaaaaweeeeek!!!
– Trzeba ukochać i zabrać takie 

dziecko do kina. A tam koniecznie 
kupić mu popcorn.

– I  życzyć wszystkiego najlep-
szego z okazji Dnia Dziecka, żeby 
było zdrowe.

– Zabrać na wycieczkę do wioski 
wikingów. My tam jedziemy!

– To się jedzie chyba aż ze sto 
kilometrów!

– Autokarem.
– I będą kiełbaski.
– Ale będzie fajnie!!!
– W  takim razie buziaki i  sze-

rokiej drogi!

 Rozmawiała 
 Anna GNIAZDOWSKA
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2053-19-A

PISEMNY KONKURS OFERT

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż 
samochodu Ford Tourneo Connect nr rej. ZS 3551P, 

1.8 TDCi, rok produkcji 2009, przebieg 165 tys. km, 
pojemność/moc silnika: 1753 cm3/81 kW (110 KM), 

liczba miejsc 8-osób 

–  cena minimalna: 8100,00 zł
–  termin składania ofert: 7 czerwca 2019 r. do godz. 10.00
–  miejsce składania ofert:

Rektorat PUM, ul. Rybacka 1,  
70-204 Szczecin, 
Kancelaria Ogólna, 
I piętro.

Pełna treść ogłoszenia przetargowego 
www.pum.edu.pl w zakładce 

Zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp 
lub tel. 91 48 00 701

2155-19-A 806-19-A

Wszystko co najważniejsze

Dzieckiem jest się… do setki!

Malwina, Martyna, dwie Laury, Borys, 
Wojtek, dwie Zuzie i Hania 
 Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Dla radnych 
i nowożeńców

Zapowiadana już kilka lat temu 
przebudowa starej siedziby Filhar-
monii Szczecińskiej wreszcie ruszyła. 
W Biuletynie Informacji Publicznej zo-
stał ogłoszony przetarg na stworzenie 
nowej sali sesyjnej Rady Miasta. To 
pierwszy etap przebudowy zachodnie-
go skrzydła Urzędu Miasta.

Pomieszczenia, które wcześniej 
przez lata były wykorzystywane przez 
muzyków, zostaną przystosowane do 
potrzeb Rady Miasta. Dotychczasowa 
sala koncertowa stanie się salą se-
syjną, która będzie mogła być wyko-
rzystywana także przez stowarzysze-
nia, instytucje i grupy mieszkańców. 
W bezpośrednim sąsiedztwie powsta-
ną pomieszczenia Biura Rady Miasta. 
Dodatkowo udrożniona zostanie jedna 
z dwóch klatek schodowych (od stro-
ny ulicy Felczaka), która obecnie nie 
spełnia wymagań drogi ewakuacyjnej. 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
zapewniony zostanie przez windę ob-
sługującą trzy kondygnacje.

Główne zadania stojące przed wy-
konawcą to: demontaż sceny, zaple-
cza oraz boazerii naściennej; wykona-
nie instalacji elektrycznej, oświetlenia, 
sieci komputerowej, sieci wodno-ka-
nalizacyjnej; remont ścian i sufitów, 
wykonanie sufitu podwieszanego i no-
wego stropu; montaż fasadowej ściany 
szklanej wewnętrznej na profilach 
aluminiowych; przebudowa wentylacji 
oraz montaż klimatyzatorów, ślusarki 
i stolarki drzwiowej.

W drugim etapie przebudowy 
skrzydła zachodniego zostanie zre-
alizowana Sala Ślubów. Inwestycja 
połączona będzie z rewitalizacją ogro-
du przylegającego do pomieszczenia, 
tak aby mogły się w  nim odbywać 
ceremonie plenerowe.

Firmy zainteresowane udziałem 
w  przetargu mogą składać swoje 
oferty do 14 czerwca tego roku. ©℗

 (dar)
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Jak wykorzystywać 
media społecznościowe

Z Facebook, Twitter czy Instagram to przykłady popularnych portali 
internetowych zaliczanych do tzw. mediów społecznościowych. Coraz 
częściej korzystają z  nich firmy, urzędy i  instytucje w  celu budowy 
zaufania społecznego i dbałości o wizerunek. Jak to robić umiejętnie, 
mówili teoretycy i praktycy na konferencji szkoleniowej z cyklu Security 
Forum Szczecin, zorganizowanej w  czwartek (30 maja) przez think 
tank Nobilis Media w szczecińskim Park Hotel. Prelegenci poruszyli też 
aspekty prawne dotyczące tego, jak sobie radzić w sytuacji, gdy dojdzie 
do naruszenia dóbr osobistych. O budowaniu zaufania do biznesu oraz 
strategicznej komunikacji w przedsiębiorstwie infrastruktury krytycznej 
mówiła Anna Tarocińska, członek zarządu Grupy Azoty Zakładów Che-

micznych Police. Z kolei szczeciński radny Dariusz Matecki opowiedział, 
jak media społecznościowe wykorzystuje Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Na zdjęciu od lewej: prezes Nobilis Media Artur Bilski, A. Tarocińska, 
dr hab. Piotr Chrobak i D. Matecki. (ek) Fot. Ryszard PAKIESER

Dokończenie ze str. 1

– Definiujemy to jako problem 
strukturalny. Nasza gospodarka 
jest głównie gospodarką usłu-
gową opartą głównie na małych 
i  średnich przedsiębiorstwach. 
Największe nakłady na innowacje 
mają duże podmioty, nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie – kon-
tynuował marszałek. – Wielkim 
wyzwaniem było dla nas bezro-
bocie. Stopa bezrobocia w naszym 
województwie przez lata była druga 
w Polsce. Teraz jest ósma, z dużą 
dynamiką spadku.

Z  danych przedstawionych 
przez O. Geblewicza wynika, że 
Zachodniopomorskie wypada 
korzystnie pod względem prze-
ciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na mieszkańców, 
zajmując 2. miejsce w kraju, tuż 
za Mazowszem. Od 2010 r. w woje-
wództwie przeciętny dochód wzrósł 
o ponad 39 proc., to blisko 5 proc. 
więcej niż średnia dla Polski. 
Dobrą sytuację gospodarczą ma 
potwierdzać rynek pracy i takie 
mierniki jak aktywność ekono-
miczna ludności według BAEL 
(dziś 8. miejsce wśród regionów, 
a przez lata było to 14. miejsce).

Marszałek zwrócił uwagę, że 
„wspólnym wyzwaniem” jest popra-
wa zdawalności matur – ponieważ 
w  naszym województwie wciąż 
jest niższa od polskiej średniej.

– Powiedzieć, że ten raport za-
wiera wiele błędów, byłoby wielką 
delikatnością – komentowała Mał-
gorzata Jacyna-Witt, przewodniczą-
ca klubu PiS w sejmiku. – Z jednej 
strony ten dokument pokazuje 
propagandę sukcesu Platformy 
Obywatelskiej jako partii zarzą-

dzającej województwem, z drugiej 
strony to ukrywanie wszelkich 
porażek ośmiu lat rządów PO 
i jednocześnie cały czas atak na 
rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie 
można oceniać stanu województwa, 
nie uwzględniając działań rządu. 
Zakres inwestycji rządowych w re-
gionie jest ogromny. Zacząć trzeba 
od programu 500 +. Wyelimino-
wał biedę dzieci, szczególnie na 
terenach wiejskich, w mniejszych 
miejscowościach. Spowodował 
przyrost urodzeń w  naszym wo-
jewództwie i  zmniejszył liczbę 
rodzin korzystających z  pomocy 
społecznej.

M. Jacyna-Witt wymieniła też 
takie działania rządu, jak m.in.: 
przystąpienie do budowy tunelu 
do Świnoujścia, budowa drugiego 
terminalu gazowego, remont trasy 
kolejowej Szczecin – Poznań.

– Bezrobocie zmniejszyło się 
dzięki działaniom rządu, nie dzięki, 
ale pomimo polityki marszałka – 

oceniła M. Jacyna-Witt. – Tylko 
mądra polityka gospodarcza rzą-
du sprawiła, że przedsiębiorcy 
zatrudniali pracowników.

– Niespełnione jest kryterium 
rzetelności – tak ocenił raport mar-
szałka Paweł Mucha z PiS. – Jest 
wiele błędów, potknięć i  rzeczy 
nielogicznych. Strona dwudziesta 
czwarta – powtórzenie dwa razy 
tego samego tekstu. Nikt tego 
nie czytał! Strona czterdziesta 
ósma – czytam o kadencji sejmiku 
2018-2020… Rzecz fundamentalna: 
strategia rozwoju województwa. Od 
trzech lat trwa praca nad noweliza-
cją strategii rozwoju województwa 
i końca tej pracy nie widać.

Według radnego część doku-
mentu to „marnej jakości pu-
blicystyka”. Kpił też z  tego, że 
zarząd województwa ocenia w nim 
konstytucyjność działań rządu – 
choć żaden z  członków zarządu 
w Trybunale Konstytucyjnym nie 
zasiada. ©℗ (as)

Pierwszy raport 
o stanie województwa

Fot. Dariusz GORAJSKI

W piątek na pl. Solidarności 
w Szczecinie odbędzie się mani-
festacja przeciwko dyskryminacji 
osób LGBT+ pod hasłem: „Pa-
miętamy o  Milo Mazurkiewicz”. 
Organizatorami są Lambda Szczecin 
i Basta Inicjatywa na Rzecz Zwie-
rząt. Początek o godz. 18.30.

Milo Mazurkiewicz, osoba 
transpłciowa, wolontariuszka 
Grupy Stonewall popełniła sa-
mobójstwo na początku maja, 
skacząc z mostu Łazienkowskiego 
w Warszawie. Środowisko LGBT+ 
upatruje przyczyn jej śmierci 
m.in. w nietolerancji właściwej 
części naszego społeczeństwa 

i  w  opresyjnym systemie pań-
stwowym.

– Milo zabił system. System 
państwowy. Przepisy prawa. Ab-
surdalna procedura, niemająca 
nic wspólnego ani ze współczesną 
wiedzą medyczną, ani z podsta-
wowymi prawami człowieka. Wy-
muszająca na niej wizyty u „spe-
cjalistów”, którzy w  ogóle nie 
rozumieli jej zagadnienia. Milo 
skarżyła się, że są transfobiczni, 
że narzucają jej rozwiązania wg 
swoich schematów, zamiast sku-
pić się na jej potrzebach – pisze 
Monika „Pacyfka” Tichy, prezeska 
szczecińskiej Lambdy. (a)

W piątek wieczorem podczas Gali Północnej Izby Gospodarczej 
rozstrzygnięty zostanie konkurs „Pracodawca Roku 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2019”.

Głównym organizatorem kon-
kursu jest PIG – największa orga-
nizacja samorządu gospodarczego 
w Polsce oraz organizacje poza-
rządowe i Polska Fundacja Przed-
siębiorczości. Celem konkursu 
jest promowanie przedsiębiorców 
z Pomorza Zachodniego, którzy sto-
sują dobre praktyki w prowadzeniu 
swojej działalności gospodarczej. 
Zdaniem organizatorów istotą po-
mysłu jest nie tylko nagradzanie 
tych, którzy dają dobrą pracę, 
ale także pokazanie środowiska, 
pracodawców, wspieranie ich i mo-
bilizowanie do większego rozwoju. 
Tytuł Pracodawcy Roku ma być też 
wskazówką, gdzie warto pracować.

W tegorocznej edycji konkursu 
przygotowano pięć kategorii: za-
kład pracy do 50 zatrudnionych, 
od 51 do 250 zatrudnionych, powy-
żej 250 zatrudnionych, społeczna 
i charytatywna odpowiedzialność 
biznesu – firma aktywna lokalnie, 
wykazująca dbałość o środowisko, 
w którym działa, oraz Rzemieśl-
nik Roku.

– Zmienił się nieco zakres te-
go konkursu. Pojawiła się w nim 
nowa kategoria, czyli Rzemieśl-
nik Roku. To wynik ściślejszej 
współpracy, jaką nawiązaliśmy ze 

Szczecińską Izbą Rzemieślniczą. 
Oni widzą potrzebę wyróżnienia 
swoich członków, widzą w  tym 
konkursie pewną wartość dodaną. 
Nowym elementem są także dwa 
konkursy przygotowane przez PIG 
w ramach współpracy z klubem 
Rotary International dla szczeciń-
skiej młodzieży. Pierwszy to „mój 
pomysł na Szczecin” – konkurs dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych 
oraz gimnazjów. Chodzi o to, aby 
młodzież przedstawiła swoje kon-
cepcje rozwoju Szczecina, miasta, 
które ma być w  przyszłości ich 
miejscem do studiowania lub pro-
wadzenia własnej działalności. 
Drugi z konkursów to „Mój pomysł 
na biznes”, czyli prezentacja no-
wych pomysłów, start-upów – mówił 
Jarosław Tarczyński, prezes PIG 
w wywiadzie dla „Kuriera”.

Zwycięzcy w konkursie Praco-
dawca Roku oraz obu młodzie-
żowych kategoriach zostaną na-
grodzeni podczas uroczystej Gali 
PIG – dorocznej wielkiej imprezie 
plenerowej zachodniopomorskiego 
biznesu, która odbędzie się w pią-
tek 31 maja na Wałach Chrobrego. 
Gwiazdą wieczoru będzie znana 
polska piosenkarka Sylwia Grzesz-
czak. ©℗ (dar)

Nauczyciele od 40 lat nie dostali 
takiej waloryzacji płac, jaką dostaną 
w tym roku – uważa Ryszard Prok-

sa, szef oświatowej „Solidarności”, 
który spotkał się ze szczecińskimi 
dziennikarzami w piątek na konfe-

rencji prasowej. To on jako jedyny 
przedstawiciel związkowy zgodził się 
na rządową propozycję podwyżek.

Przewodniczący Krajowej Sekcji 
Oświaty i  Wychowania NSZZ „So-

lidarność” przyjechał do Szczecina 
w poczuciu bycia bohaterem. Za swój 
wielki sukces uznał fakt, że nauczycie-
le, którzy już otrzymali w styczniu 5 
proc., otrzymają jeszcze od września 
9,6 proc. podwyżki. Czy on i  jego 
zastępca mieli dobrą podróż, nie wia-

domo, faktem jest, że na konferencji 
prasowej w Zarządzie Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Szczecinie opowiadali 
czasem bardzo zaskakujące rzeczy. 
– Teraz wszyscy widzą, że miałem 
rację – rozpoczął konferencję prasową 
Ryszard Proksa, który, jak dodał, po-

stanowił, że będzie jeździł po Polsce 

i tłumaczył, dlaczego tak łatwo i tak 
szybko przystał na propozycję wice-

premier Beaty Szydło.
Jego zdaniem nieprawdą jest, ja-

koby prowadził negocjacje z rządem 
tylko przez dwa dni, co mówili przed-

stawiciele innych związków i podawa-

ły opisujące przebieg rozmów media. 
Jego zdaniem nieprawdą też jest, że 
na znak protestu nauczyciele zrzekali 
się członkostwa w „Solidarności”. Jak 
uważa, podpisane z rządem porozu-

mienie miał już gotowe na początku 
roku. Według jego oceny nauczyciele 
w tym roku mogą liczyć na najwyższy 
wzrost płac od 40 lat.

Nie odniósł się jednak do lat po-

przednich. Zatem przypominamy: 
w latach 2007-2012 podczas rządów 
PO-PSL pensje nauczycieli wzrosły o 42 
proc. W latach 2015-2019 w czasie 
rządów PiS nauczyciele otrzymali 12 
proc. podwyżki. Podpisane z „Solidar-
nością” przez rząd porozumienie ma 
przynieść od września dodatkowe 9,6 
proc. podwyżki, co da w sumie – 21,6 

proc. Rząd jednak od dawna zapo-

wiadał, że od stycznia będzie 5-proc. 
waloryzacja, więc sukces „Solidarności” 
polega na pięciomiesięcznym jej przy-
spieszeniu i 4,6-procentowym wzroście.

Zdaniem przewodniczącego Prok-

sy od września nauczyciele dyplo-

mowani otrzymają 800 zł więcej do 
pensji. Na pytanie, od jakiej podsta-

wy jest to naliczane, przewodnicząca 
sekcji oświaty Pomorza Zachodniego 
NSZZ „Solidarność” Mirosława Ma-

zurczak odpowiedziała, że nie ma 
przy sobie tabel wynagrodzeń. Skąd 
zatem się wzięło to 800 zł, jako efekt 
15-proc. podwyżki? Nauczycielka 
dyplomowana ze Szczecina, która 
zarabia prawie 3 tys.  zł, wyliczyła 
nam, że otrzyma 220 zł waloryzacji.

W  ocenie Ryszarda Proksy strajk 
nauczycieli był polityczny. – Inne związ-
ki chciały tysiąc złotych i nie chciały 
się ugiąć i nauczyciele potracili dobre 
wczasy – stwierdził przewodniczący.

Tymczasem ZNP i FZZ w ostatnich 
dniach negocjacji proponowały już 30 
proc. podwyżki: 15 proc. w tym roku 
i 15 proc. w rozłożeniu na dwa lata.

Zapytany, czy na jesieni NSZZ 
„Solidarność” planuje wziąć udział we 
wznowionym strajku, przewodniczący 
odpowiedział: – Nie mamy powodów, 
żeby wywoływać strajk, chyba że 
nie zostanie spełnione porozumienie.

Podkreślił, że ma ono też inne 
punkty, m.in. 300 zł dodatku za 
wychowawstwo, przywrócenie czasu 
awansu zawodowego do 10 lat i do-

tychczasowego sposobu oceny na-

uczycieli. Zapowiedział, że w 2020 r. 
NSZZ „Solidarność” podejmie roz-
mowy z rządem w sprawie kolejnej 
15-proc. podwyżki lub zmiany syste-

mu wynagradzania nauczycieli. ©℗
� Elżbieta�KUBERA

Ryszard Proksa w Szczecinie

„Solidarność” ogłasza sukces

Od lewej: zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Henryk Ślu-

sarski, przewodniczący Ryszard Proksa, przewodnicząca sekcji oświaty Pomorza 
Zachodniego NSZZ „Solidarność” Mirosława Mazurczak. � Fot.�Elżbieta�KUBERA

PATRONAT KURIERA

Gala PIG 
i Pracodawca Roku

Pamiętamy 
o Milo Mazurkiewicz
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Medale na piękny jubileusz

Z W czwartek w Sali Ślubów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się uroczystość związana z obchodami jubileuszy małżeńskich. Prezydent miasta Piotr Krzystek przekazał 
parom, które przeżyły wspólnie pięćdziesiąt lat i więcej, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Obchodzącym złote gody małżeństwom serdecznie gratu-

lujemy. W najbliższych wydaniach „Kuriera” będziemy zamieszczać zdjęcia kolejnych odznaczonych par. (gan)  Fot. Ryszard PAKIESER 

Jak nowocześnie studiować socjologię?
Rozmowa z dr. Sebastianem Kołodziejczakiem i dr. Albertem Terelakiem z Instytutu Socjologii US

Jak�wygląda�dzisiaj�kształcenie�na�kie-
runku�socjologia?
Dr�Sebastian�Kołodziejczak: Wiele razy 

studenci zwracali nam uwagę, że więcej się 
nauczyli uczestnicząc w  jednym badaniu, 
niż przez pół roku siedzenia pod tablicą. 
W Instytucie Socjologii dobrze to rozumiemy 
– i nam, i studentom, dydaktyka w salach 
wykładowych nie wystarcza. Powołaliśmy 
więc – za zgodą władz dziekańskich – Pra-
cownię Diagnoz Społecznych i Badań Ewa-
luacyjnych, w której staramy się uprawiać 
socjologię empiryczną i zaangażowaną, to 
znaczy taką, która ma za zadanie wspierać 
wiedzą i umiejętnościami mieszkańców re-
gionu i praktyków społecznych. Wychodzimy 
z  założenia, że socjologiem jest ktoś, kto 
prowadzi badania empiryczne. Uciekamy 
w  ten sposób od refleksji nad społeczeń-
stwem uprawianej na sposób publicystyczny 
i potoczny.
Dr�Albert�Terelak: To jest nasz pomysł: 

rozszerzanie dydaktyki poprzez uczestnictwo 
studentów w badaniach. Na co dzień na-
zywamy to „socjologią alternatywną”, czyli 
między innymi taką, której student uczy 
się w działaniu, a nie w sali wykładowej. 
W ramach działań Pracowni studenci uczą 
się realizacji badań różnymi metodami; eks-
perymentujemy metodologicznie – cały czas 
poszukujemy oryginalnych i alternatywnych 
metod eksploracji rzeczywistości. Studenci 
uczestniczą w  realizowanych projektach 
razem z nami, uczą się tego, co nowoczesne 
oraz nieszablonowe. Od jakiegoś czasu zaj-
mujemy się badaniami metodą performansu 
socjologicznego i  tak organizujemy nasze 
laboratorium, by badane w  nim sytuacje 
były jak najbardziej zbliżone do „naturalnych 
warunków” życia społecznego. Przykładowo, 
ostatnio Pracownia zamieniła się w lokal wy-
borczy, gdzie przeprowadzaliśmy wspólnie 
z kolegami z Pracowni Badań Wyborczych 
performans dotyczący posługiwania się kar-
tą wyborczą przez ludzi uczestniczących 
w wyborach. Zaaranżowaliśmy Pracownię 
tak, aby sytuacja przypominała warunki 

wyborcze – z  komisją wyborczą, kabiną 
do głosowania, urną; zastosowaliśmy kilka 
technik badawczych.
Jakich� tematów� dotyczą� badania� pro-

wadzone�w Pracowni?
Dr�Sebastian�Kołodziejczak: Są to mię-

dzy innymi zagadnienia związane z systema-
mi kontroli społecznej, aktualnie zajmujemy 
się na przykład przemocą domową wobec 
osób starszych. Interesuje nas, w jaki spo-
sób system kontroli społecznej reaguje na 
to zjawisko i jak się rozwija, jaka jest jego 
efektywność. Zajmujemy się również spra-
wami związanymi z kapitałem społecznym, 
kondycją regionu i Szczecina. Interesują nas 
zagadnienia związane z migracjami.

Wątek regionalny jest dla nas bardzo 
istotny – jesteśmy trzecim pokoleniem Po-
laków w Szczecinie i to z sobą niesie ważne 
konsekwencje dla jakości tutejszej kultury 
i  procesów rozwojowych. Dlatego od kil-
kunastu lat prowadzimy stałe badania nad 
procesem autochtonizacji ziem zachodnich 
i północnych.
Na�czym�polega�proces�autochtonizacji?
Dr�Albert�Terelak: Autochtonizacja jest 

zjawiskiem „wrastania” ludzi osiedlających 
się na nowym obszarze, czynienia go swoim 
miejscem na ziemi. Z  reguły jest tak, że 
ludzie się osiedlają w  długotrwałym pro-
cesie, asymilują się do warunków życia, 
warunków społecznych i kulturowych miej-
sca. W  drugim pokoleniu, które już rodzi 
się na danym terenie, mamy do czynienia 
z  większym oswojeniem w  stosunku do 
tego, co zastali rodzice, ale dopiero trzecie 
pokolenie odrywa się od sentymentu ziem, 
z których się przybyło.
Dr�Sebastian�Kołodziejczak: Na ziemiach 

zachodnich jest to zjawisko powszechne. 
Badamy je, biorąc pod uwagę między innymi 
zdolność zbiorowości zamieszkującej region 
do samozarządzania.
Praca� w  terenie� i  model� wzrastania�

studentów� poprzez� pracę� badawczą� to�
są� wyróżniki� szczecińskiej� socjologii� od�
wielu� lat.�Które�elementy� tej� tradycji�ba-

dawczej�wykorzystujecie�jeszcze�w pracy�
dydaktycznej?
Dr�Albert�Terelak: Studenci dużo od nas 

słyszą, o naszych nauczycielach. Mamy różnie 
wyspecjalizowanych mistrzów i staramy się 
w naszej dydaktycznej misji przekazać studen-
tom albo rozwinąć umiejętność pokonywania 
strachu przed metodami ilościowymi oraz 
rozumienia znaczenia metod jakościowych. 
Wychodzimy z założenia, że to, jaką metodą 
prowadzimy badania, zależy od problemu, 
przed jakim stajemy. Jeśli problem wymaga 
od nas analizy statystycznej danych zgroma-
dzonych na wielkich próbach badawczych, to 
po prostu je realizujemy. Studenci widzą, że 
to się da zrobić i uczą się tej sztuki.
Dr�Sebastian�Kołodziejczak:�W pracach 

na rzecz regionu działamy wspólnie ze 
studentami i mamy zasadę, że angażujemy 
do aktywności badawczej w pracowni tych 

studentów, którym naprawdę zależy na 
poszerzeniu własnej wiedzy i  umiejętno-
ści. Studenci, którzy chcą czegoś więcej, 
poprzez badania naszej pracowni poznają 
socjologię w  działaniu i  widzą,  na czym 
ona może polegać. W dzisiejszych czasach, 
w uniwersytecie znaczącą pulę czasu zaj-
mują praktyki i dbamy o to, żeby studenci 
trafiali na interesujące, ważne, rozwijające 
ich zadania, a żeby nie kończyło się to na 
wykonywaniu jakichś mało istotnych i nie-
rozwijających prac. Dla studentów to jest 
ważna kwestia: dzięki uczestnictwu w ba-
daniach zaczynają rozumieć, co to znaczy 
być socjologiem i  funkcjonować ze swoją 
wiedzą w obszarze praktyki społecznej. Jeśli 
zauważają, że wiedza socjologiczna jest lu-
dziom potrzebna i przynosi wymierny efekt, 
to lepiej rozumieją swoją rolę w przyszłej 
aktywności zawodowej.

Fot. Sebastian KOŁODZIEJCZAK
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Od rzeźby  
do komiksu

W Liceum Plastycznym im. Con-

stantina Brancusi w Szczecinie w ro-

ku szkolnym 2018/2019 do obrony 
dyplomu przystąpiło 37 uczennic 
i uczniów w czterech specjalizacjach: 
Projektowanie graficzne, Techniki druku 
artystycznego, Snycerstwo, Renowacja 
mebli i wyrobów snycerskich. Obronio-

ne prace prezentowane będą podczas 
wystawy „Dyplom 2019” w siedzibie 
szkoły, czyli kamienicy Loitzów przy 
ul. Kurkowej 1. Wernisaż, podczas 
którego wręczone zostaną nagrody: 
Najlepszy Dyplom Roku (w czterech 
poszczególnych specjalizacjach), na-

groda Absolwent Roku oraz nagroda 
„Talens Roku” dla najlepszej realizacji 
malarskiej z tzw Małego Dyplomu od-

będzie się w piątek 31 maja o godz. 
17 w szkolnej sali gimnastycznej.  (l)

Niedziela w Różanym Ogrodzie Sztuki

Muzycznie i warsztatowo
Już w najbliższą niedzielę rusza  
12. edycja Różanego Ogrodu Sztuki. 
Koncerty, potańcówki i warsztaty – to 
główne atrakcje przygotowane przez 
organizatorów. W odróżnieniu od 
ubiegłych lat imprezy „różankowe” będą 
odbywać się tylko w niedziele. Podobnie 
jak w latach poprzednich „Kurier” objął 
wydarzenie patronatem medialnym. 
Uwaga! W związku z trwającą budową 
obwodnicy śródmiejskiej i przesiadkowego 
węzła „Łękno” jedynym wejściem na 
Różankę jest furtka od strony ul. Fałata!

A oto co nasz czeka w nadchodzącą niedzielę!
Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. 

Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie odbędzie się 

w niedzielę o godz. 12. Wystąpią soliści i zespoły 
akordeonowe pod opieką Bogdana Górnika.

Z kolei warsztaty w ramach projektów: „Polska 
– znaki szczególne”, czyli wielkie tkanie i „Dzikie 
Barwy – Po polskich dróżkach” – zajęcia barwier-
skie rozpoczną się o godz. 11 i potrwają do godz. 
14. „Dzikie Barwy to opowieść o kolorach prosto 
z łąki, pola i lasu. To opowieść o roślinach barwier-
skich i naturalnym farbowaniu, nie tylko tkanin. To 
nie są tylko wykłady, pracujemy kreatywnie, także 
tkając, przed nami kolejne wyzwania z włóknami. 
Prace powstałe podczas warsztatów będą miały 
swoją wystawę” – zapowiadają organizatorzy. Nie 
zabraknie również zajęć dotyczących rodzajów 
wzorów i możliwości ich zastosowań (patern).

Natomiast w godz. 13-14 odbędzie się musical 
„Marzenia się spełniają” – oparty na filmie „Baleri-

na”. Opowiada on historię dwunastoletniej Felicji, 
która od zawsze marzy o tym, by zostać baletnicą. 
Dzięki swojemu talentowi i pasji trafia pod skrzydła 
dawnej primabaleriny Odetty. Przed Felicją otwiera 
się świat tańca i muzyki, w którym stawia swoje 
pierwsze kroki w klasie baletu. Do tej samej klasy 
ma należeć największa rywalka Felicji – Kamila, 
która razem ze swoją matką zrobi wszystko, by 
zostać najlepszą baletnicą w historii szkoły. W nowej 
szkole Felicja doświadcza wielu radości, przeżywa 
pierwsze zauroczenie, ale nie brakuje też chwil smut-
ku i zwątpienia. Przekonuje się jednak, że zawsze 
może liczyć na prawdziwych przyjaciół, którzy nie 
pozwolą jej na zrezygnowanie ze swoich marzeń.

Szczegółowy program niedzielnych imprez 
w czerwcu na Różance znajdziemy na: saa.pl
� (KK)
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Z Iga Świątek (na zdjęciu) pokonała rozstawioną z numerem szesnastym Chinkę Qiang 
Wang 6:3, 6:0 i  awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego 
French Open w Paryżu. To jej najlepsze osiągnięcie w imprezie tej rangi. Kolejną rywalką 
Polki, która w piątek (31 bm.) kończy 18 lat, będzie mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro 
Monica Puig. 25-letnia Portorykanka zajmuje obecnie 59. miejsce w światowym rankingu, 
ale w przeszłości dotarła w nim do 27. pozycji. Polka w ostatnim przed French Open no-
towaniu była 104.  Fot. EPA/Julien de ROSA
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„KURIEREM” PO KRAJU

 t „W obliczu trudnych i bolesnych 
wydarzeń w  Kościele w  Polsce” 
wszystkie zgromadzenia zakonne 
żeńskie czynne i klauzurowe będą 
modliły się w  intencji kapłanów 
przez 9 tygodni, począwszy od 
30 maja – poinformowała Siostra 
Maksymilla Pliszka, przewodniczą-
ca Konsulty Wyższych Przełożonych 
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

 t Naczelna Rada Łowiecka apeluje 
o  zmianę prawa i  wycofanie się 
z  zakazu udziału dzieci w  polo-
waniach. Podkreślają, że nie uczą 
dzieci zabijania dla przyjemności.

 t Policjanci ustalają, kto w nocy ze 
środy na czwartek wywołał pożar 
w bloku na gdańskim osiedlu Mo-
rena. Ogień pojawił się w windzie, 
do której ktoś wcześniej włożył 
m.in. wycieraczki i opony rowero-
we. Dymem podtruło się 11 osób, 
w tym troje dzieci.

 t Będziecie równoprawnymi sędzia-
mi SN, którzy muszą być odważni 
odwagą cywilną i  orzekać zgodnie 
z  konstytucją oraz ustawami, być 
niezawiśli – powiedziała I prezes Są-
du Najwyższego Małgorzata Gersdorf 
do 30 nowych ławników SN, którzy 
w czwartek złożyli ślubowanie.

 t Marek Lisiński, szef fundacji 
Nie Lękajcie Się, złożył dymisję, 
gdy wyszło na jaw, że wyłudził 
pieniądze od ofiary księdza pedofila 
i domagał się kasy od braci Sekiel-
skich – czytamy w  czwartkowej 
„Gazecie Wyborczej”.

„KURIEREM” PO ŚWIECIE

 t Są „minimalne szanse” na znale-
zienie kolejnych żywych osób po 
zatonięciu statku turystycznego 
w Budapeszcie w środę wieczorem 
– przekazał w  czwartek rzecznik 
węgierskich służb ratunkowych 
w  państwowej telewizji. Po ka-
tastrofie znaleziono ciała siedmiu 
osób, a  siedmioro lekko rannych 
wyłowiono. Na pokładzie znajdo-
wało się 35 osób: 33 turystów 
z Korei Południowej i dwie osoby 
personelu. Kapitan i druga osoba 
z obsługi są wśród zaginionych.

 t Sąd w  Ankarze orzekł, prawie 
trzy lata po nieudanej próbie pu-
czu w Turcji, kary dożywotniego 
więzienia wobec 74 żołnierzy, 
w  tym pilotów śmigłowców, 
którzy w  lipcu 2016 r. mie-
li atakować pałac prezydencki 
i parlament – informuje agencja 
Anatolia.

 t Mężczyzna, który w  środę 
podpalił się przed Białym Do-
mem, zmarł wskutek odniesio-
nych obrażeń – poinformowała 
w  czwartek U.S. Park Police. 
Na razie nie są znane motywy 
jego działania. Śledztwo w  tej 
sprawie przekazano policji me-
tropolitalnej.

 t Portal WikiLeaks poinformował, 
że jego założyciel Julian Assange 
z  powodu gwałtownego pogor-
szenia się stanu jego zdrowia 
został przeniesiony na oddział 
szpitalny podlondyńskiego wię-
zienia Belmarsh, gdzie odsia-
duje karę 50 tygodni więzienia 
za uchylanie się od stawienia 
przed brytyjskim sądem. Wi-
kiLeaks, cytowany w  czwartek 
przez telewizję Sky News na jej 
stronie internetowej, przekazał, 
że istnieją „poważne obawy” co 
do stanu Assange’a w  związku 
z  „dramatyczną utratą wagi” 
podczas siedmiu tygodni, jakie 
spędził dotąd w więzieniu.

ŚWIAT W OBIEKTYWIE

98,5 proc. nastolatków 
w wieku 13-17 lat posiada kartę 
debetową. Nastoletni klienci 
najczęściej pieniądze z konta wydają 
w sklepach spożywczych (25,5 
proc.) i fast foodach (10,9 proc.).

LICZBA DNIA

Źródło: Santander Bank Polska

Za zasługi 
dla kultury
C Wyróżnienia za zasługi dla kultury 
ludowej – Nagrody im. Oskara Kolber-
ga – odebrali w czwartek na Zamku 
Królewskim w Warszawie twórcy i in-
stytucje. – Kultura ludowa jest jednym 
z  fundamentów tworzących polską 
tożsamość – powiedział wicepremier, 
minister kultury prof. Piotr Gliński (na 
zdjęciu odznacza Towarzystwo Bam-
brów Poznańskich). Fot. PAP/Leszek SZYMAŃSKI

Szczecin. Manifestacja odbędzie się 
w Warszawie. W sobotę o godz. 13 lekarze 
ruszą spod siedziby Ministerstwa Zdrowia 
i przejdą pod Sejm. Na marsz mają przyjechać 
medycy z całego kraju. Weźmie w nim udział 
również kilkudziesięcioosobowa reprezentacja 
województwa zachodniopomorskiego.

Lekarze zaprotestują, bo uważają, że rząd nie 
zwiększył – jak obiecał – nakładów na służbę zdrowia. 
Tym samym nie realizuje najważniejszego postulatu 
rezydentów, którzy w 2017 r. żądali poprawy sytuacji 
w ochronie zdrowia.

Dlatego znów chcą walczyć. 1 czerwca Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy organizuje w Warsza-

wie manifestację pracowników ochrony zdrowia. 
Związkowcy mają poparcie izb lekarskich. Okręgowa 
Rada Lekarska w Szczecinie np. sfinansuje członkom 
Okręgowej Izby Lekarskiej transport do stolicy.

– Jest wynajęty autobus – mówi Michał Bulsa, 
zastępca przewodniczącego Porozumienia Rezy-

dentów OZZL i jednocześnie wiceprzewodniczący 
Koła Młodego Lekarza OIL w Szczecinie.

Czego się domagają?
– Zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia – 

podkreśla wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL.

Przypomnijmy, że lekarze rezydenci w 2017 r. prote-

stowali (był moment, że podjęli głodówkę) przeciwko 
niedofinansowaniu służby zdrowia i niskim płacom. 
Przyłączyli się do nich również lekarze specjaliści, 
ratownicy, terapeuci i opiekunowie medyczni.

Porozumienie z medykami rząd zawarł 8 lutego 
2018 r. Najważniejszym jego elementem była zgoda 
na zwiększenie corocznego wzrostu gwarantowanych 
nakładów na służbę zdrowia. Postulowany pułap 6 
proc. PKB miano osiągnąć w 2024 r. Poza tym doga-

dano się co do zmian w kształceniu podyplomowym 
i podwyżek dla specjalistów.

Zdaniem lekarzy, ministerstwo nie realizuje po-

rozumienia, które zakończyło ich protest. Najwięcej 
obiekcji wzbudzają zapisy związane ze stopniowym 
zwiększaniem odsetka PKB na nakłady na zdrowie. 
Rezydenci uważają, że rząd ich oszukał.

– Stosują kruczki prawne, by po swojemu inter-

pretować zapisy umowy – zwraca uwagę Michał 
Bulsa. – I stosują inne sposoby liczenia!

Bulsa podkreśla, że w konsekwencji nakłady na 
ochronę zdrowia nie rosną. Stąd decyzja o zorga-

nizowaniu manifestacji. Medycy zapowiadają, że 
jeśli nie przyniesie rezultatów (nie doprowadzi do 
rozmów), jeszcze w tym roku podjęte zostaną „inne 
akcje protestacyjne”. ©℗ Leszek WÓJCIK

Ogólnopolska manifestacja pracowników ochrony zdrowia

Lekarze protestują

Hulajnogi 
jak pojazdy

Warszawa. Elektryczne hulajnogi 
będą traktowane jak pojazdy; odpo-
wiedni projekt zmiany ustawy jest 
praktycznie gotowy – poinformował 
w  czwartek minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk. Obecnie w pol-
skim prawie nie ma regulacji, które 
dotyczą hulajnóg elektrycznych, dla-
tego ich użytkownicy są traktowani 
jako piesi, którzy powinni korzystać 
z chodników.  (pap)

Zlecił zamach 
na Ziobrę

Warszawa. Bandytom mówimy 
jedno – nie wystraszycie nas, spra-
wiedliwość was dopadnie – oświad-
czył w czwartek PAP minister spra-
wiedliwości Zbigniew Ziobro, od-
nosząc się do doniesień o zleceniu 
zamachu na jego życie. Dodał, że 
zlecenie to dowodzi zasadności bez-
kompromisowej walki z bandytami.

Jak podała w czwartek „Rzecz-
pospolita”, 28-letni handlarz do-
palaczami Jan S. zlecił zabójstwo 
ministra sprawiedliwości Zbigniewa 
Ziobro, ponieważ uznał go za za-
grożenie dla swoich nielegalnych 
interesów. Za wykonanie zlecenia S. 
miał oferować 100 tys. zł. Śledztwo 
w  tej sprawie prowadzi dolnoślą-
ski wydział Prokuratury Krajowej. 
Jan S. poszukiwany jest w  całej 
Europie; wydano za nim Europejski 
Nakaz Aresztowania.

Według informacji dziennika, 
sprawa zlecenia zabójstwa Ziobry 
wyszła na jaw przypadkiem – po 
tym, jak stołeczna policja w czerwcu 
2018 r. rozbiła zorganizowaną grupę 
przestępczą handlującą dopalaczami, 
w której działał Jan S.  (pap)

San Diego. W szpitalu przyszło na 
świat najmniejsze zdrowe dziecko 
w dziejach udokumentowanej medycyny 
– podało kierownictwo szpitala 
porodowego Sharp Mary Birch Hospital. 
Dziewczynka, która przyszła na świat 
w styczniu, ważyła 243,8 grama.

W środę opuściła ona szpital po prawie 
5 miesiącach spędzonych w inkubatorze. 
Jej waga wynosi obecnie 2 kg.

Dziewczynka o  imieniu Saybie, która 
była wcześniaczką, bo urodziła się w 23. 

tygodniu ciąży, weszła do księgi najmniej-
szych noworodków świata (Tiniest Baby 
Registry), jaka jest prowadzona przez wy-

dział medyczny Uniwersytetu Iowy.
Lekarze podkreślają, że dziecko było 

zdrowe i to właśnie przesądziło o umiesz-

czeniu jego nazwiska w rejestrze.
Lekarze z San Diego, którzy poinformo-

wali świat o istnieniu Saybie, zaznaczyli, 
że rodzice zgodzili się, by upublicznić tę 
historię. Zastrzegli jednak sobie anoni-
mowość. 

 (pap)

Diamentowy oszust
Londyn. Brytyjski sąd odmówił zwolnienia 
za kaucją jubilera Nirava Modiego, uwikłanego 
w Indiach w pranie brudnych pieniędzy 
o wartości 2 mld USD. Po wykryciu oszustwa 
w Narodowym Banku Pendżabu Modi zbiegł 
do Londynu. Rząd Indii domaga się jego 
ekstradycji.

Sąd w  Westminsterze odmówił zwolnienia za 
kaucją Modiego, oskarżonego przez Indie o  wy-

łudzenie 2 mld USD z państwowego Narodowego 
Banku Pendżabu. Sędzia przedłużył jego areszt do 
27 czerwca, dając jednocześnie stronie indyjskiej 
dwa tygodnie na określenie, do którego więzienia 
trafi Modi po ekstradycji do Indii.

Prawnicy oskarżonego starają się opóźnić zakoń-

czenie sprawy ekstradycyjnej. Strona indyjska ma 
dowody, że handlarz diamentami był – jak to ujęto 
– „głównym beneficjentem oszustwa”.

Policja aresztowała handlarza diamentów 
19 marca w oddziale banku w centrum Londynu, 
kiedy zakładał nowe konto. Nirav Modi, niespo-

krewniony z  premierem Indii Narendrą Modim, 
był ścigany międzynarodowym listem gończym, gdy 
wykryto nieprawidłowości w  Narodowym Banku 
Pendżabu na sumę 2 mld USD.

Indyjscy śledczy odkryli, że bankierzy z bombaj-
skiego oddziału udzielali kredytów bez zabezpieczeń 
na nazwisko i firmę słynnego jubilera. Modi stworzył 
markę Gitanjali, którą promowała m.in. gwiazda 
Bollywood Priyanka Chopra oraz amerykańska 
aktorka Dakota Johnson.

W 2017 r. jubiler był na 57. miejscu listy najbo-

gatszych Indusów magazynu „Forbes”. 
 (pap)

Czysta ropa 
w rurociągu Przyjaźń

Budapeszt. Na Węgry dociera już rurociągiem 
Przyjaźń ropa odpowiadająca normom jakościo-

wym – potwierdziła w  czwartek w  komunikacie 
węgierska grupa naftowo-gazowa MOL. 19 kwietnia 
poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie 
przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczysz-

czona ropa; w surowcu wykryto przekroczenie norm 
chlorków organicznych.  (pap)

Dziewczynka ważyła 243,8 grama

Najmniejszy noworodek świata
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Przy ul. Bronowickiej w Szczecinie powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. 
Oddalone trzy kilometry od centrum, ale świetnie skomunikowane. Szero-
kie arterie – ul. Europejska i Mieszka I są dobrze znane wszystkim szczeci-
nianom. W pobliżu stacja kolejowa Szczecin-Gumieńce. O rzut beretem 
Kołbaskowo, granica z Niemcami i autostrada A6. 
W pobliżu nowo powstającego kompleksu znajduje się Wydział Humani-
styczny Uniwersytetu Szczecińskiego – największy na tej uczelni. 
Dla robiących zakupy wszystko w zasięgu ręki – Atrium MOLO, Auchan, 
Tesco, Lidl, Biedronka, Makro, Decathlon, Castorama, Bricoman i inne sklepy.
Zadowoleni będą miłośnicy jednośladów. Ścieżkami rowerowymi dojadą i 
do centrum, i do granicy, a tam hulaj dusza – rozwinięta sieć ścieżek. Co 
więcej, na rowerach dojadą bezpiecznie i na Dziewoklicz, i do rozlewisk 
Odry. Choć tak naprawdę, chcąc aktywnie spędzić czas, nie trzeba wcale 
wyruszać poza obręb nowego kompleksu mieszkaniowego. 
Te nowoczesne budynki wpisują się w potrzeby XXI wieku. Powstają z myślą 
o ludziach aktywnych. To dla nich powstaje klub fitness z krytym basenem. 
Na miejscu powstanie także małe centrum handlowo-usługowe ze sklepem 
spożywczym i kawiarenką.
REDA CITY, bo tak nazywa się nowy kompleks mieszkalny, to zespół nowo-
czesnych budynków o eleganckiej fasadzie, dobrze komponujących się z 
otoczeniem. Wewnętrzne ogrody wraz z terenami zielonymi tworzą 
elegancką nowoczesną przestrzeń.
W budynkach na ośmiu kondygnacjach znajdują się apartamenty o zróżni-
cowanej wielkości. Odpowiedzią na dominujące zapotrzebowanie są apar-
tamenty o powierzchni 25-30 metrów kwadratowych. Na parterze każdego 
z budynków wyznaczono powierzchnie pod lokale usługowe i biurowe. 
REDA CITY jest bardzo związana ze Szczecinem. Np. mocno wspiera 
działalność  kultowej  kawiarni SORENTO popularyzującą pamięć o 
osiągnięciach finalistów Szczecińskiego Festiwalu Młodych Talentów. 

Zatem REDA CITY to znakomita inwestycja, 
znakomita lokalizacja, znakomity wybór.

Biuro sprzedaży SZCZECIN
ul. Bronowicka 25
71-012 Szczecin

tel.: +48 606 761 251
www.redacity.eu

biuro@redacity.eu

Nowoczesne osiedle
     z basenem i siłownią
 Szczecin, ul. Bronowicka

Aktualna oferta w ramach 
I etapu inwestycji:

Apartamenty typu studio:  233
Apartamenty 2 pokojowe:  21
Apartamenty 3 pokojowe:  1
1 x Basen
1x Fitness Club
1x Sklep
7x Lokale usługowe

Przyjdź, zobacz, wybierz, zamów
2093-19-A

Gryfino przed szansą rozwoju

Dwa bloki, które zmienią gminę
Lada dzień ogłoszony zostanie 
przetarg na wykonanie 
w elektrowni „Dolna Odra” 
dwóch bloków parowo- 
-gazowych o łącznej mocy 
1400 MW. Elektrownia 
w Nowym Czarnowie stanie 
się jedną z największych 
w kraju, bo jej moc się 
podwoi. Co to oznacza dla 
regionu, a nawet całego kraju? 
Przede wszystkim większe 
bezpieczeństwo energetyczne, 
lepsze warunki rozwoju 
gospodarki i inwestycji, 
stabilne miejsca pracy. A co 
warta ponad 4 mld złotych 
inwestycja oznacza dla gminy 
Gryfino?

Gospodarka regionu i kraju potrze-
bować będzie coraz więcej energii, 
na dodatek raczej tej zielonej, bez-
piecznej dla środowiska, zgodnie ze 
standardami, które wyznaczyła krajom 
członkowskim Unia Europejska. To był 
zresztą jeden z powodów wyboru gazu 
jako paliwa dla dwóch bloków ener-
getycznych o mocy 700 MW każdy.

Kilka dni temu członkowie zarządu 
PGE SA oraz PGE GiEK SA, w skład 
której wchodzi Zespół Elektrowni Dolna 
Odra, ogłosili koniec pierwszego etapu 
przygotowania inwestycji w  Nowym 
Czarnowie i przejście do kolejnego eta-

pu projektu budowy nowych jednostek 
wytwórczych. Rozbudowa elektrowni 
wchodzi w zaawansowany etap przy-
gotowania do realizacji.

Wybór wykonawcy najprawdopo-

dobniej nastąpi na przełomie trzeciego 
i  czwartego kwartału br. Przedmiot 
zamówienia obejmie m.in.: zaprojekto-

wanie, budowę i montaż oraz urucho-

mienie i przekazanie do eksploatacji 

dwóch bloków gazowo-parowych wraz 
z pełną infrastrukturą. Inwestycja kosz-
tować będzie około 4 mld zł.

Po rozbudowie moce zainstalowane 
w   Elektrowni Dolna Odra wzrosną 
ponaddwukrotnie, co sprawi, że EDO 
znajdzie się w czołówce największych 
polskich elektrowni.

Wiele wskazuje na to, że prace nad 
projektem nowych bloków gazowo-

-parowych rozpoczną się już w połowie 
tego roku. Po zakończeniu tego etapu 
i  uzyskaniu niezbędnych zezwoleń 
podgryfińskie Nowe Czarnowo stanie 
się wielkim placem budowy. Zdaniem 
Mieczysława Sawaryna, burmistrza 
Gryfina, gmina już teraz dobrze jest 
przygotowana do tak wielkiego przed-

sięwzięcia i  jest w  stanie zapewnić 
inwestorowi i wykonawcy odpowiednie 
warunki do realizacji projektu. Ma na 

tyle duży potencjał, że nie będzie pro-

blemu z zapewnieniem infrastruktury 
potrzebnej napływowym robotnikom 
czy kadrze kierowniczej. Dotyczy to 
zarówno infrastruktury komunikacyjnej, 
handlowej, gastronomii, bazy hotelowej, 
jak i mieszkań. Mieczysław Sawaryn 
uważa, że popyt na tego rodzaju usługi 
z  powodzeniem zaspokoi miejscowy 
prywatny kapitał. Gmina sprzyjać jed-

nak będzie działaniom, które ułatwią 
inwestorowi realizacje przedsięwzięcia. 
Tym bardziej że będzie ona miała kon-

kretne profity z tytułu choćby podatków 
od nieruchomości i wartości budowy.

– Podobnie jak w przypadku Świ-
noujścia, którego budżet w  związku 
z budową terminalu LNG zyskał wiele 
dziesiątków milionów złotych dodat-
kowych wpływów, tak i Gryfino zyska 
dodatkowo kilkadziesiąt milionów 

w  związku z  planowaną inwestycją 
w  Nowym Czarnowie – powiedział 
M. Sawaryn.

To zupełnie zmieni sytuację finan-

sową Gryfina. Stanie się, podobnie jak 
w przypadku Świnoujścia, impulsem 
rozwojowym. Gryfino ma więc szansę 
na cywilizacyjny skok. Może przestać 
być „podszczecińską sypialnią”, a sta-

nie się miastem z prawdziwego zda-

rzenia – celem, a  nie przystankiem. 
Czy Gryfino wykorzysta tę szansę? 
Świnoujście – jak się wydaje, sądząc 
po dynamicznym rozwoju tego mia-

sta w ostatnich latach – wykorzystało 
swoją szansę. Po zakończeniu budowy 
tunelu, rola miasta nad Świną będzie 
jeszcze większa, podobnie jak jego siła 
przyciągania.

Dwa bloki gazowo-parowe potrze-
bować będą nowej infrastruktury. By 
inwestycja w Nowym Czarnowie mogła 
dojść do skutku, trzeba będzie zbudo-

wać gazociąg zasilający nowe bloki 
energetyczne. Jego długość wyniesie 
około 60 km. Gaz dostarczany do 
EDO będzie pochodził z dwóch źródeł; 
z rozbudowywanego obecnie terminalu 
LNG w Świnoujściu, który to ma mieć 
docelową pojemność około 10 mld m 
sześciennych gazu, oraz z gazociągu 
Baltic Pipe, którego oddanie do użytku 
zbiegnie się – jak podkreślali mówcy – 
z oddaniem do użytku nowych bloków 
gazowo-parowych.

W ramach uruchomionego w kwiet-
niu Programu PV GK PGE na terenach 
ZEDO powstaną także farmy fotowol-
taiczne o docelowej łącznej mocy ok. 
125 MW. Program zakłada uzyskanie 
25 proc. udziału PGE w  krajowym 
rynku PV do 2030 r., co w zależności 
od prognoz oznacza od 1,5 do nawet 
2,5 GW mocy. ©℗ 

� R.K.�CIEPLIŃSKI

Rezygnacja 
prezesa „Gryfii”

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
prezes Morskiej Stoczni Remontowej 
„Gryfia” Artur Trzeciakowski złożył re-
zygnację z pełnienia tej funkcji na ręce 
prezesa Funduszu Rozwoju Spółek 
Pawła Brzezickiego. FRS jest większo-

ściowym właścicielem „Gryfii”.
W piątek (31 maja) ma się zebrać 

Rada Nadzorcza MSR „Gryfia”. Zaj-
mie się m.in. bieżącą sytuacją spółki.  
Należy się też spodziewać decyzji 
o wszczęciu postępowania kwalifika-

cyjnego na nowego prezesa „Gryfii”.
Przypomnijmy, że tydzień temu szef 

FRS zapowiedział złożenie wniosku 
o odwołanie dotychczasowego prezesa 
stoczniowej spółki w związku z posta-

wieniem mu zarzutu przez Prokuratu-

rę Okręgową w Katowicach (sprawa 
dotyczy okresu, gdy był w zarządzie 
Katowickiego Holdingu Węglowego). 
 (ek)

To będzie największa inwestycja w regionie w ciągu ostatnich dekad. Budowa 
nowych bloków gazowo-parowych wiązać się będzie z kolejnymi inwestycjami, 
w tym z budową gazociągu zasilającego o długości około 60 km. 
� Fot.�Roman�CIEPLIŃSKI

Pomoc  
dla rowerzystów

Dwie niewielkie skrzynki narzę-

dziowe dla rowerzystów zamontowa-

ne zostały na terenie gminy Goleniów.
Pierwsza pojawiła się przy Centrum 

Informacji Kulturalnej i Turystycznej, 
które mieści się w zabytkowej Bramie 
Wolińskiej w Goleniowie. To ścisłe cen-

trum miasta, pod samym CIKiT-em, 
podróżujący przez region rowerzyści 
często się pojawiają, poszukując map 
czy informacji o okolicznych atrakcjach 
turystycznych, lokalizacja wydaje się 
więc idealna. A „stacja” rzeczywiście 
może się przydać, bo wyposażona jest 
w zamocowane na stalowych linkach 
różnorakie klucze i śrubokręty, a także 
pompkę z kilkoma końcówkami.

Druga taka skrzynka została zamon-

towana przy plaży w Lubczynie. Koszt 
jednej to ok. 4,7 tys. zł. ©℗  (lbp)
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 25.05.2019 r. odszedł od nas  

nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek i Wujek

śp. 

Władysław Sokalski
Msza święta żałobna odprawiona zostanie  

w dniu 3.06.2019 r. o godz. 12.30  
w parafii Świętego Krzyża w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 5a (Pogodno).
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 3.06.2019 r. o godz. 14.30 

na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kaplica główna).
Pogrążona w smutku Rodzina

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”.

ks. Jan Twardowski

Z bólem serca zawiadamiamy, że dnia 28.05.2019 r. zmarła

śp. Łucja Kempa
Msza święta żałobna odprawiona zostanie  

w dniu 3.06.2019 r. o godz. 11.00  
w katedrze pw. św. Jakuba w Szczecinie.

Pogrzeb odbędzie się dnia 3.06.2019 r. o godz. 13.00  
w kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.05.2019 r. po długiej chorobie
zmarł nasz ukochany Mąż, Tatuś i Dziadek

śp. Romuald Rygorowicz
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 3.06.2019 r. (poniedziałek) 

o godz. 14.00 w kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Rodzina

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. 

Zdzisława Lewandowskiego
wieloletniego Członka Rady Nadzorczej  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie

RODZINIE  I  BLISKIM
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”,
Rada Nadzorcza,

Rada Osiedla „Smolańska” 
oraz Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Z poczuciem ogromnej straty zawiadamiamy, że 29 maja 2019 roku odszedł

nasz najukochańszy Tata, Dziadek i Mąż

Jerzy Berechowski
Był oddanym nauczycielem, wychowawcą, trenerem,

działaczem sportowym i organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca 2019 roku o godz. 12.30

w kaplicy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Rodzina

2300-19-A

2302-19-A

2289-19-A

2179-19-A

2290-19-A

601690320   CAŁODOBOWO  914690440

 Centrum-Ku Słońcu 20 Dąbie-Goleniowska 32 
 91 48 48 943 91 46 00 458 
 605 190 676 605 190 676 

POGRZEBY OD 1800        KREMACJE od 500
BEZPŁATNIE LEKARZ – KARTA ZGONU, AKT ZGONU 

RABATY GRATISY !!!

602 484 484,  91 48 48 128
Ku Słońcu 18         91 48 48 008 

KOMPLEKSOWE I PROFESJONALNE 
USŁUGI POGRZEBOWE

SZCZECIN DĄBIE, ul. Goleniowska 86
                                                      (róg Rumuńskiej)

SZCZECIN, ul. Boh. Warszawy 29A

kom. 501 140 414U nas Rodzina decyduje o kosztach

ul. Ku Słońcu 23/2 (za przychodnią)

  91 4856-891
tel. kom. 607-310-090

www.uskom.szczecin.pl

USŁUGI
POGRZEBOWE

POGOTOWIE CZYNNE CAŁĄ DOBĘ
Bezpłatne wystawienie karty zgonu

tel.

1807-19-A 1789-19-A 1790-19-A 1788-19-A5363-18-A

Park wodny bardziej nowoczesny

Mniejsze koszty, więcej atrakcji

Koszaliński aquapark działa 
od 2015 roku. Cieszy się popu-

larnością wśród mieszkańców, 
a w wakacje także rzeszy turystów. 
Przez pierwsze cztery miesią-

ce tego roku obiekt o 5 procent 
zwiększył liczbę odwiedzających. 
Aby utrzymać trend wzrostowy 
zarządzający obiektem, wprowa-

dzają nowe rozwiązania.

Po zintegrowanym systemie 
oczyszczania wody Dryden Aqua 
DAISY teraz na zewnątrz przy 
aquaparku zamontowane zostały 
panele fotowoltaiczne. Energia 
z nich wytwarzana będzie spo-

żytkowana na własne potrzeby, 
co obniży koszty zakupu ener-

gii i  usług dystrybucyjnych od 
operatora zewnętrznego. Celem 

postawienia instalacji są również 
zwiększenie stabilności systemu 
energetycznego i zapobieżenie 
degradacji środowiska natu-

ralnego.
Obecnie roczny koszt zakupu 

energii elektrycznej dla potrzeb 
obiektu wynosi około 1,5 mln zł 
netto. Szacuje się, że fotowoltaika 
da oszczędności rzędu około 10-14 
procent zapotrzebowania obiektu 
na energię elektryczną. Spółka 
pozyskała wcześniej na inwestycję 
dofinansowanie unijne w wysoko-

ści ponad 1,2 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, a także 
dotację z  ratusza w  kwocie 1,3 
tys. Wartość całkowita projektu 
to ponad 3,3 mln zł.

Park Wodny Koszalin to atrakcje 
nie tylko dla kąpiących się. Nową 
ofertą w strefie wellness, dzięki 
współpracy z  miejscową firmą 
Meden Inmed, są zabiegi hydrote-

rapii o charakterze prozdrowotnym 
i pielęgnacyjnym.

Zbliża się koniec roku szkolne-

go. Aquapark z myślą o dzieciach 
w strefie zewnętrznej przygotowuje 
w  czerwcu trzy nowe atrakcje: 
ślizg o  kształcie imitującym re-

kina, dwie zjeżdżalnie i  basen 
z imitacją dachu skośnego, wypo-

sażonego dodatkowo w  szczeble 
do wspinaczki, oraz 4-metrową 
zjeżdżalnię wodną.

– Urządzenia są wysokiej ja-

kości, bezpieczne i  posiadające 
certyfikat zgodności z normą bez-

pieczeństwa – zapewnia prezes 
ZOS. ©℗  (m)

Wojewoda wydał zgodę

Plaże w dzierżawę
Jest zielone światło 
dla dzierżawy plaż 
w jednym z najbardziej 
popularnych kurortów 
w Zachodniopomorskiem. 
Wojewoda zachodniopomorski 
zarządzeniem upoważnił 
starostę kamieńskiego 
do zawarcia z gminą 
Międzyzdroje stosownej 
umowy – na okres 10 lat  
– w trybie bezprzetargowym.

– Zawarcie umowy dzierżawy 
na okres 10 lat pozwoli gminie 
Międzyzdroje ubiegać się o środ-

ki zewnętrzne na sfinansowanie 
planowanych inwestycji w  tym 
obszarze – podkreśla wojewoda 
Tomasz Hinc.

Nieruchomości są położone 
w obrębie miasta Międzyzdroje; 
trzy z nich stanowią pas techniczny 
wybrzeża. Dzierżawie podlegają 
plaże od linii brzegu morskiego 
do okolic podnóża wydmy oraz 
dojścia i zejścia na plażę. Wyraźnie 
zaznaczono, że chodzi o „utrzyma-

nie charakteru turystyczno-wypo-

czynkowego gminy oraz kąpielisk 
morskich”.

Zgodnie z  przepisami, staro-

stowie mogą dzierżawić plaże 
gminom – a  te poddzierżawiać 
je osobom trzecim w  drodze 
przetargu nieograniczonego na 
okres nie dłuższy niż 10 lat. Za-

sady wydzierżawiania plaż muszą 

być jednolite i  transparentne. 
Zostały zapisane w  wytycznych 
wojewody z  kwietnia br. Wolna 
od działalności gospodarczej ma 
być przestrzeń od linii wody do 
połowy plaży w kierunku wydm, 
jednak nie mniejsza niż 10 m od 
linii wody. Dodatkowo dzierżaw-

ca ma obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom na plaży 
i  pełnej współpracy z  Centrum 
Koordynacji Ratownictwa Wodne-

go. Do jego zadań należy również 
utrzymanie systemu oznaczeń, 

m.in. słupków, tablic, masztów, 
w szczególności informacji doty-

czących granic plaży strzeżonej 
i  miejsc udzielania pierwszej 
pomocy. W wytycznych wojewody 
znalazł się także zapis o koniecz-

ności wskazania miejsca na lądo-

wiska dla Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego oraz wyznaczonego 
miejsca, gdzie będą przekazywane 
służbom medycznych osoby, które 
wymagają transportu lub uległy 
wypadkowi podczas pobytu na 
plaży.  (reg)

– Koszty roczne zakupu energii obniżą się o 200 tysięcy 
złotych – zapewnia Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów 
Sportowych w Koszalinie. Spółka pochwaliła się nowymi 
rozwiązaniami i atrakcjami dla klientów w Parku Wodnym 
Koszalin.

Instalacje fotowoltaiczne, zamontowane wzdłuż parkingu przy Parku Wodnym 
Koszalin, są proekologiczne i komponują się estetycznie z otoczeniem. 
� Fot.�Wiesław�MILLER

Zgodnie z  przepisami, starostowie mogą dzierżawić plaże gminom – a  te 
poddzierżawiać je osobom trzecim w drodze przetargu nieograniczonego na 
okres nie dłuższy niż 10 lat. � Fot.�Marek�KLASA
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Usługi

 r Inne

 q Dywan tapicerki pranie 

607057970

 q Elektryk,awarie,inst., 663403701

 q Elektryk, 505-791-299

Koparko- ładowarka. Prace ziemne 
załadunek- rozładunek młot 
wyburzeniowy. 501128042, 501403604

 r Audio-Video
 q Naprawa telewizorów, 503055375

 q Naprawa Rtv tanio, 519-856-649

 q Anteny montaż, naprawa 
694322046

 r Sprzęt domowy
 q Naprawa lodówek, zamrażarek 

Rachoń, 91/486-95-75, 601-70-
71-65.

 q Pralki. Pociej, 501-181-752

 q Naprawa pralek, 530-17-47-45

 q Zmywarki, pralki 607124342

 r Zabezp. mieszkań
 q Rolety okna PCV uszczelnianie 

okien montaż naprawy 91-48-32-860

 r Remonty
 q Gazowe piece - serwis 603-724-

402

 q Hydraulik tanio, 603-724-402.

 q Docieplenia, elewacja 
607919032

 q Hydraulik - tanio, 883-996-
406

 q Dachy kompleksowo, 91/431-97-
84.

 q Docieplenia 535200709, 
535700788

 q Glazura Terak.Łazienki 696498391
 q Tapetowanie remonty 537-

640-307
 q Hydraulik tanio, 889-410-143

 q Remonty malowanie 
tapetowanie - wykończenia 
wnętrz 690422174

 q Złota rączka malowanie 
733751439

 q Ogólnobudowlane, 602-534-890

 q Remonty mieszkań, 601928042
 q Remonty mieszkań, 539-277-162
 q Cyklinowanie bezpyłowe 

723087223

 q Złota rączka. 514-504-708
 q Dekarstwo, papa, termo 

500748588

 q Gładź, kafle, panele 607423902
 q Hydraulik tanio eksp. 

692994717

 q Remonty, tanio, szybko 
692994717

 r Transport, przeprowadzki
 q Bagażówki-przeprowadz. 

609066899

 q „Baron” - przeprowadzki - tanio, 
solidnie, noszenie, 91-428-11-17, 
509307409.

 q ! Tanie Przeprowadzki ! Noszenie 
Transport, tel. 501067180

 q Przeprowadzki noszenie 
609242890

 r Komputerowe
 q Solidnie i szybko, 502-589-989

Sprzedaż
 q Namiot-4 wyposażony, maszyna 

do szycia Łucznik, magiel elektryczny, 
tanio. 664645212

Kupno
 q Kupię książki, płyty winylowe,CD. 

Dojazd. Gotówka 509675586.

Nauka i oświata
 q Matematyka, 501372917

Różne
 q Wywóz, wynoszenie, sprzątanie  

gruzu i odpadów, skup złomu. 
Szczecin i okolice, 881-290-222.

 q Garaże blaszane, bramy garażowe, 
kojce dla psów - transport, montaż 
gratis - raty! 91/311-11-94, 94/318-
80-02, 95/737-63-39, 512853323, 
www.konstal-garaze.pl

Nieruchomości, lokale

 r Kupię
 q Kupujemy mieszkania, domy, 

działki. Gotówka. Bezpłatne 
doradztwo, pomoc prawna. 
Fundament - 18 lat na rynku! 
Tel. 698-683-405.
 q Kupujemy mieszkania, 

domy. Decyzja 24 h, Świat 
Nieruchomości 508-136-955

 q Kupię mieszkanie w Szczecinie, 
bezpośrednio - tel. 508-171-755
Kupujemy mieszkania i domy.   
Gotówka. Inwestor 604-40-20-40

 q Zdecydowanie szukamy domu do 
650.000, Szczecin, MDOM, 501-
136-710.

 r Sprzedam
 q www.pronovo.pl kom. 

500103180
 q Ostatnie działki budowlano 

-rekreacyjne nad jeziorem (ok. Ińska), 
okazyjnie sprzedam,  tel. 515-988-
282

 r Poszukuję do wynajęcia
 q Poszukujemy mieszkań, 

sprawdzamy najemców, MDOM 501-
136-710.

 q Poszukuję pokoju, 516-078-634

 r Do wynajęcia
 q Lokal handlowy, Centrum 

Handlowe Wilcza, 696-489-160

Turystyka

 r Przejazdy
 q Holandia, Niemcy, 669-500-300

 q Belgia, Holandia, 602485864

Auto-moto

 r Kupię
 q Auto Skup, wszystkie 501-

828-552
 q Skup aut - gotówka 888-548-

976

Autoskup, skupujemy każde pojazdy, 
płacimy nawet za wraki, oferujemy 
najwyższe ceny, 536-079-721
 q Autoskup, super ceny 606-

836-325
AUTO-KUREK kupi każde auto: 
osobowe, dostawcze, ciężarowe, laweta 
gratis 690-209-209

Praca

 r Dam pracę
 q Opieka Niemcy. Z nami 

zarobisz do 8 tys. zł netto/mies. 
Bonusy wakacyjne po 420 zł/
mies. Germania Care (Koszalin 
Kołobrzeg) 943424056 
509780868. Zadzwoń do nas!

 q Opiekunki do Niemiec do 1600 
euro, tel. 730497770 dzisiaj jest 70 
ofert! www.ambercare24.pl

 q Kierowcę z kat.C w transporcie 
międzynarodowym, wysokie zarobki. 
91/489-44-54, 505-116-519, 505-
116-518.

 q Praca w opiece Niemcy do 1900 
Euro tel. 516081017 www. b-m-s.eu 
ul. Kopernika 3-5 lokal 108

 q Poszukujemy kierownika recepcji i 
recepcjonistkę: ze znajomością języka 
niemieckiego, pomoc kelnerską, 
pomoc kuchenną, kucharza, 
konserwatora hotelu.  Prosimy o 
kontakt telefoniczny, 91/466-89-30 
lub 91/466-88-88.

 q Firma zatrudni kafelkarzy, murarzy, 
szpachlarzy-malarzy, 881-222-450

 q Firma Ogrodnicza zatrudni do 
koszenia. 692111153

 q Firma ogrodnicza zatrudni 
pracownika z prawem jazdy 
603131518

Zwierzęta

 r Sprzedam
 q Yorkshire terrier, 692-357-781

Zdrowie
 q Odtruwanie, internista 601562696

 q Uzależnienia Depresje. 
914236215

Biznes

 r Kredyty
 q Pożyczka do 1000 zł, 513132599

Poszukujemy:

SZWACZKA
Szczecin Centrum

Wymagania: doświadczenie na podobnym 
stanowisku, zdolności manualne

Oferujemy: umowa o pracę z atrakcyjnym 
wynagrodzeniem i systemem premiowym

Benefity: abonament Medicover, Multisport 

91 433 11 93     praca@hisert.pl 

GABINET

W CENTRUM SZCZECINA

zatrudni

ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ/ 

HIGIENISTKĘ STOMATOLOGICZNĄ

oraz LEKARZA STOMATOLOGA
Kontakt: tel. 601 089 268

lub boguwrzes@gmail.com

Berlin Praktyka fizjoterapii 
poszukuje od zaraz mgr. fizjoterapii

Zapewniamy wszystkie świadczenia socjalne, dobre 
wynagrodzenie, mieszkanie tuż przy praktyce 

i pomoc w nostryfikacji dyplomu.

tel. 0049/172 324 09 45
kontakt: detlefgeisler@hotmail.de

www.physio-lichterfelde.de
minex@minex.szczecin.pl
91-46-23-086; 501 32 99 34

• WYBURZENIA – rozbiórki

•  WYKOPY / place

• ŚCIANKI zabezp. WYKOP

• KRUSZYWO betonowe

W związku z intensywnym rozwojem zespołu poszukujemy:

   MAGAZYNIERÓW,
   PRACOWNIKÓW WSPARCIA MAGAZYNU,
   SPECJALISTÓW WSPARCIA MAGAZYNU,
   LIDERÓW GRUPY,
   INŻYNIERÓW PROCESÓW,
   KIEROWNIKÓW OBSZARU (AREA MANAGERÓW)

 Aplikuj i buduj z nami
jeden z największych magazynów w Europie !!!

Dołącz do naszego zespołu!

2189-19-A 2069-19-A

1806-19-B 6324-18-A

1696-19-A

1781-19-B
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MARZY CI SIĘ DUŻE MIESZKANIE, 
A MOŻE DOM?

Sprzedajemy domy o powierzchni ok. 120 m2 
z ogródkami i miejscami postojowymi 

w  cenie mieszkań 

 już od 499 tys. zł brutto 
 sprzedaż bezpośrednia bez prowizji! 

Tel. 662-150-570
kontakt@polvast.com

2270-19-A

➤ Codziennie od godz. 7 do 20 świeże mleko 

prosto od krowy ➤ Regionalne produkty: 

ser, kiełbasa, jajka, miόd i wiele innych

 ➤ Cielaczki do głaskania 

Stacja mleczna pomiędzy Torgelow i Eggesin

Milchhof Schmachtgrund

Gumnitz 16, 17367 Eggesin

facebook: Milchtankstelle Gumnitz

Mleko 
prosto od krowy! 

2156-19-A

Z uśmiechem 
po wąskich torach
Wybrzeże Rewalskie. W sobotę 

Nadmorska Kolej Wąskotorowa 
zaprasza dzieci i ich rodziców na 
przejażdżki po wąskich torach z oka-
zji Dnia Dziecka. W tym dniu na 
dzieciaki czekać będą niespodzianki 
oraz promocyjne ceny biletów. Za 
przejazd tam i z powrotem dzieci 
zapłacą tylko 10 zł. Najmłodszych 
powita maskotka – Pan Uśmiech oraz 
Neptun z Muzeum Multimedialnego 
w Trzęsaczu, z którymi będzie można 
zrobić sobie oryginalne zdjęcie. 
Partnerzy z atrakcji turystycznych: 
z Muzeum Multimedialnego w Trzę-
saczu, Parku Wieloryba w Rewalu, 
Parku Miniatur Latarni Morskich 

oraz Motylarni w Niechorzu przy-
gotowali w sobotę 50-procentowe 
zniżki na bilety wstępu dla dzieci 
do 14 lat. Warunkiem skorzystania 
z rabatu jest okazanie przy zakupie 
biletu wstępu biletu przejazdowego 
ciuchcią, zakupionego w tym dniu.

Najmłodsi świętują
Stargard. Moc atrakcji będzie 

czekać na dzieci w dniu ich święta 
w Parku Chrobrego przy Amfiteatrze 
Miejskim. Impreza potrwa w g. 12-
20. Rozstawi się tu m.in. Autodrom, 
karuzela Old Show, kolejka Circus 
Afro, będą zjeżdżalnie i dmuchań-
ce dla maluchów oraz malowanie 
buziek dla chętnych. Nie zabraknie 
punktów z lodami, popcornem i na-

pojami. W czasie trwania imprezy 
na płycie skateparku zaprezentuje 
się tańcząca młodzież ze Szkoły 
Tańca „Respect”.

Kiermasz 
Książki Przeczytanej
Stargard. Stargardzkie Cen-

trum Kultury oraz grupa Książki 
Stargard – wszystko na ich temat, 
zapraszają czytelników w każdym 
wieku na II Stargardzki Kiermasz 
Książki Przeczytanej. Odbędzie się 
on w niedzielę w g. 11-15 w Pasażu 
i na Małej Scenie SCK.

Nie tylko Kaczmarski
Stargard. Miasto uczci 30. rocz-

nicę pierwszych częściowo wolnych 
wyborów w Polsce, które zakończyły 
się zwycięstwem strony solidarno-
ściowej i zakończyły czasy PRL-u. 
W  niedzielę o  g. 20.30 w  Teatrze 
Letnim (Park Chrobrego) odbędzie 
się Koncert „Powrót” – piosenki 
nie tylko Jacka Kaczmarskiego. 
Wystąpią artyści Sceny Art Cafe: 
Celina Gładysz, Krzysztof Gładysz, 
Krzysztof Kopacki, Piotr Dolata, 
Piotr Świrepo, Maciej Szeliga wraz 
zaproszonymi gośćmi – Justyną 
Giemzą, Darią Anasiak, Wiktorią 
Krakowiak, Grzegorzem Tomcza-
kiem, Jarosławem Chojnackim. 
Wstęp na koncert jest wolny.

Dni Olimpijczyka
Stara Dąbrowa. Na obchody 

Powiatowych i Gminnych Dni Olim-
pijczyka zapraszają dziś (piątek) 
starosta stargardzki i  wójt gmi-
ny. Sportowa impreza odbędzie 
się w kompleksie sportowym im. 

Stanisława Wagnera przy Szkole 
Podstawowej w Starej Dąbrowie, 
a otworzą ją o g. 9 gry sportowe 
dla najmłodszych. Widowiskowy 
będzie z  pewnością ceremoniał 
olimpijski z udziałem zaproszonych 
olimpijczyków (g. 11). W programie 
także turniej piłki nożnej drużyn 
szkolnych o puchar wójta (g. 12.30) 
i bieg uliczny „Polska biega” m.in. 
pod patronatem Stanisława Wagne-
ra, lekkoatlety sprintera, uczestnika 
Olimpiady w Monachium (1972 r.). 
Trasa biegu liczy 2,5 km. Sportowe 
święto zakończy ok. g. 14 wręcze-
niem nagród dla zwycięzców. 

 (żan)

Święto z panem Kleksem
Gryfino. W sobotę od g. 11 na 

Stadionie Miejskim zapowiada się 
wielka zabawa dla najmłodszych 
mieszkańców miasta z  okazji ich 
święta. Tym razem impreza orga-
nizowana jest pod hasłem „Labo-
ratorium Pana Kleksa”; taki też 
tytuł nosi spektakl interaktywny, 
jaki prezentowany będzie podczas 
wydarzenia. Ponadto, organizatorzy 
zapowiadają mnóstwo innych atrak-
cji m.in. ognisko, pieczenie kiełba-
sek, pyszne lody oraz dmuchańce 
do skakania, góra wspinaczkowa, 
brokatowe tatuaże i bańki, będzie 
też głośne czytanie fragmentów 
książki „Akademii pana Kleksa” 
oraz kiermasz książek dla dzie-
ci i  rodziców. W Strefie Malucha 
znajdzie się kącik budowniczego 
i interaktywny tor przeszkód. Nie 
zabraknie występów młodych arty-
stów, gier i zabaw podwórkowych 
oraz konkursów. W programie także 

zabawa turystyczna na orientację 
i wspólna fotografia z lotu ptaka. 
Imprezie towarzyszyć będzie akcja 
ph. „Bezpieczne wakacje”.

 (akme)

Fort Anioła zaprasza
Świnoujście. W  niedzielę 

w g. 12-15 w Forcie Anioła odbędzie 
się XII Festyn Rodzinny. Dzieci cze-
ka moc atrakcji – konkursy, pokazy 
taneczne. Przybędą też motocykliści, 
którzy obiecali zmierzyć się z dzieć-
mi w przeciąganiu liny. Gospodarz 
Fortu Anioła będzie oprowadzał 
najmłodszych i nie tylko po forcie 
i opowie o tajemnicach tego miejsca. 
Utraconą energię podczas zabawy 
dzieci będą mogły uzupełnić smażąc 
przy ognisku kiełbaski przygotowane 
przez organizatorów.

Atrakcji co niemiara
Świnoujście. W  ramach Dnia 

Dziecka Miejski Dom Kultury za-
prasza dziś (piątek) o g. 11 do filii 
na Warszowie na spotkania teatral-
ne dla dzieci „Piracka przygoda”. 
Wstęp wolny. W sobotę o g. 17.30 
w  sali teatralnej MDK odbędzie 
się premiera pierwszej animacji 
poklatkowej stworzonej przy udziale 
młodych artystów pt. „Dzika Sztuka”. 
O  g. 18 w  Galerii Art – wernisaż 
prac stworzonych w pracowniach 
plastycznych MDK. Tamże g. 20 
obejrzymy rzeźby stworzone przez 
dzieci na kanwie obrazów Hieroni-
ma Boscha. W niedzielę w muszli 
koncertowej od g. 14 m.in. „Pokaz 
iluzji”, turniej „Z jakiej bajki to 
melodia?”, „Koncert jak z bajki”. 
Wstęp wolny.  BaT

WEEKEND W REGIONIE

Co się dzieje?

Dzieci, które 1 czerwca wybiorą się z rodzicami w podróż ciuchcią, na dworcu 
powita kolejowa maskotka – Pan Uśmiech. To tylko jedna z wielu atrakcji 
przygotowanych dla najmłodszych przez Nadmorską Kolej Wąskotorową.
 Fot. Maciej ŁOZDOWSKI
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Zabawa na Plantach

Goleniów. Na Plantach w so-

botę rządzić będą najmłodsi 
mieszkańcy miasta. Tak jak co 
roku stanie tu dużo dmuchań-

ców, na których będzie można 
szaleć do utraty tchu (g. 11-19). 
Na scenie od g. 15 występować 
będą dziecięce zespoły wokalne, 
taneczne i muzyczne, a wszystko 
oczywiście za darmo.

Dla młodych widzów
Goleniów. Goleniowski Dom 

Kultury zaprasza w  niedzielę 
widzów w wieku 5-11 lat na spek-

takl w wykonaniu theArt Agencji 
Artystycznej w Katowicach. Ak-

torzy wystąpią ze spektaklem pt. 
„O Jasiu i Małgosi i chatce z ła-

koci”. Początek przedstawienia 
o g. 16. Bilety w cenie 10 zł do 
nabycia w  Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej Brama 
Wolińska lub przed spektaklem.

 (hz)

Święto miasta
Dębno. Dziś (piątek) rozpoczy-

nają się Dni Dębna. Gwiazdami 
dwudniowego święta miasta będą: 

Kamil Bednarek, Margaret oraz 
zespół disco polo Power Play. Po-

nadto zaplanowano wiele imprez 
sportowo-rekreacyjnych. Święto-

wanie rozpocznie się korowodem 
dzieci ze szkół i przedszkoli pod 
scenę, gdzie odbywać się będzie 
większość tegorocznych imprez. 
Uroczyste otwarcie Dni Dębna 
poprzedzą koncerty i  występy 
m.in. szkoły tańca KEEP czy 
zespołu Coctail Boys. Oficjalnie 
świętowanie rozpocznie się o g. 
20.45. Tuż po nim na scenie wystą-

pi Kamil Bednarek, a następnie 
RobOne DJ& KABAN Drum Live 
Act. Sobota to m.in. XIV Poranny 
Bieg Pidżamowy z nagrodami (dla 
wszystkich uczestników śniadanie 
na trawie), Zumba, Aeroboks. 
Wśród imprez sportowych zapla-

nowano Turniej Dzikich Drużyn 
w piłce nożnej i Ćwierćmaraton. 
Będzie wystawa psów. W sobot-
nim programie nie zabraknie 
także programu artystycznego 
i  muzycznej gwiazdy wieczoru. 
O g. 22 wystąpi Margaret. Impreza 
odbędzie się na terenie rekre-

acyjnym przy ul. Grunwaldzkiej, 
nad jeziorem Lipowo.

 (sja)

Festyn rodzinny
Łobez. W  niedzielę o  g. 13 

na Starym Boisku odbędzie się 
festyn z  okazji Dnia Dziecka. 

W programie imprezy ph. „Postaw 
na rodzinę” m.in. spektakl Teatru 
Grawitacje „Morskie gadki małej 
piratki”, gry, zabawy, edukacyjne 
konkursy z nagrodami, występy 
miejscowych artystów amatorów.

Trzy dni zabawy
Świdwin. Dziś (piątek) o g. 10 

piknikiem rodzinnym przy Szkole 
Podstawowej nr 1 rozpoczną się 
Dni Świdwina. O g. 16 na Orliku 
odbędą się przełaje rowerowe 
dla dzieci. Na Podzamczu od g. 
17 Survivwal Brothers oraz blok 
imprez przygotowanych przez 
Młodzieżową Radę Miasta. O g. 
19.30 na estradzie wystąpią: Ola 
Januszewska, a następnie Plan 
Be, Libra Show. W sobotę od g. 
9 turniej tenisa stołowego (Hala 
SP1), tenisa ziemnego, piłkarski 
dla dzieci i  młodzieży (stadion 
miejski), Parkrun Świdwin (start 
na ul. Połczyńskiej), jarmark 
zdrowej żywności i  rękodzieła 
(ul. 1 Maja). Na Orliku o  g. 10 
rozegrany zostanie mecz piłki 
siatkowej Miasto kontra Wojsko, 
a o g. 11.30 – mecz piłkarski Po-

licja kontra Wojsko. O  g. 14.30 
na Podzamczu blok imprez tylko 
dla dzieci oraz występy Łódzkiej 
Grupy Kreatywnej. O  g. 16.45 
rozpoczną się prezentacje arty-

stów amatorów skupionych przy 
Świdwińskim Ośrodku Kultury. Od 
g. 19 grać i śpiewać będą: zespół 
Bubliczki, Norbi, Paulla. Wido-

wiskowo zapowiada się Taniec 
ognia (g. 23). W niedzielę o g. 14 
rozpocznie się VI Ogólnopolska 
Dycha nad Regą – Memoriał 
Wojtka Pismenki (start na ul. 
1 Maja).
� (cz.b.)

Atrakcje dla milusińskich
Kołobrzeg. W  sobotę o  g. 12 

na placu przy molo rozpoczną 
się występy artystów ulicznych. 
Będą iluzjoniści, pokazy akroba-

tyki powietrznej na 5-metrowej 
konstrukcji, żonglerka, lewitacje 
i  szczudlarze. W  niedzielę na 
scenie plenerowej Regionalnego 
Centrum Kultury zorganizowany 
zostanie festyn dla dzieci. Tam 
atrakcjami mają być zajęcia pla-

styczne, balonowe zoo, malowanie 
twarzy, brokatowe tatuaże, afry-

kańskie warkoczyki, księżycowy 
piasek, gry XXL i bańki mydlane. 
Początek o g. 11. Na g. 13 w tym 
samym miejscu przewidziano 
start programu interaktywne-

go „Bajkowy Świat Smerfów”, 
a  o  g. 15 pokaz filmu „Mirai”. 
Dwie godziny później w  RCK 
wyświetlony zostanie film „Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Pierwsza tajemnica”. Wstęp na 
wszystkie imprezy dla dzieci jest 
wolny.  (pw)

Bajkowy dzień
Koszalin. Plac Zabaw Nic-

kelodeon w  Centrum Handlo-

wym Atrium Koszalin w sobotę 
zaprasza w  zaczarowany świat 
animacji. Dla maluchów z okazji 
Dnia Dziecka przygotowanych 
jest pięć stref zabaw, opartych na 
motywach pięciu bajek: Shimmer 
i Shine, Sunny Day, Psi Patrol, 
Blaze i  Rycerka Nella. W  pla-

nie są też konkursy z nagrodami 
i  słodki poczęstunek. Rodziny 
mogą przyjść w g. 12-18 na plac 
obok Media Markt.

Jarmark jamneński
Koszalin. Muzeum w Koszali-

nie zaprasza na kolejny jarmark, 
który odbędzie się w niedzielę 
w  Zagrodzie Jamneńskiej przy 
ulicy Jamneńskiej 24. Tym ra-

zem jest zorganizowany z myślą 
o dzieciach. Na dziedzińcu zapla-

nowane są warsztaty kowalskie 
i  wyjątkowy pokaz wirowania 
miodu, a w stodole edukacyjnej 
podczas zajęć plastycznych malo-

wane będą drewniane ptaszki. Nie 
zabraknie też stoisk z zabawkami, 
rękodziełem i pysznym jedzeniem. 
Dodatkową atrakcją będą występy 
młodych śpiewających artystów 
z Pałacu Młodzieży w Koszalinie. 
Zagroda będzie otwarta w g. 11-
17. Wstęp bezpłatny.

Spektakl charytatywny
Koszalin. Dom Samotnej Matki 

jest w przebudowie. Remont ma 
dobiec końca jeszcze w tym roku. 
Caritas diecezjalny, który odpo-

wiada za realizację przedsięwzię-

cia, prowadzi zbiórkę datków na 
rzecz zakupu nowego wyposażenia 
placówki. W  niedzielę o  g. 18 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycz-

nej wystawiony zostanie spektakl 
pt. „Dulscy” na motywach tra-

gifarsy Gabrieli Zapolskiej. Na 
scenie zagrają uczniowie z koła 
teatralnego w Prywatnym Liceum 
Ogólnokształcącym ze Szczecinka. 
Wolontariusze będą kwestować 
przed i po przedstawieniu. Bilety-

-cegiełki są do nabycia w siedzi-
bie Caritas przy ulicy Biskupa 
Czesława Domina 8.

Kolejowe makiety 
na wystawie
Rosnowo. Towarzystwo Ko-

szalińskiej Kolei Wąskotorowej 
zaprasza na wyjątkowy Dzień 
Dziecka w Rosnowie. W dniach 
1-2 czerwca br. odbędzie się 
„Ogólnopolska Wystawa Makiet 
Kolejowych. Modelarstwo – pasja, 
zabawa, nauka, hobby”. Wystawę 
można obejrzeć w  sali gimna-

stycznej miejscowej podstawówki. 
Otwarta będzie w sobotę od g. 10 
do 16.30 i w niedzielę od 10 do 
14. Wstęp wolny. – To pierwsza 
w  regionie koszalińskim tego 
typu inicjatywa – zachęca do 
zwiedzania młodszych i starszych 
mieszkańców Koszalina i sąsied-

nich gmin Andrzej Kisiel z TKKW. 
– Na wystawę zostali zaprosze-

ni najlepsi polscy modelarze 
specjalizujący się w  budowie 
makiet kolejowych. Będzie to 
5-6 dużych makiet, które zajmą 
całą salę gimnastyczną w szkole. 
Dojazdy do Rosnowa pociągiem 
wąskotorowym z Koszalina przy 
ulicy Kolejowej 4: w sobotę o g. 
11, 14 i 17, a w niedzielę o g. 11. 
Szczegółowe informacje:

tmkw@waskotorowka.koszalin.
pl lub tel. kom. 601-154-937.

Dzieci świętują dwa dni
Darłowo. W  sobotę miejskie 

święto najmłodszych przebiegnie 
ph. „Postaw na Dzień Dziecka”. 
Potrwa w g. 11-14 na placu zabaw 
przy ul. Henryka Wieniawskiego. 
W programie są: atrakcje spor-

towe z  nagrodami, urządzenia 
dmuchane, zabawa z  bańkami 
mydlanymi, malowanie twarzy, 
występy artystyczne i animacje 
dla całych rodzin. Z kolei w nie-

dzielę Polski Związek Wędkarski 
Koło Łosoś oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Rzeki Wieprzy i Grabo-

wej zapraszają dzieci, wieku 8-14 
lat, wraz z opiekunami do udziału 
w Wędkarskim Dniu Dziecka na 
Wyspie Łososiowej. Zapisy od g. 
10.30. Rywalizacja potrwa w  g. 
11-14. Można będzie zdążyć na 
Bajkowy Dzień Dziecka, który 
o g. 14.25 rozpocznie się w kinie 
Bajka przy ulicy Morskiej 56. 
Wyświetlone odrestaurowane 
w wersji cyfrowej perły polskiej 
animacji z  zasobów Filmoteki 
Narodowej Instytutu Audiowi-
zualnego.

  (m)
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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1474) ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że  na  wniosek z 
10.05.2019 r. Pana Filipa Walczaka, występującego w imieniu Województwa 
Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w  sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na 
odcinku Lędzin – Trzebiatów (od km 52+197, 20 do km 65+606,46)”.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy: 

Gmina Karnice, obręb ewidencyjny Lędzin
dz. nr: 146/2, 154, 83/4, 89/5, 83/5, 83/6, 83/7, 153, 113, 83/3, 84/3, 84/2, 85, 119, 120, 214, 
33/68, 144/3, 
Gmina Karnice, obręb ewidencyjny Drozdowo
dz. nr: 174/2, 16/1, 52/2, 52/1, 10/6, 10/5
Gmina Karnice, obręb ewidencyjny Konarzewo
dz. nr: 143, 142, 116, 118/3, 118/2, 119/2, 120/1, 121/1, 119/1, 120/2, 65/2, 64/1, 168/6, 168/3, 
168/4, 168/5, 66/7, 66/10, 66/9, 148/2, 67/4, 68/40, 68/37, 147/2, 70/5, 70/1, 72, 73/2, 76/2, 79, 
82, 83/4, 154/3, 154/4, 154/5, 85/1, 88/6
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Rogozina
dz. nr: 211, 76, 78, 77/1, 80, 82, 85, 83/1, 87/1, 87/2, 91, 92, 94/6, 95/1, 96, 97/1, 98/1, 99/4, 
100/6, 104/3, 105/1, 105/2, 106, 107/1, 108/1, 109, 110/1, 111/3, 112/3, 115/3, 114, 207, 
117/5, 118/5, 120, 121, 123, 125, 126/1, 4, 7/5, 7/6, 8/2, 8/1, 9, 10, 16, 11, 12/1, 12/2, 17, 23
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Zapolice
dz. nr: 21, 37, 36, 35, 33, 32, 31, 30, 2928, 27, 2625, 24, 23, 22, 4, 6, 3/4
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Włodarka
dz. nr: 17, 16, 18, 251, 29/3, 69/2, 69/1, 45/4, 45/3, 45/2, 46/4, 46/3, 46/2, 47/4, 4/2, 47/3, 48/1, 
48/2, 49/3, 49/2, 50/2, 50/1, 51/2, 51/1, 140/2, 140/1, 249, 250, 141/6, 141/9, 141/10, 141/11, 
141/4, 141/12, 141/13, 142/6, 142/3, 7/2, 8/1, 9, 14/4, 14/3, 170/ 12/2, 15
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Chełm Gryficki
dz. nr: 16, 18/1, 25, 23/1, 30/1, 40, 43, 384/1, 405, 385/7, 391, 392, 393, 395/2, 395/3
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Nowielice
dz. nr: 20, 21, 23/1
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Trzebiatów 4
dz. nr: 305, 210/6

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub 
obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych 
lub urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy tymczasowych 
obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

Gmina Karnice, obręb ewidencyjny Lędzin 
dz. nr: 147, 154, 83/7, 83/2, 113, 155/2, 84/3, 84/4, 33/68, 144/3
Gmina Karnice, obręb ewidencyjny Drozdowo 
dz. nr: 16/1, 52/2, 53, 162/1, 52/1, 10/5, 54/1
Gmina Karnice, obręb ewidencyjny Konarzewo
działka nr:  117/1, 52
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Rogozina
dz. nr: 205, 87/1, 119/11
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Zapolice
dz. nr: 29, 4, 38, 22, 3/4, 71
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Włodarka
dz. nr: 8/1, 9
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Nowielice
dz. nr: 20
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny Chełm Gryficki
dz. nr: 23/1
Gmina Trzebiatów, obręb Trzebiatów 4
dz. nr: 229, 287, 210/6

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na 
czas realizacji inwestycji - tereny wód płynących:

Gmina Karnice, obręb ewidencyjny Drozdowo 
dz. nr: 92/1
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny, Konarzewo
dz. nr: 143
Gmina Trzebiatów, obręb ewidencyjny, Chełm Gryficki
dz. nr: 3

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że 
z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 221 (tel. 91 4303-421), od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 14.00 i wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

Wojewoda 
Zachodniopomorski

2285-19-A

WEEKEND W REGIONIE

Co się dzieje?

Margaret będzie jedną z muzycznych 
gwiazd Dni Dębna. Popularna artystka 
da koncert w sobotę o g. 22.
 Fot. Dariusz GORAJSKI

Na wystawę, która w  sobotę i  niedzielę będzie prezentowana w Rosnowie 
koło Koszalina, zostali zaproszeni najlepsi polscy modelarze specjalizujący 
się w budowie makiet kolejowych.  Fot. Piotr WOJCIECHOWSKI
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piątek

31
maja

dziś 

Anieli, Petroneli

jutro

Dzień Dziecka 

Jakuba, Konrada

pojutrze

Marianny, Erazma

 r Najważniejsze telefony
• 999 – Pogotowie Ratun-

kowe

• 998, 112 – Straż Pożarna
• 997, 112 – Pogotowie Po-

licyjne

• 984 – Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe

• 986 – Straż Miejska
• 261-455-633 – Pogotowie 

Żandarmerii Wojskowej
• 91-430-33-60 – Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 
Wojewody Zachodniopomor-
skiego

• 986 – Dyżur ny Techniczny 
Miasta 

• 192-85 – ZDiTM
• 192-82 – Pogotowie Spół-

dzielcze

• 991 – Pogotowie Energe-

tyczne

• 992 – Pogotowie Gazowe

• 993 – Pogotowie Ciepłow-
nicze

• 994 – Pogotowie Wod-

no-Kanalizacyjne
• 987 – Pogotowie Dźwigowe 

SM „Śródmieście” 
• 91-423-82-30, 601 712-846 

– Pogotowie Dźwigowe 
„Dąb” 

• 91-464-26-44 – Pogotowie 

Spółdzielcze „Dąb” dla osie-
dla Zdroje

• 601-774-933 – Pogotowie 

Spółdzielcze „Dąb” dla osie-
dli prawobrzeża

• 601-567-340 – Pogotowie 

Spółdzielcze „Dąb” dla osie-
dli lewobrzeża

• 91-488-09-86 – Pogotowie 

Lokatorskie
• 91-42-45-135 – Miejski 

Rzecznik Konsumentów

 r Informacje
• 194-78 – Informacja Me-

dyczna czynna całą dobę 
• 91-488-08-14 – Infor macja 

o usługach czynna całą do-
bę

• 91-48-91-630 – Cen-

trum Informacji Kulturalnej 
i Turystycz nej

• 91-4340-440 – Centrum In-
formacji Tury stycznej

 r Pomoc
• 192-89, 91-46-46-333 – 

Miejski Ośrodek Po mocy 
Rodzinie Sekcja Interwencji 
Kryzysowej (numery czynne 
całą dobę)

• 91-4558-343 – Telefon Za-
ufania Ośrodka Terapii Uza-
leżnień

• 91-455-83-43 – Alkoholowy 

Telefon Zaufania (g. 8–20)
• 91-484-14-88 – Klub Abs-

tynenta „AGORA-303” pn.–
pt. g. 11–21, sob. g. 12–
18

• 988, 91-813-63-63 – Szcze-

ciński Telefon Zaufania 
„Anonimowy Przyjaciel”, 
pn.–pt. g. 17–20

• 606-990-960, fax 

91-350-82-37 – Porozu-

mienie „NIEBIESKA LINIA” 
(PARPA)

• 800-156-032 – Bezpłatny 
Policyjny Telefon Zaufania

• 602-137-415 – Dyżurny te-
le fon sanepidu w spra-
wach dotyczących żywności 
(czynny 24h) 

• 91-885-11-11, 801-009-741 

– Katolicki telefon zaufa-
nia, poniedziałek – sobota 
g. 17–20

• 91-45-00-176 – Punkt In-

formacyjno-Kontaktowy AA, 
(pn.–pt. g. 17–19)

• 511-050-129 – Punkt In-

formacyjno-Kontaktowy AA 
(codziennie, g. 8–22)

HALO! W SZCZECINIE

Teatry
POLSKI

tel. 91 433 00 90
duża scena – Kolacja dla głupca – piątek  
i sobota g. 19

Czarny Kot Rudy – Pornograf – piątek 
i sobota g. 21.30
scena na Łasztowni – Przygody rozbójnika 
Rumcajsa – sobota g. 15

WSPÓŁCZESNY
tel. 91 489 23 23
duża scena – Czarownice z Salem – so-
bota g. 19, niedziela g. 20.30

MAŁY
tel. 91 488 65 55
Dobry wieczór Fogg – piątek i sobota g. 
19, niedziela g. 17

PLECIUGA

tel. 91 433 58 04
Karmelek – piątek g. 17, sobota g. 16, 
niedziela g. 11, 15 • Robaczek w hu-
raganie emocji (Puppentheater Zwickau, 
Niemcy) – piątek g. 10, 12, 16.30

PIWNICA PRZY KRYPCIE
tel. 91 434 73 91
sala kina „Zamek” – Klub komediowy 
Impro – piątek g. 21.30

KANA

tel. 91 433 03 88
Spoiwa Kultury 2019 – Prolog – Pęknię-
cia. Spektakl grupy t.kanka – niedziela 
g. 18

KAMERALNY
tel. 604 245 299
Modliszka – piątek g. 17

TEATR ROZMAITOŚCI „GWITAJCIE”
rezerwacja@teatrgwitajcie.pl

Bajki pana Brzechwy – sobota g. 16

TEATR NIE MA

teatr_niema@wp.pl
Strefa Kultury Studenckiej (Szwoleże-
rów 18a) – Pragnąc zła – piątek g. 20 
• Między nami robakami – sobota g. 20

FUNDACJA KULTURY WEST&ART
tel. 606 364 720
Scena w Starej Rzeźni (Tadeusza Wendy 
14) – Wszystko o mężczyznach – p^ą-
tek g. 17

Sala ILUZJON w Starej Rzeźni – Poranki 

w Iluzjionie – Astrid Lindgren – niedziela 
g. 12

OPERA NA ZAMKU

tel. 91 333 76 61, 91 434 81 06
sala główna – Historia najmniej prawdo-
podobna – sobota g. 17

Kina
UWAGA: oznaczenia technologii projekcji: 

•  seanse w  technologii tradycyjnej: 2Dn 
– z  napisami, 2Dd – z  dubbingiem, 2Dl 
– z  lektorem, 2Dpl – w  języku polskim • 
seanse w technologii trójwymiarowej: 3Dn 
– z napisami, 3Dd – z dubbingiem, 3Dl – 

z lektorem, 3Dpl – w języku polskim • 48 na 
końcu oznaczenia – projekcja z prędkością 
48 klatek na sekundę. 

PIONIER 1907 

tel. 91 434 77 02
 ◗ sala „Czerwona” – piątek, sobota 

i  niedziela: Bajkowy Dzień Dziecka 
(2Dd) – g. 14.50 • Gloria Bell (2Dn) 
– g. 18.05, 20 • Słodki koniec dnia 
(2Dn) – g. 16.15

 ◗ sala „Klub Kiniarnia” – piątek, sobota 
i niedziela: Dzień czekolady (2Dpl) – g. 
16.55 • Podziemie nadziei (2Dpl) – g. 
18.30 • Sauvage (2Dn) – g. 20.15

Detektyw Pikachu (2Dn) – piątek, so-
bota i niedziela g. 19.30 • Pokémon: 
Detektyw Pikachu (3Dd) – piątek i so-
bota g. 13.20, niedziela g. 13.15

 ◗ polecamy – Avengers: Koniec gry 
(2Dn) – piątek, sobota i niedziela g. 
19 • John Wick 3 (2Dn) – piątek g. 
20.45, sobota g. 22, niedziela g. 21

 ◗ filmy dla dzieci i młodzieży – Aladyn 
(2Dd) – piątek g. 13, 15.45, sobota 
i niedziela g. 10, 18 • Kraina cudów 
(2Dd) – piątek, sobota i niedziela g. 
12.45 • Panda i banda (2Dd) – so-
bota i niedziela g. 10.30

HELIOS Outlet Park
tel. 91 810 67 60
 ◗ helios dla dzieci – Dzień Dziecka – 

seanse z konkursami: Aladyn (2Dd) 
– piątek g. 18.30, sobota g. 11, 
13.40, niedziela g. 11, 14.10 • Dzień 
czekolady (2Dpl) – piątek g. 17.40, 
sobota i niedziela g. 12.15 • Paskudy. 
UglyDolls (2Dd) – piątek g. 16.45, 
sobota i niedziela g. 10.15, 13.45, 
16  •  Pokémon: Detektyw Pikachu 
(2Dd) – piątek g. 18, sobota g. 11, 
16.30, niedziela g. 11.30, 17

 ◗ nocny maraton filmowy – Maraton 
Matrix – 20. rocznica (2Dn): Matrix 
• Matrix Reaktywacja • Matrix Re-
wolucje – piątek g. 23

 ◗ premiery – Dzień czekolady (2Dpl) 
– piątek g. 10.15, 12.15, sobota 
i niedziela g. 11.45, 17.45 • Here-
zja (2Dn) – piątek g. 16.15, 19.45, 
sobota i  niedziela g. 16.45, 19.45 
•  Paskudy. UglyDolls (2Dd) – pią-
tek g. 11.15, 14.15, 18.15, sobo-
ta i niedziela g. 18.15 • Pokémon: 
Detektyw Pikachu (2Dd) – piątek g. 
10.30, 11.45, 14.20, 15.30, sobo-
ta i  niedziela g. 10.30, 14.20, 18 
• Pokémon: Detektyw Pikachu (2Dn) 
– piątek g. 17, 20.30, sobota i nie-
dziela g.  15.30, 20.30 • Pokémon: 
Detektyw Pikachu (3Dd) – piątek, 
sobota i niedziela g. 13

 ◗ polecamy – Avengers: Koniec gry (2Dd) 
– piątek, sobota i  niedziela g. 14 
• Avengers: Koniec gry (2Dn) – piątek, 
sobota i  niedziela g. 19.15 •  John 
Wick 3 (2Dn) – piątek, sobota i nie-
dziela g. 18.45, 21.30 • Topielisko. 
Klątwa La Llorony (2Dn) – piątek 
i niedziela g. 21.15, sobota g. 21.45 
• Wymarzony (2Dn) – piątek i niedzie-
la g. 20.15, sobota g. 21.15

 ◗ filmy dla dzieci i młodzieży – Aladyn 
(2Dd) – piątek g. 9.45, 11.30, 12.45, 
14.10, 15.45, sobota i niedziela g. 
10, 12.45, 15.45, 18.30 • Aladyn 
(2Dd) – piątek i niedziela g. 19.30, 
sobota g. 19 • Kraina cudów (2Dd) – 
piątek g. 12, 15.15, sobota i niedziela 
g. 11.15, 15.15 •  Panda i  Banda 
(2Dd) – piątek g. 13.15, sobota i nie-
dziela g. 17.15

ZAMEK

tel. 91 48 91 630, 91 43 48 365
 ◗ Bajkowy Dzień Dziecka – Nowe przy-

gody Basi  2 (2Dd) – sobota g. 10 
•  Wielka podróż Cyrlielki (2Dd) 
– sobota g. 11 •  Smoki, rycerze i 
księżniczki. Perły polskiej animacji 
(2Dd) – sobota g. 12.15 • Hej Sokoły 
(2Dd) – sobota g. 13.30 •  Jestem 
William (2Dd) – sobota g. 15.30 
•  Kawki na drodze (2Dd) – sobota 
g. 17.15 •  Biuro detektewistyczne 
Lassego i Mai (2Dd) – niedziela g. 10, 
15 • Na tropie przygody. Perły pol-
skiej animacji (2Dd) – niedziela g. 12

 ◗ polecamy – W rytmie Kuby (2Dn) – 
piątek g. 16.30 • Z perspektywy Pa-
ryża (2Dn)  – sobota i niedziela g. 19

Redakcja nie odpowiada za zmiany w  repertuarze 
teatrów i kin.

Wystawy
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 3 – tel. 91 431 52 61 
(kasa) – budynek przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych
 ◗ wystawa czasowa – Dary ze świata. No-

we zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej 
– do 2 lutego 2020 r. • Niesamowita 
Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 
1919–1999 – do 29 września 2019 r.

 ◗ wystawy stałe – Antyczne korzenie 
Europy. Szczecińska Kolekcja Dohr-
nów • Dzieci Magii. Afrykańskie lalki 
i marionetki • Sztuka Afryki – między 
maską a fetyszem • W afrykańskiej 
wiosce

Wieża widokowa Muzeum Narodowego 
w  Szczecinie – czynna od kwietnia do 
września w godzinach otwarcia muzeum

MULTIKINO 

tel. 91 831 24 10, 91 831 24 24
 ◗ Liga Mistrzów UEFA. Finał 2019 – Liver-

pool FC – Tottenham Hotspur – sobota 
g. 20.45

 ◗ multikino VR – Ekstremalne przeżycia 
(3D 360°) – piątek g. 21.20, sobota 
i niedziela g. 18.10, 21.30 • Ghost 
In The Shell (3D 360°) – piątek g. 
18, 19, 20.10, sobota i niedziea  
g. 12.40, 13.50, 15.10, 17.40, 
18.40, 19.40, 21 •  Niesamowite 
doświadczenia (3D 360°) – piątek g. 
18.30, 20.40, sobota i niedziela g. 
12, 15.50, 20.20 • The Best of VR 
(3D 360°) – piątek g. 19.40, sobota 
i niedziela g. 14.30, 17, 19.10 • VR 
na krańcach świata (3D 360°) – pią-
tek g. 17.20, sobota i  niedziela g. 
13.20, 16.30

 ◗ polecamy – Avengers: Koniec gry 
(2Dd) – piątek g. 9.30, 10, sobo-
ta g. 10.10 • Avengers: Koniec gry 
(2Dn) – piątek g. 20.40. sobota g. 
12.05, 20.40,  niedziela g. 13.05., 
20.40 • Brightburn: Syn ciemności 
(2Dn) – piątek i niedziela g. 17.30, 
sobota g. 17.45 • Dzień czekolady 
(2Dpl) – piątek i  sobota g. 10, nie-
dziela g. 11 • Green Book (2Dn) – 
piątek g. 10, 12.10, niedziela g. 11 
• Herezja (2Dn) – piątek i niedziela 
g. 19.20, 21.45, sobota g. 17.10, 
19.10 • John Wick 3 (2Dn) – pią-
tek g. 13.45, 15.05, 17.50, 21.20, 
sobota g. 13.45, 17.45, 21.10, nie-
dziela g. 13.45, 15, 17.45, 21.20 
• Niedobrani (2Dn) – piątek i niedziela 
g. 20.05, 21.20, sobota g. 14.30, 
20.05 •  Podły, okrutny, zły (2Dn) 
– piątek g. 20.25, sobota i niedziela 
g. 12.20, 20.15 • Smętarz dla zwie-
rzaków (2Dn) – piątek, sobota i nie-
dziela g. 21.50 • Trzy kroki od siebie 
(2Dn) – piątek g. 10, 19.45, sobota g. 
20, niedziela g. 19.45 • Wymarzony 
(2Dn) – piątek g. 18.50, sobota g. 
12.05, 18.50, niedziela g. 21.20

 ◗ poranki – Basia  2 (2Dd) – sobota 
i niedziela g. 10.30

 ◗ filmy dla dzieci i  młodzieży – Aladyn 
(2Dd) – piątek g. 8.30, 12.10, 13.05, 
14.55, 16.10, 17.40, sobota g. 
10.20, 13.05, 14.45, 16, 17.30, 
niedziela g. 10.20, 13.05, 14.45, 
16, 17.30 • Aladyn (2Dn) – piątek 
i  niedziela g. 19, sobota g. 21.20 
•  Kraina cudów (2Dd) – piątek g. 
13.05, sobota i niedziela g. 10.50, 
12.50 • Panda i Banda (2Dn) – pią-
tek g. 10, sobota i niedziela g.10.20 
• Paskudy. UglyDolls (2Dd) – piątek g. 
10, 11.15, 12.30, 13.50, 15, 15.55, 
18, sobota g. 10, 11.35, 13.50, 15, 
15.40, 18, niedziela g. 10, 11.35, 
13.50, 15.55, 18 • Pokémon: De-
tektyw Pikachu (2Dd) – piątek g. 
12.25, 13.20, 14.50, 15.40, 16.30, 
18.10, sobota i niedziela g. 10, 11, 
12.25, 13.20, 14.50, 15.40, 16.30, 
18.10 • Pokémon: Detektyw Pikachu 
(2Dn) – piątek, sobota i niedziela g. 
17.10, 19.30, 20.30 •  Praziomek 
(2Dd) – piątek g. 10.15 • Sekretne 
życie zwiwrzaków domowych 2 (2Dd) 
– piątek i niedziela g. 15, 17.15, 
sobota g. 15.55, 18.45

HELIOS CH-R „Kupiec”
tel. 91 485 12 36
 ◗ kino na temat – Mój piękny syn (2Dn) 

– piątek g. 12 • Paskudy. UglyDolls 
(2Dd) – piątek g. 10

 ◗ helios dla dzieci – Dzień Dziecka – 
seanse z konkursami: Aladyn (2Dd) 
– piątek g. 18, sobota i niedziela g. 13, 
15.45 • Dzień czekolady (2Dpl) – pią-
tek g. 17, sobota i niedziela g. 12.30 
•  Panda i  banda (2Dd) – piątek, 
sobota i niedziela g. 16 • Paskudy. 
UglyDolls (2Dd) – piątek g. 17.30, 
sobota i niedziela g. 10.15, 14.45, 
17.30 • Pokémon: Detektyw Pikachu 
(2Dd) – piątek g. 18.30, sobota g. 
11, 18.30, niedziela g. 10.45, 18.30

 ◗ nocny maraton filmowy – Maraton 
Matrix – 20. rocznica (2Dn): Matrix 
• Matrix Reaktywacja • Matrix Re-
wolucje – piątek g. 23

 ◗ helios sport – Liga Mistrzów UEFA, 
Finał 2019: Liverpool FC – Tottenham 
Hotspur – sobota g. 20.45

 ◗ premiery – Dzień czekolady (2Dpl) – 
piątek g. 10.15, sobota i niedziela g. 
17 • Herezja (2Dn) – piątek g. 21, 
22, sobota g. 21, niedziela g. 20.45, 
22 • Paskudy. UglyDolls (2Dd) – pią-
tek g. 14.45 • Pokémon: Detektyw 
Pikachu (2Dd) – piątek g. 11, 15, 
sobota i niedziela g. 15 • Pokémon: 

 ◗ „Astronomiczna Eureka” – seans w pla-
netarium dla grup zorganizowanych 
obowiązuje od wtorku do niedzieli 
– wcześniejsza rezerwacja pod nu-
merem tel. 795 111 084 (minimum 
10 osób na seans). Obowiązuje osobny 
bilet. Zapoznaj się z ofertą na stronie 
www.eureka.univ.szczecin.pl

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum 
Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyń-
ska 27 – tel. 91 431 52 08 (budynek 
przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych)
 ◗ wystawy stałe – Gabinet Pomorski. 

W  zwierciadle monet, banknotów 
i pieczęci • Stare srebra • Złoty wiek 
Pomorza. Sztuka na dworze książąt 
pomorskich w XVI i XVII wieku

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum 
Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1 

– tel. 91 431 52 36
 ◗ wystawa czasowa – ZOOESTETYKA. 

Zwierzęta w sztuce – do 30 czerwca 
2019 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum 
Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 
8 (Ratusz Staromiejski na Podzamczu) 
– tel. 91 431 52 55
 ◗ wystawy czasowe – Eugen Dekkert 

– muzealne atelier – do 31 grudnia 
2019 r.

 ◗ wystawy stałe – Hans Stettiner 
i  Jan Szczeciński. Życie codzienne 
w  Szczecinie w  XX wieku •  Histo-
ria i  kultura Szczecina w  czasach 
szwedzkich i pruskich • Najstarsze 
karty z dziejów Szczecina

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum 
Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1 – tel. 
571 309 239
 ◗ wystawa czasowa – PRL pod lupą. 

Przed zmianą – do 31 lipca 2019 r.

 ◗ wystawa stała – Przełomowe momenty 
w  historii Szczecina i  Pomorza Za-
chodniego w latach 1939–1989

Godziny otwarcia – wtorek, środa, czwar-
tek sobota 10–18, piątek i  niedziela 
10–16, poniedziałek – nieczynne. W so-
boty wstęp wolny – wszystkie gmachy 
Muzeum Narodowego w Szczecinie są 
udostępnione zwiedzającym bezpłatnie. 
Zajęcia dla placówek oświatowych reali-
zowane przez Dział Edukacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie odbywają się 
od wtorku do piątku. 
Zamek Książąt Pomorskich
Galerie wystaw czynne są od wtorku do 
niedzieli w godzinach: wtorek – niedziela 
11–18. 
wystawy czasowe
 ◗ Dziedziniec zamkowy – Makieta Zamku 

Książąt Pomorskich w skali 1:100 – 
do 31 grudnia 2019 r. 

 ◗ Galeria Fotoklubu „Zamek” (Hol 
Wschodni, wejście A) – Mozaika Indii. 
Marek Bogdziński – do 30 czerwca 
2019 r.,

 ◗ Galeria Jednego Obrazu, Skrzydło  Za-
chodnie (wejście G) – Miko Bożkow, 
„Białe sieci”, 1981, olej na płótnie 
– do 31 maja 2019 r. • Łukasz Nie-
wisiewicz, „Na nocny lot bojowy”, 
temopera na papierze – od 3 czerwca 
do 2 sierpnia 2019 r.

 ◗ Galeria Przedmiotu (wejście J) – Lu-
binus mniej znany – do 2 czerwca 
2019 r.

 ◗ Galeria Wschodnia (wejście J) – Nie-
zależni ’69 – do 26 maja 2019 r.

 ◗ Hol skrzydła wschodniego (wejście A) 
– Tylko we Lwowie – do 2  czerwca 
2019 r.

wystawy stałe
 ◗ Galeria Gotycka (wejście J) – Cela 

czarownic

Dom Kultury 13 Muz 
pl. Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szcze-
cin, godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 
g. 10–17.

 ◗ Galeria Jedna/Druga – Dokąd, skąd, 
dokąd. Katarzyna Adaszewska / Piotr 
Ciesielski – do 1 września 2019 r.

 ◗ Galeria Tworzę Się – Muzeum po zmro-
ku – do 30 sierpnia 2019 r.

Muzeum Techniki i Komunikacji 
– Zajezdnia Sztuki, ul. Niemierzyńska 
18A, 71-441 Szczecin, godziny otwarcia: 
wtorek g. 10–15, środa, czwartek i nie-
dziela g. 10–16, piątek i sobota g. 10–18. 
wystawa czasowa 
 ◗ wystawy czasowe – Akcja ilustracja 

– do 19 czerwca 2019 r. • Miasto 
kobiet – do 4 czerwca 2019 r.Sesja: xlbkpv2gz4dx2j03tad12ux0; Czas: 2019-05-31 11:48:42; Adres: 37.30.5.36
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CENTRUM STOMATOLOGICZNE

Szczecin, al. Wojska Polskiego 10/5A

tel. (91) 434 03 16,  664 552 400

leczenie zębów, protetyka, 
chirurgia, narkoza, wybielanie 

UMOWA  Z  NFZ

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?

ANONIMOWI ALKOHOLICY 
CZEKAJĄ.

Tel. 511 050 129
Codziennie w godz. 8–22

1253-19-B

1842-19-A 5521-18-A

5536-18-B

Przewlekłe zmęczenie, bóle stawowo-mięśniowe, 

problemy z pamięcią i koncentracją ?

BORELIOZA ???
Centrum Terapii Boreliozy BIORIFE

Szczecin, ul. ŚW. DUCHA 5A, tel. 513 061 114
1768-19-A

389-18-A

Szczecin Pomorze Zachodnie

t dziś t dziś

t jutro t pojutrze

t jutro t pojutrze

Świnoujście

Rewal

Szczecin

Wałcz 

Kołobrzeg

Szczecinek

Koszalin

zachmurzenie
duże

niebo
bezchmurne

zachmurzenie
małe

zachmurzenie
umiarkowane

mgłyzachmurzenie duże 
z większymi przejaśnieniami, 

opady deszczu 

zachmurzenie umiarkowane
przelotne opady 

i burze

zachmurzenie duże
okresowe 

opady deszczu 

zachmurzenie zmienne
przelotne 

opady deszczu 

zachmurzenie 
umiarkowane

burze z gradem

°C °Ctemperatura

ciśnienie

temperatura

ciśnienie

Kołobrzeg

Koszalin

Wałcz

Szczecinek

Świnoujście

Dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godz. 7 min  

1018 hPa ↓↑

22

1018 hPa ↓↑

20

19°C
Dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 25 min 

1019 hPa

19°C
1021 hPa

18°C
1022 hPa

18°C
1020 hPa

17°C
1006 hPa

19°C
1011 hPa

1023 hPa

17°C

17°C
1019hPa

1009 hPa

19°C

16°C
1007 hPa

19°C
1020 hPa

1022 hPa

20°C

1019 hPa

20°C

1010 hPa

21°C

1006 hPa

18°C

1020 hPa

21°C

temperatura dzień / noc 19°C / 13°C

ciśnienie 1019 hPa ↓

kierunek i siła wiatru zach. 17–20 km/h

wschód i zachód słońca 4.41 – 21.17

 ◗ wystawy stałe – Szczecińska motoryza-
cja w latach 1919–1944 • Szczeciń-
ska motoryzacja w latach 1954–1967 

• Polska motoryzacja – pojazdy Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej • Moto-
cykle II Rzeczpospolitej • Jednoślady 
z PRL-u • Historia szczecińskiej ko-
munikacji • Polskie prototypy • Po-
jazdy służb mun  durowych 

Trafo

Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 

ul. św. Ducha 4, 70-205 Szczecin
godziny otwarcia: wtorek – niedziela g. 
11–19

Dyżury

 r SZPITALE (przez całą dobę)
Samodzielny Publiczny Wojewódzki 

Szpital Zespolony – Arkońska 4 – tel. 
91 813 90 00 • Zdunowo, Sokołow-
skiego 11 – tel. 91 442 72 00
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA – Ja-
giellońska  44 – tel. 91 43  29  511, 
91 43 29 522
Szpital Wojskowy z  Przychodnią SP 
ZOZ – ks. Piotra Skargi 9–11 – tel. 
91 810 55 22, 91 810 58 31
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

nr 2 PUM – Powstańców Wielkopolskich 
72 – tel. 91 466 10 00
Szpital „Zdroje” – Mączna 4 – tel. 
91 880 61 44, 91 88 06 250
Szpital „Zdroje” – św. Wojciecha 7 – tel.  
91 88 06 000, 91 88 06 013
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

nr 1 PUM – Unii Lubelskiej 1 – tel. 
91 425 30 00

 r APTEKI
piątek
od 6 do 24 – Dbam o  Zdrowie – ul. 

Bandurskiego 98, tel. 736 698 137 
od 7 do 22 – Sanfarma – ul. E. Plater 
18, tel. 91 421 04 04
od 7 do 23 – Centrum Zdrowia – al. 
Wojska Polskiego 63, tel. 91 433 22 76

od 7 do 24 – Pod Wagą – ul. Krzywo-
ustego 7a, tel. 91 433 66 73
od 8 do 22 – Centrum – ul. Krzywoustego 
56/1, tel. 91  484  30  45 •  Centrum 
Zdrowia – ul. E. Gierczak 32a, tel. 
91 402 30 14 • Melisa – ul. Szafera 
192, tel. 91 439 34 09 • Portowa – ul. 

Łukasińskiego 110D, tel. 91 886 02 20 
• Portowa – ul. Niemcewicza 24f, tel. 
91 423 58 17 • Portowa – ul. Szwedzka 
28, tel. 91 387 90 97 • Rodzinna – ul. 

Rydla 66a, tel. 91 464 01 32
od 8 do 23 – Cef@rm 36,6 – ul. Rydla 
50, tel. 91 462 66 92
od 8 do 24 – Cef@rm 36,6 – ul. Więc-
kowskiego 1–2, tel. 91  434  26  27 
• Cyryla i Metodego – pl. Matki Teresy 
z Kalkuty 6, tel. 91 423 18 68
od 22 do 8 – Verbena – ul. Brązowa 16, 
tel. 91 463 07 81
całą dobę – Dom Leków – al. Wyzwolenia 
10, tel. 91 433 73 40

sobota
od 6 do 24 –  Dbam o Zdrowie – ul. 

Bandurskiego 98, tel. 736 698 137
od 7 do 24 – Pod Wagą – ul. Krzywo-
ustego 7a, tel. 91 433 66 73
od 8 do 22 – Centrum – ul. Krzywoustego 
56/1, tel. 91  484  30  45 •  Centrum 
Zdrowia – ul. E. Gierczak 32a, tel. 
91 402 30 14 • Melisa – ul. Szafera 
192, tel. 91 439 34 09 
od 8 do 23 – Cef@rm 36,6 – ul. Rydla 
50, tel. 91 462 66 92
od 8 do 24 – Cef@rm 36,6 – ul. Więc-
kowskiego 1–2, tel. 91  434  26  27 
• Cyryla i Metodego – pl. Matki Teresy 
z Kalkuty 6, tel. 91 423 18 68
od 22 do 8 – Dom Leków – ul. Rydla 
38, tel. 733 946 655
całą dobę – Dom Leków – al. Wyzwolenia 
10, tel. 91 433 73 40

niedziela

od 6 do 24 – Dbam o Zdrowie – ul. 

Bandurskiego 98, tel. 736 698 137

od 7 do 24 – Pod Wagą – ul. Krzywo-
ustego 7a, tel. 91 433 66 73

od 8 do 22 – Cef@rm 36,6 – ul. Więc-
kowskiego 1–2, tel. 91  434  26  27 
•  Centrum Zdrowia – ul. E. Gierczak 
32a, tel. 91 402 30 14 • Melisa – ul. 

Szafera 192, tel. 91 439 34 09 

od 8 do 24 – Cef@rm 36,6 – ul. Rydla 
50, tel. 91 462 66 92 • Cyryla i Me-
todego – pl. Matki Teresy z Kalkuty 6, 
tel. 91 423 18 68

od 9 do 15 – Gemini – ul. Rydla 52, tel. 
91 463 27 69 • Gemini – ul. Santocka 
18, tel. 91 816 58 11 • Gemini – ul. 

Wyszyńskiego 2, tel. 91  434  19  54 
•  Medica 2 – ul. Kołłątaja 27, tel. 
91 423 07 37

od 9 do 16 – Portowa – ul. Łukasińskiego 
110D, tel. 91 886 02 20 • Portowa – 

ul. Szwedzka 28, tel. 91 387 90 97

od 9 do 17 – Centrum – ul. Krzywoustego 
56/1, tel. 91 484 30 45

od 9 do 19 – Z Sercem – pl. Żołnierza 
Polskiego 19, tel. 91 489 03 91

od 10 do 15 – Pod Paprocią – ul. 

Włościańska 1, tel 91  482  16  97 
• Zdrowie – ul. Zawadzkiego 141, tel. 
91 439 09 30

od 10 do 16 – Muszkieter – ul. Chopina 
27, tel. 91 812 86 43 • Portowa – Wa-
rzymice 44, tel. 91 852 22 60 • Puls 
– ul. Warcisława 27A, tel. 91 421 34 22

od 10 do 18 – Super Pharm – ul. Boh. 
Warszawy 40, tel. 91 434 76 30

od 22 do 8 – Gemini – ul. Rydla 52, tel. 
91 463 27 69

całą dobę – Dom Leków – al. Wyzwolenia 
10, tel. 91 433 73 40

Informacje o warunkach zajęcia miejsca w powyższej publikacji       tel. (91) 44 29 160

W HOTELACH

Szczecin, hotel Radisson Blu**** (91) 359 55 95

 www.radissonsas.com
Szczecin, hotel Atrium****  (91) 424 35 32

 www.hotel-atrium.pl
Szczecin, hotel Zbyszko***  (91) 431 34 60

 www.hotelzbyszko.com.pl
Szczecin, Hotel Focus 91 433 05 00

 www.focushotels.pl
Szczecin, Hotel Vulcan, ul. Ludowa 8  782 456 668

W RESTAURACJACH, KAWIARNIACH, KLUBACH I SALONACH

Szczecin, pub Colorado  (91) 488 19 21

 www.coloradopub.pl
Szczecin, pub Columbus  (91) 489 34 01

 www.columbuspub.pl
Szczecin, pub Porto Grande  (91) 434 70 18

 www.portograndepub.pl
Szczecin, Karczma Polska Pod Kogutem  (91) 434 68 73

 www.karczmapodkogutem.pl
Szczecin, Salon VW KROTOSKI CICHY  (91) 431 34 16

Szczecin, Willa Sorrento 666 400 217

sorrento.szczecin.pl/

W UZDROWISKACH I SANATORIACH

Połczyn Zdrój, Sanatorium Gryf  (94) 366 20 19

 www.uzdrowisko-polczyn.pl

W PORADNIACH LEKARSKICH I APTEKACH

Szczecin, Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „MEDICUS”   
 (91) 434 73 06

 www.medicus.szczecin.pl
Szczecin, Przychodnia Rehabilitacyjna Spondylus  (91) 434 46 93

 www.spondylus.com.pl
Szczecin, Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna dr Gajda  
 (91) 433 07 76

www.dr-gajda.pl

W KLUBACH

Szczecin, Fitness World, Radisson Blu  (91) 359 51 77

1320-18-A
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PIŁKA WODNA Arkonia jeszcze nie otrzymała brązowych medali…

Czekając na listonosza
Rozmowa z Piotrem Ławniczakiem, grającym menedżerem waterpolistów Arkonii Szczecin

PIŁKA NOŻNA Zachodniopomorskie derby i Dzień Dziecka

Polakowski i Chwastek  
wracają do Skolwina

Ligowy 
weekend

BARAŻ O MIEJSCE 
W EKSTRAKLASIE 
FUTSALU
KS Constract Lubawa – Pogoń ’04 

Szczecin (sobota, godz. 18)
Pogoń ’04 zakończyła sezon na 

przedostatnim miejscu w  Grupie 
Spadkowej ekstraklasy i teraz czeka 
ją walka z I-ligowcem o prawo gry 
w  najwyższej klasie rozgrywkowej. 
Rewanż odbędzie się 9 czerwca 
o godz. 16 w szczecińskiej hali przy 
ul. Twardowskiego.

EKSTRALIGA  
PIŁKAREK NOŻNYCH
AZS UJ Kraków – Olimpia Szczecin 

(sobota, godz. 10.45)
Trzecie w tabeli Grupy Spadkowej 

olimpijki zmierzą się pod Wawelem 
z  liderkami. Nasz zespół przystąpi 
do porannego meczu podbudowany 
ostatnim zwycięstwem nad Polonią 
Poznań w  rekordowym stosunku 
10:0 (pięć goli strzeliła Ukrainka 
Natalia Hryb). ©℗  (mij)

IMPREZY SPORTOWE

SOBOTA
Godz. 9.15 – Miejska Hala 

przy ul. Twardowskiego – mi-
strzostwa województwa za-
chodniopomorskiego w  piłce 
ręcznej chłopców i  dziewcząt 
z klas IV szkół podstawowych 
o  Puchar ZZPR (rozpoczęcie 
rywalizacji dziewcząt o  godz. 
12.30).

NIEDZIELA
Godz. 11.15 – Binowo Park 

Golf Club – Ogólnopolski Dzień 
Golfa (impreza bezpłatna).

PIŁKA NOŻNA
III liga
Sobota, godz. 16: Kotwica 

Kołobrzeg – Lech II Poznań; 
godz. 17: Wierzyca Pelplin – 
Pogoń II Szczecin, Bałtyk Ko-
szalin – KP Starogard Gdański. 
Niedziela, godz. 16: Świt Skol-
win – Gwardia Koszalin.

IV liga
Sobota, godz. 12: Hutnik 

Szczecin – Sokół Karlin, Che-
mik Police – Sparta Węgorzy-
no; godz. 16: Olimp Gościno 
– Błękitni II Stargard, Morzycko 
Moryń – Polski Cukier Kluczevia 
Stargard; godz. 17: Vineta Wolin 
– Intermarche-Rega Trzebiatów, 
Pogoń Połczyn-Zdrój – Gryf Ka-
mień Pomorski, Ina Goleniów 
– MKP Szczecinek. Niedziela, 
godz. 16: Rasel Dygowo – GKS 
Leśnik Manowo. Orzeł Wałcz – 
Gryf Polanów 3:0 vo.

Klasa Okręgowa
Sobota, godz. 11: Jeziorak 

Załom – Stal Szczecin, Mie-
rzynianka Mierzyn – Światowid 
63 Łobez, AP Gavia Choszczno 
– Ogniwo Babinek; godz. 12: 
Dąb Dębno – Flota Świnoujście; 
godz. 16: Odra Chojna – Iskra 
Golczewo; godz. 17: Sokół Py-
rzyce – Osadnik Myślibórz; godz. 
18: Iskierka Szczecin – Zorza 
Dobrzany. Niedziela, godz. 16: 
Biali Sądów – Piast Chociwel.

CLJS
Piątek, godz. 12: Pogoń 

Szczecin – Jagiellonia Białystok 
(boisko przy ul. Pomarańczo-
wej).

CLJM
Sobota, godz. 15: Pogoń 

Szczecin – AP Reissa Poznań 
(Stadion Miejski, boisko nr 7).

W zakończonych podczas minione-
go weekendu rozgrywkach ekstraklasy 
piłkarzy wodnych Arkonia Szczecin 
zajęła III miejsce, a identyczną lokatę 
wywalczyła w turnieju Final Four Pu-
charu Polski. Po sezonie o  rozmowę 
poprosiliśmy Piotra Ławniczaka, który 
jest zawodnikiem i najskuteczniejszym 
strzelcem (57 bramek), lecz jednocze-
śnie pełni funkcję menedżera zespołu 
i rzecznika prasowego.

– Miejsce na najniższym stopniu 
podium cieszy kibiców, a jak ten wynik 
oceniają sami zawodnicy?

– Medal cieszy, bo wzbogaca me-
tryczkę sportową każdego zawodnika, 
a tym bardziej że jest to medal ekstra-
klasy, czyli drużynowych mistrzostw 
Polski. Nie ukrywamy jednak, że czuje-
my pewien niedosyt, bo przed sezonem 
zapowiadaliśmy walkę o złoto, a później 
niemal do końca rywalizowaliśmy o sre-
bro. Tak się jednak wszystko ułożyło, 
że w ostatniej kolejce musieliśmy bro-
nić brązu, bo mocno goniła nas Alfa 
Gorzów.

– Ostatecznie wywalczyliście jed-
nak puchar za III miejsce, a brązowe 
medale zawisły na waszych szyjach.

– No właśnie, że nie, bo do ostat-
niej kolejki nie było wiadomo, kto zaj-
mie trzecią lokatę i  do Poznania nie 
przywieziono ani pucharu, ani medali. 
Obiecano nam jednak, że trofea otrzy-
mamy pocztą, więc teraz czekamy na 
listonosza.

– Czego wam zabrakło, do wyższe-
go miejsca na podium?

– Przede wszystkim zgrania, bo choć 
wszyscy od dawna dobrze się znaliśmy, 
to jednak w wodzie podczas meczów 
okazało się, że nie wszyscy dobrze się 

rozumiemy, a zespół dopiero z kolejny-
mi spotkaniami coraz lepiej funkcjono-
wał. Dopiero w drugiej połowie sezonu 
graliśmy to, na co było nas stać. A za-
kończony właśnie sezon był specyficzny, 
inny niż zwykle, gdy w  poprzednich 
latach w meczach stosunkowo łatwo 
było wskazywać faworytów. W obec-
nych rozgrywkach z każdym rywalem 
ponieśliśmy co najmniej jedną porażkę 
i to pozbawiło nas szans przynajmniej 
na wicemistrzostwo kraju.

– Przechodzicie teraz okres roztreno-
wania, czy już rozpoczęliście wakacje?

– Mamy już wolne, a przygotowania 
do nowego sezonu rozpoczniemy w po-
łowie sierpnia. Przed kolejnymi rozgryw-
kami jest jednak sporo niewiadomych. 
Co prawda na większe zmiany się nie 
zanosi, bo wszyscy deklarowali chęć 
pozostania w klubie, ale wakacje mogą 
zweryfikować te obietnice. Myślimy 
też o jakimś wzmocnieniu, ale jeszcze 
za wcześnie, by o  tym rozmawiać. 

Mamy nadzieję, że do naszej bramki 
powróci utalentowany Konrad Prajs, 
który zdrowieje, ale do wody jeszcze 
nie wchodzi… Bez zmian powinno też 
być z obsadą szkoleniową i myślę, że 
w nowym sezonie drużynę samodzielnie 
prowadził będzie grający bramkarz Mi-
chał Diakonów, który tradycyjnie będzie 
mógł liczyć na życzliwe podpowiedzi 
starszych zawodników.

– Dziękujemy za rozmowę. ©℗ 
 (mij)

W niedzielę o godz. 16 na Skol-
winie odbędą się III-ligowe zachod-

niopomorskie derby piłkarskie, 
w których miejscowy Świt podejmie 
Gwardię Koszalin. Już od godz. 15 na 
stadionie odbywał się będzie festyn 
z okazji Dnia Dziecka, a zarząd Świ-
tu zapowiada wiele atrakcji (m.in. 
dmuchane zamki oraz zjeżdżalnie) 
i  wszystkich serdecznie zaprasza 
(wstęp tradycyjnie bezpłatny).

Derbowy pojedynek piłkarski 
będzie miał dodatkowy smaczek, 
bo Gwardię prowadzi obecnie duet 
trenerski, Wojciech Polakowski 
z asystentem Jarosławem Chwast-
kiem, który jeszcze niedawno szkolił 
skolwinian, a rozstanie było nagłe 
i dla kibiców całkiem niespodziewa-

ne. Gwardziści, którym w oczy mocno 
już zaglądało widmo kolejnego spad-

ku (w poprzednim sezonie zostali 
zdegradowani z II ligi), pod wodzą 
nowych szkoleniowców odmienili 
swe oblicze, a trzy ostatnie ligowe 
pojedynki zakończyli zwycięstwami. 
Zapowiada to w  niedzielę wiele 
emocji na boisku Świtu.

Rozstanie Świtu z byłymi trene-

rami było nieco zagadkowe, więc 
przed derbowym meczem o krótkie 

wypowiedzi poprosiliśmy prezesa 
Świtu i wspomnianych szkoleniow-

ców. Słowa, które usłyszeliśmy, były 
dość dyplomatyczne, ale świadczące 
też o  tym, że emocje jeszcze nie 
całkiem opadły…

– Wojciech Polakowski dostając 
pracę w  Świcie, został przez nas 
odkurzony praktycznie z zaświatów 
i pracując z sukcesami kilka mie-

sięcy na Skolwinie przypomniał się 
w piłkarskim światku, ale z przy-

czyn obiektywnych musieliśmy się 
rozstać – powiedział prezes Świtu 
Paweł Adamczak. – Myślę, że etat 
w Gwardii dostał po części także 
dzięki wynikom osiągniętym z na-

szym klubem. Bardzo natomiast 
żałuję rozstania z drugim trenerem 
Jarosławem Chwastkiem, które-

mu proponowaliśmy pozostanie 
w Świcie, ale odrzucił naszą ofertę. 
Jest on bardzo pozytywną postacią 
i  ikoną Pogoni Szczecin. Wniósł 
sporo pozytywnej energii do naszej 
szatni i w relacjach z zawodnikami.

– Przyjeżdżam do Skolwina na 
trudny mecz, ze słabszą perso-

nalnie od rywali drużyną, więc 
zdecydowanym faworytem będzie 
Świt, który właśnie przeze mnie 

został zimą przygotowany do roz-

grywek – powiedział pierwszy 
trener Gwardii Wojciech Pola-

kowski. – Na pewno nie poddamy 

się jednak bez walki, a wchodząc 
ponownie na obiekty Świtu, będę 
miał swoje, nie tylko sportowe, 
przemyślenia… ©℗  (mij)

577-19-D

Wojciech Polakowski (z prawej) i Jarosław Chwastek powrócą w niedzielę do 
Skolwina, ale tym razem w roli przeciwników Świtu.  Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze wodni szczecińskiej Arkonii wywalczyli III miejsce zarówno w ekstraklasie, jak i w Pucharze Polski.  Fot. Arkonia
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Siedem lat szczecińskiej Korony

W ciszy na stadionach

KOSZYKÓWKA W Spójni wyczekiwanie na umowę

Bez Camphora, ale blisko sponsora
DLA KIBICA W TV

PIĄTEK
10.55 – Eurosport 1 i Euro-

sport 2 – tenis – turniej French 
Open w Paryżu.

13.00 – Eurosport 1 – kolar-
stwo – Giro d’Italia – 19. etap.

17.15 – Polsat Sport – siat-
kówka mężczyzn – Liga Narodów: 
USA – Brazylia.

17.35 – TVP Sport – piłka 
nożna – mistrzostwa świata U-20: 
Mali – Francja.

19.45 – Polsat Sport News 
– siatkówka mężczyzn – Liga Na-
rodów: Francja – Rosja.

20.05 – TVP Sport – piłka ręcz-
na kobiet – eliminacje mistrzostw 
świata: Serbia – Polska.

20.15 – TVP 1 – siatkówka 
mężczyzn – Liga Narodów: Polska 
– Australia.

SOBOTA
9.45 – Polsat Sport – siatkówka 

mężczyzn – Liga Narodów: Włochy 
– Niemcy.

10.15 – TVP Sport – kolarstwo 
– Orlen Wyścig Narodów – jazda 
drużynowa na czas.

10.55 – Eurosport 1 i Euro-
sport 2 – tenis – turniej French 
Open w Paryżu – mecze 3. rundy 
gry pojedynczej.

13.00 – Eurosport 1 – kolar-
stwo – Giro d’Italia – 20. etap: 
Feltre – Croce d’Aune.

15.00 – Canal+ Sport – piłka 
ręczna mężczyzn – Liga Mistrzów 
– Final Four w  Kolonii: Telekom 
Veszprem – PGE Vive Kielce.

16.50 – TVP 2 – siatkówka 
mężczyzn – Liga Narodów: Polska 
– USA.

17.30 – Polsat Sport Extra – 
koszykówka mężczyzn – Energa 
Basket Liga – mecz finałowy: Polski 
Cukier Toruń – Anwil Włocławek.

20.40 – TVP 1 – piłka nożna 
– Liga Mistrzów – mecz finałowy: 
Tottenham Hotspur – FC Liverpool.

NIEDZIELA
2.10 – TVP Sport – boks – Gala 

w Nowym Jorkur.
9.55 – TVP Sport – wioślarstwo 

– mistrzostwa Europy w Lucernie.
10.55 – Eurosport 1 i Euro-

sport 2 – tenis – turniej French 
Open w Paryżu.

12.05 – TVP Sport – kolarstwo 
– Orlen Wyścig Narodów.

13.30 – Eurosport 1 – kolar-
stwo – Giro d’Italia – jazda indywi-
dualna na czas.

15.00 – Canal+ Sport – piłka 
ręczna mężczyzn – Liga Mistrzów 
Final Four: mecz o III miejsce.

16.50 – TVP 1 – siatkówka 
mężczyzn – Liga Narodów: Polska 
– Brazylia.

17.20 – TVP Sport – piłka 
nożna – mistrzostwa świata U-20 
– Polska 2019 – mecz 1/8 finału.

17.45 – Canal+ Sport – piłka 
ręczna mężczyzn – Liga Mistrzów 
Final Four w Kolonii: mecz finałowy.

20.20 – TVP Sport – piłka 
nożna – mistrzostwa świata U-20 
– Polska 2019 – mecz 1/8 finału.

Camphor był drugim, po Anthonym 
Hickeyu, snajperem stargardzkiego 
beniaminka w sezonie 2018/2019. Roz-

grywki zakończył z  imponującym do-

robkiem 305 punktów i  średnią 16,9 
pkt. w meczu. Kto zastąpi Camphora 
w Spójni i w jakim składzie stargardzki 
klub przystąpi do rozgrywek, na razie 
nie wiadomo. Z kontraktowaniem graczy 
klub wstrzymuje się do czasu podpisania 
umowy ze sponsorem strategicznym.

Już pod koniec marca Spójnia na 
swojej oficjalnej stronie internetowej 
poinformowała o  przygotowywaniu 
umowy ze sponsorem, który przed laty 
był związany z koszykarskim Turowem 
Zgorzelec.

„Miło nam poinformować, że PGE 
Polska Grupa Energetyczna SA, re-

komendowała do podpisania umowę 

sponsoringu tytularnego ze Spójnią 
Stargard. W najbliższym czasie w tej 
sprawie zostanie uzgodnione i podpi-
sane porozumienie z naszym nowym 
strategicznym partnerem. Zarząd wraz 
ze sztabem trenerskim i zawodnika-

mi serdecznie dziękują za okazane 
zaufanie” – czytamy w  oficjalnym 
komunikacie.

Szczegóły współpracy oraz warun-

ki umowy są właśnie finalizowane. 
Spójnia liczy, że umowa zostanie pod-

pisana w najbliższych dniach i klub 
będzie mógł rozpocząć budowanie 
składu. Trenerem w nowym sezonie 
ma pozostać Kamil Piechucki, który 
poprowadził Spójnię do utrzymania 
w  Energa Basket Lidze, a  grającym 
asystentem – Maciej Raczyński.

  (woj) Rod Camphor przenosi się ze Stargardu do Radomia.  Fot. Ryszard PAKIESER

27 września i 11 grudnia 2012 
r. odbyły się pierwsze i  drugie 
obrady Walnego Zebrania człon-

ków stowarzyszenia w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niesłyszących w Szczeci-
nie, w którym wzięło udział prawie 
40 osób. Uchwalono wówczas statut 
oraz wybrano zarząd stowarzysze-

nia, a pierwszym prezesem SKSG 
Korona został Michał Stryczyński. 
Prezesem zarządu jest obecnie 
Marek Miśków.

Korona dla wszystkich
– Korona jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym stowarzy-

szeniem wszystkich osób z  wadą 
słuchu, mającym na celu rozwój 
i upowszechnianie kultury fizycz-

nej – informuje prezes M. Miśków. 
– Klub zrzesza dorosłych, dzieci oraz 
młodzież z uszkodzonym słuchem, 
nauczycieli, rodziców i  wszystkie 
osoby działające dla dobra sportu 
i kultury fizycznej. Jest stowarzy-

szeniem sportowym, posiadającym 
osobowość prawną i podlega wpi-
sowi do ewidencji prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Szczeci-
na. Został wpisany do ewidencji 
klubów sportowych – działających 
w formie stowarzyszenia, których 
statuty nie przewidują prowadzenia 
działalności gospodarczej – Urzędu 
Miasta Szczecina pod numerem 
126 z dniem 8 stycznia 2013 roku.

Siedziba klubu mieści się przy ul. 
Inowrocławskiej na Pomorzanach, 
a  obecnie zawodnicy korzystają 
z wielu obiektów sportowych. Sekcja 
bowlingu ćwiczy w Koszalinie w Cen-

trum Rozrywki MK Bowling w galerii 
Kosmos. Sekcja lekkoatletyczna 
korzysta z  Miejskiego Stadionu 
Lekkoatletycznego im. Wiesława 
Maniaka w Szczecinie. Sekcja piłki 
nożnej kobiet i mężczyzn korzysta 
z dwóch obiektów: hali sportowej 
Pomorskiego Stowarzyszenia Pro-

mocji Nauki (jesienią) oraz z hali 
sportowej Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacji Morskiej i Poli-
technicznej w Szczecinie (wiosną 
i jesienią). Sekcja siatkówki korzysta 

z obiektu Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacji Morskiej i Poli-
technicznej w Szczecinie. Treningi 
motoryczne wszystkich sekcji od-

bywają się w  różnych miejscach, 
czasami w Lasku Arkońskim i na 
orlikach.

Kilkanaście sekcji
Obecnie w Koronie jest 11 sekcji: 

bowling, lekkoatletyka, narciarstwo, 
nordic walking, piłka nożna kobiet, 
piłka nożna mężczyzn, siatkówka 
mężczyzn, treningi motoryczne, 
szachy, żeglarstwo i siatkówka ko-

biet, ale działalność trzech ostat-
nich została niedawno zawieszona 
(siatkarki ćwiczą z mężczyznami). 
W planie do 2020 roku jest utwo-

rzenie sekcji koszykówki i  strze-

lectwa. Aktualnie Korona zrzesza 
łącznie 120 zawodników, w tym 88 
wyczynowców, którymi opiekuje 
się trzech trenerów: Rafał Śliwka 
(piłka nożna, lekkoatletyka i trening 

motoryczny), Przemysław Sztolcman 
(siatkówka) i  Krzysztof Olesiński 
(bowling). Pracą szkoleniową zaj-
mowali się ponadto: Tomasz Pick, 
Jarosław Smajdor, Kamil Halec, 
Tomasz Kławsiuć, Michał Deubel, 
Marcin Bodnar i Roman Ławniczak.

Medale nie tylko w Polsce
W tym roku w imprezach rangi 

mistrzowskiej sportowcy Korony 
zdobyli już 13 medali, w  tym 7 
srebrnych (Tomasz Pick, Paweł 
Mazurkiewicz, Marta Maciejewska, 
dwukrotnie Karolina Jędrzejczyk, 
sztafeta 4x200 kobiet: Karolina 
Jędrzejczyk, Justyna Kozyra, Mo-

nika Borysowska, Agata Kosztowny 
i sztafeta 4x200 mężczyzn: Damian 
Szyszkowski, Daniel Kowalik, Daniel 
Jędzura, Rafał Zagajewski) oraz 
6 brązowych (Piotr Lipski, Rafał 
Śliwka, dwukrotnie Monika Bory-

sowska, Agata Kosztowny i Damian 
Szyszkowski) oraz puchar Fair Play 
(6. Liga Mistrzów Głuchych w Fut-
salu, Stuttgart, V miejsce w rywali-
zacji sportowej), a w eliminacjach 
mistrzostwa Polski niesłyszących 
w piłce nożnej 11-osobowej uzyskali 
awans do finału 2020 roku. Dodajmy, 
że w 2018 roku reprezentanci Korony 
zdobyli łącznie 32 medale, w tym 

10 złotych 10 srebrnych i 12 brązo-

wych. W 5. mistrzostwach Europy 
niesłyszących w futsalu w Tampere 
złote medale wywalczyły Emilia 
Althoff i Justyna Siwek, a ta druga 
rok wcześniej w Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich Głuchych w tureckim 
Samsun zdobyła srebro.

Lekkoatletyczne MP 
w Szczecinie
– Już wkrótce, bo w  dniach  

22-23 czerwca na Miejskim Stadionie 
Lekkoatletycznym im. Wiesława 
Maniaka w Szczecinie przy ul. Litew-

skiej odbędą się Mistrzostwa Polski 
Niesłyszących w  Lekkoatletyce, 
w których wystąpi blisko stu naj-
lepszych lekkoatletów niesłyszących 
z  całej Polski, a  reprezentantów 
Korony powinno być ponad dwu-

dziestu – mówi M. Miśków. – Part-
nerami imprezy są: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Polski Związek 
Sportu Niesłyszących, Gmina Miasto 
Szczecin, KIA Polmotor, DGS Poland, 
Joma Salon Sport Moda Poznań, 
ComplexDesign, MOSRIR, #sk – 
Szczecin kibicuje i ESKA. Już wcze-

śniej, bo 5 czerwca sponsor Korony, 
firma KIA Polmotor przekaże na-

szemu klubowi stroje sportowe. ©℗  

 (mij)

Szczeciński Klub Sportowy Głuchych Korona uzyskał „wiek 
szkolny”, bo został oficjalnie założony 11 grudnia 2012 roku 
przez Marcina Bodnara. Brak tego typu organizacji w Szczecinie 
(dla osób w różnym wieku z wadą słuchu) był głównym powodem 
jej powstania. Wcześniej jedynym klubem sportowym dla 
niesłyszących w Szczecinie był UKS Niesłyszących Wiosło, który 
jednak skupiał wyłącznie szkolną młodzież.

Sportowcy szczecińskiej Korony już od siedmiu lat biorą udział w sportowej rywalizacji.  Fot. SKSG Korona

LOTTO

Losowanie z 30.05.2019 r.

 
MULTI MULTI, godz. 14
6, 8, 14, 15, 31, 32, 38, 
46, 47, 51, 56, 57, 59, 60, 
61+, 65, 66, 71, 72, 80

 
KASKADA, godz. 14
1, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 
18, 19, 23, 24

Losowanie z 29.05.2019 r.

 
MULTI MULTI, godz. 
21.40
3, 9, 10, 14, 15, 24, 31, 
35, 37, 47, 48, 53, 55, 63, 
65, 67+, 68, 72, 73, 78

 
MINI LOTTO
9, 17, 21, 29, 42

 
KASKADA, godz. 21.40
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 
17, 20, 23, 24

 
EKSTRA PENSJA
8, 23, 25, 26, 31+, 2

W Energa Basket Lidze do rozegrania pozostały już tylko 
finały play-off, w których o tytuł zagrają pogromca Kinga Szczecin 
Polski Cukier Toruń i broniący tytułu Anwil Włocławek. Kluby, 
które już zakończyły rywalizację w lidze nie wykazują na razie 
wielkiej aktywności na rynku transferowym. Oficjalnie potwierdzono 
zaledwie kilka transferów. Jednym z nich jest pozyskanie 
czołowego gracza Spójni w ubiegłym sezonie Roda Camphora 
przez HydoTruck Radom.
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OD CZYTELNIKÓW

 t W tym tygodniu zgłosiłam 
do Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Szczecinie, 
że rozpoczyna się remont ele-
wacji i ocieplanie styropianem 
kamienicy przy ul. Heleny i że 
jestem zaniepokojona tym, co 
będzie z gniazdami będących 
pod ochroną jerzyków oraz 
jaskółek z młodymi. Niestety, 
praktyki budowlańców są 
takie, iż zrzucają gniazda na 
ziemię albo zakrywają styropia-
nem. W obu przypadkach pta-
ki giną. Urzędnik, który przyjął 
zgłoszenie, zapewnił, że spra-
wa zostanie załatwiona, tak by 
nie ucierpiały ptaki. Tymcza-
sem ruszyły prace remontowe. 
Co będzie z ptakami?!

 t Jeżdżę na ulicę Kruczą 
autobusem linii nr 82. Nie 
wiem dlaczego, ale kierowca 
nie chce otwierać pierwszych 
drzwi, tuż obok siebie i wszy-
scy muszą się przepychać, 
by dojść do kolejnych. Czy 
tak trudno nacisnąć guzik, by 
drzwi się otworzyły?

e-mail: miejski@24kurier.pl

Na sygnały 
od Czytelników 

przy telefonie 

91 44-29-220 

w godz. 15–17 

czeka w piątek 
Elżbieta Kubera.

Bezpłatne porady prawne

W każdą środę w redakcji „Kuriera Szczecińskiego” porad 

prawnych udziela Joanna Świątek-Wojnarowska 

z Fundacji „Ludzkie sprawy”.

Rejestracja telefoniczna 

w poniedziałek w godzinach 8–9 

pod nr tel. 537 82 83 37.

KUPON A

6384-18-A1892-19-A

Mowa o Marcelku, który do schro-
niska właśnie wrócił z tzw. nieudanej 
adopcji.

– Wszystko się zapowiadało cudow-
nie: jest nie tylko wyjątkowo proludzki, 
kocha dzieci, ale też świetnie się doga-
duje z innymi psami, kumpluje z kota-
mi. Niestety, Marcelek ma dwie wady, 
z którymi nie poradziła sobie jego nowa 
rodzina: pozostawiony w samotności 
psoci i nie zachowuje czystości. Oba 
problemy do przepracowania, ale… 
zabrakło cierpliwości – mówią Mar-
celka tymczasowi schroniskowi opie-
kunowie. – Dlatego znów szukamy dla 
tego cudownego psiaka rodziny, która 
skupi na nim uwagę, poświęci mu czas 
i popracuje nad jego zachowaniem.

Marcelek ostatnie pół roku spędził 
w schronisku. Nie powinien znów trwać 

Charytatywny koncert pn. 
„Kajtusiowe melodie”, 
na rzecz siedmiolatka 
z autyzmem, odbędzie 
się w szczecińskim „Lulu 
Club” w sobotę o godz. 17. 
„Kajetan Majewski potrzebuje 
naszej pomocy. Spotkajmy 
się w Dzień Dziecka i zróbmy 
razem coś dobrego!” – 
zachęcają organizatorzy. 
Pieniądze zebrane podczas tej 
imprezy zostaną przeznaczone 
na terapię chłopca.

Podczas koncertu wystąpią 
uczniowie Jackpot Impresariat 
oraz Kasia Buja Kazuba, Maciej 
KazuBuja, Piotr Huegel i  Teatr 
Gwitajcie. Wspólnie artyści wy-
konają najpiękniejsze piosenki 
z  bajek, m.in. z  „Pocahontas”, 
„Króla Lwa” czy „Toy Story”. Kon-
cert poprowadzą Kasia i Maciek 
Kazubowie (na zdjęciu).

Mama Kajetana, Anna Szew-
czyk, tak opowiada o swoim synu: 
„Kajetan w  grudniu ubiegłego 
roku skończył 7 lat, od ponad 5 
lat jesteśmy w terapii. Przez cały 
ten okres podejmujemy różne 
działania terapeutyczne w zależ-
ności od potrzeb, początkowo 
efekty były prawie niewidoczne. 
Obecnie postęp Kajtusia, jego 
szybki rozwój zaskakuje samych 
terapeutów! Wiele różnorodnych 
zajęć terapeutycznych, codzien-
na praca, ćwiczenia sprawiają, 
że poznawczo, edukacyjnie idzie 
pięknie do przodu! Lata ciężkiej 
pracy i środki finansowe, które są 

inwestowane w terapię Kajtusia, 
dają niesamowite rezultaty! Potrafi 
czytać, pisać, liczyć! Jest cieka-
wy świata, otoczenia, uwielbia 
geografię, muzykę, teatr, książki 
i wszelkie aktywności ruchowe, jak 
basen czy wspinaczki – te dodatko-
we zainteresowania są też formą 
terapii i pomagają jemu bardzo 
w rozwoju. Kajtek się uspołecznia 
coraz bardziej, usamodzielnia, 
uczy się budować relacje z ludź-
mi i inicjować kontakty i zabawy 
z rówieśnikami. Dzięki pozyska-
nym w  ubiegłym roku środkom 
Kajetan sam wyjechał na obóz 
terapeutyczny, gdzie każde dziecko 
ma swojego osobistego terapeutę-
-anioła stróża…”.

Podczas koncertu odbędą się 
licytacje. Organizatorzy proszą 
o  zakup, przy wejściu, cegiełek 
w cenie 20 złotych. (MON)

Umowa podpisana. Rondo u  zbiegu ulic Floriana 
Krygiera i Granitowej w szczecińskich Podjuchach wybu-
duje konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras. 
Wykonawca ma na realizację tego zadania dokładnie 
piętnaście miesięcy.

Klamka zapadła. Miasto podpisało umowę z wyko-
nawcą na wybudowanie wielkiego ronda na prawobrzeżu. 
Dzięki niemu – takie są założenia – znikną korki w tym 
rejonie. Dodajmy, bardzo ruchliwym, bo to tu krzyżują się 
szlaki prowadzące między dzielnicami prawobrzeża oraz 

wyprowadzające szczecinian na autostradę – w kierunku 
Świnoujścia, Gorzowa Wielkopolskiego i Berlina.

W ramach tej samej inwestycji konsorcjum przebuduje 
dodatkowo ulice znajdujące się w sąsiedztwie krzyżówki. Po-
za tym rozbierze stary i wybuduje nowy most nad Regalicą.

Jak się dowiedzieliśmy, przekazanie wykonawcy placu 
budowy nastąpi w  ciągu najbliższych trzydziestu dni. 
Wtedy firma będzie mogła rozpocząć prace – powinny 
się zakończyć do września 2020 r. Całość kosztować 
ma 104,5 mln zł. (lw)

Antyki 
i wiktuały
W pierwszą sobotę miesiąca, 
czyli 1 czerwca, odbędzie 
się już 56. edycja giełdy 
staroci. Na pierwszym 
piętrze C.H. Turzyn rozłoży 
swoje stanowiska ponad 
30 wystawców, którzy 
zaoferują m.in. płyty, grafiki, 
medale, numizmaty, militaria, 
ceramikę.

2 czerwca w  Off Marinie na 
Pomorzanach przy ul. Chmielew-
skiego 18 odbędzie się impreza 
pn. Szczeciński Bazar Smakoszy, 
gdzie w klimatycznych wnętrzach 
będzie można nabyć oraz spróbo-
wać wyjątkowych wiktuałów. (dk)

Prognozy mówią o wysokich temperaturach – od 22 stopni dzisiaj 
(mimo możliwych przelotnych opadów), przez 24 w sobotę 
i 26 w niedzielę aż po 29 stopni Celsjusza w poniedziałek. 
Do sezonu przygotowuje się już kąpielisko Arkonka.

– Czyszczone są aktualnie baseny, 
urządzane stanowiska kasowe – wy-
jaśnia Andrzej Kus, rzecznik Zakładu 
Usług Komunalnych w Szczecinie. 
– Prowadzone są również końcowe 
przygotowania do wdrożenia biletu 
mobilnego. Za pomocą aplikacji 
Mobilna Karta Miejska od soboty 
będziemy mogli dokonać zakupu 

wejściówki właśnie przez internet. 
Tego dnia pojawi się określona pula 
biletów dostępna przez aplikację. 
Ograniczenie spowodowane jest 
względami bezpieczeństwa. Arkonka 
ma określony poziom maksymalnej 
frekwencji, czyli pięć tysięcy osób.

Arkonka będzie otwarta od 
1 czerwca do 1 września – jeśli 

pogoda pozwoli, sezon może zo-
stać przedłużony do 15 września. 
W czerwcu i lipcu godziny otwar-
cia to 10-20 od poniedziałku do 
czwartku oraz 10-21 od piątku do 
niedzieli. W sierpniu i wrześniu 
godziny 10-20 obowiązywać będą 
cały tydzień.

Na kąpielisko będzie można się 
dostać z dwóch stron – wejściem 
głównym oraz od parkingu. Bramka 
od strony parkingu do 20 czerwca 
będzie czynna tylko w weekendy 
do godziny 14, jednak później, już 
do końca sezonu, będzie można 
z niej korzystać przez cały czas, 
kiedy Arkonka jest otwarta.

Oprócz wody kompleks oferuje 
korty do tenisa (15 zł za godzinę) 
i badmintona (5 zł za godzinę). Inne 
dostępne atrakcje to miejsca do 
grillowania, skatepark, sztuczna 
plaża czy boiska do siatkówki pla-
żowej. Czynne będą też pawilony 
handlowe, a nowością w tym roku 
będzie niewielki park trampolin.

Dla dzieci do lat siedmiu wejście 
jest bezpłatne. Dla dzieci od 7 do 13 
lat wejściówka kosztuje złotówkę. 
Bilet ulgowy dla starszych uczniów, 
studentów i emerytów to 5 złotych, 
a normalny – 10 zł. (isz)

Spotkanie 
z Andrzejem 
Ziemiańskim

W poniedziałek 3 czerwca o go-
dzinie 18 w salonie Empik w C.H. 
Galeria Kaskada odbędzie się spotka-
nie z pisarzem Andrzejem Ziemiań-
skim, autorem fantastycznej serii 
książek o nazwie Achaja. Zaprezen-
tuje on swoją najnowsza książkę pt. 
„Virion 3 – Adept”. (dk)

Najpiękniejsze piosenki z bajek

Pomóżmy koniecznie 
Kajtusiowi!

za kratami. Jednak tym razem decyzja 
o adopcji musi być bardziej przemyśla-
na, a też poczucie odpowiedzialności 
większe. Chodzi wszak o psiaka, które-
go człowiek zawiódł już niejednokrotnie.

– Marcelek potrzebuje opiekuna, 
który wyrozumiale, cierpliwie i kon-
sekwentnie nauczy go zasad życia 
w domowych realiach. Może udałoby 
się dla niego znaleźć przyjazny dom 
z ogrodem, co ułatwiłoby Marcelkowi 
życie. Zapraszamy na spacer zapo-
znawczy z tym uroczym pięciolatkiem 
o pogodnej naturze, co przypomina 
wiecznego szczeniaka – zachęcają 
jego schroniskowi opiekunowie.

Marcelek to bardzo wrażliwy psiak. 
Stąd potrzebuje cierpliwego i wyrozu-
miałego opiekuna, z którym mógłby 
się związać na dobre i na zawsze. Jest 
uroczy, zwinny i za ludźmi wodzi tęsk-
nym wzrokiem. Kto chciałby tego sło-
dziaka (348/19) lub jakąkolwiek inną 
równie samotną i złaknioną przyjaźni 
psinę przyjąć do rodziny, jest proszo-
ny o kontakt ze szczecińskim Schro-
niskiem dla Bezdomnych Zwierząt: 
al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 
91-487-02-81, e-mail: schronisko@
schronisko.szczecin.pl. Placówka jest 
czynna codziennie, również w soboty 
i niedziele (oprócz świąt) w godzinach 

9-16. Adopcje odbywają się od g. 
8.30 do 15.30. Uwaga: na nowych 
przyjaciół w schronisku czekają rów-
nież urocze kociaki.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy 
cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do 
domu”. Jest poświęcony schroni-
skowym zwierzakom. Znajdą w nim 
Państwo oferty adopcyjne tych, co za 
kratami przytuliska siedzą nie za wła-
sne winy. Z utęsknieniem czekając na 
swojego człowieka: niestety, czasem 
bezskutecznie, nawet latami. (an)

Weź mnie KURIEREM do domu

Marcelek – nie jak precelek
Jest w typie beagle’a nie tylko z wyglądu, ale też charakteru: 
przyjacielski, ciekawy świata, aktywny. Tyle że nie ma domu, 
więc zamiast szaleć na wybiegu czy wtulać się w opiekunów, 
on zza krat tęskni za szczęśliwym życiem.

Fot. Ryszard PAKIESER

Maksymalnie 5 tysięcy osób

Arkonka
ma swoją pojemność

Za 15 miesięcy ma być rondo na ul. Granitowej

Umowa podpisana

Ostatnio Marcelek czekał aż pół roku, 
aby ktoś go pokochał. Może tym ra-
zem… już na niego czeka jakaś miła 
rodzina?  Fot. schronisko/wolontariat

Tak jak w poprzednim sezonie, od czerwca Arkonka zapełni się szczecinianami 
i turystami chcącymi cieszyć się letnim wypoczynkiem. Fot. ZUK
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Z rady nadzorczej do rady osiedla i odwrotnie, czyli…

„Krasnoludki” rozdadzą karty?
Mirosław KWIATKOWSKI

Mieszkańcy osiedla wybierają członków rady nadzorczej i osiedlowej na innych 
osiedlach, wyborami sterują „krasnoludki”, rada nadzorcza działa w mniejszym 
składzie niż powinna, a jakie jest zadłużenie czynszowe w spółdzielni – tego nie wie 
chyba nikt. Przez rok zadłużenie czynszowe zmalało o 65 zł. Tak wygląda sytuacja 
w Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – najstarszej spółdzielni mieszkaniowej 
w Szczecinie.

Już w najbliższy poniedziałek rozpoczną 
się walne zebrania mieszkańców osiedli 
Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
na których jednym z punktów będą wybory 
nowej 11-osobowej rady nadzorczej (dalej RN) 
i 40 członków sześciu rad osiedlowych (RO) 
Kaliny, Przyjaźni, Mickiewicza, Somosierry, 
Klonowica i  Zachęty. Zebrania odbywają 
się po kolei na każdym z osiedli, a potem 
odbędzie się zebranie podsumowujące, 
które podliczy wyniki wyborów na osie-
dlach i głosowań w innych sprawach, jakie 
przewiduje program.

Walczyć jest o co, bo członek RN kasuje 
co miesiąc 75 procent minimalnej płacy mie-
sięcznej (2250 zł) czyli 1687,50 zł. Połowę tej 
kwoty otrzymują co miesiąc członkowie rad 
osiedlowych, więc nie ma się co dziwić, że 
chętnych jest sporo. Z obserwacji wynika, że 
od wielu lat, w większości, są to te same oso-
by, ale takie zasady przegłosowali członkowie 
spółdzielni kilka lat temu, kiedy nastąpiła 
zmiana ustawy o spółdzielczości i powstał 
bubel prawny, który jest wykorzystywany 
w SSM. W wielu innych spółdzielniach ten 
system wyborów nie istnieje.

Statut SSM opracowano na podstawie 
nieżyciowego prawa spółdzielczego, które 
jest różnie interpretowane przez spółdziel-
nie mieszkaniowe w Polsce. Jest to „dzieło” 
głównie byłych parlamentarzystów SLD 
i  niezależnej senator (niegdyś posłanka 
PO) Lidii Staroń – znanej z  programów 
telewizyjnych „Sprawa dla reportera” czy 
polsatowskiego „Państwa w państwie”, gdzie 
uchodzi za wielkiego eksperta, ale prawa 
spółdzielczego, jakie uchwaliła, nie potrafi 
zmienić.

Kuriozalne wybory
W przeszłości członków rady nadzorczej 

i osiedlowej w SSM wybierało dane osiedle 
spośród tylko swoich mieszkańców. Kto 
otrzymał najwięcej głosów, wchodził au-
tomatycznie do danego gremium. Teraz 
kandydaci z  każdego osiedla zdobywają 
głosy na swoim zebraniu, a potem na pięciu 
innych. To tak jakby prezydenta – przy-
kładowo Krakowa – wybierali mieszkańcy 
wszystkich miast wojewódzkich. Zebrani 
z innych osiedli nie głosują na najlepszych 
i tych co znają, ale często na osoby, których 
nie znają. Kuriozalne to wybory, ale przecież 
można by zmienić ich zasady, co prawo 
spółdzielcze dopuszcza. Wystarczy tylko 
zwołać walne w sprawie zmian w statucie. 
Tyle, że trzeba chcieć to zrobić, tymczasem 
tej chęci nie widać.

„Krasnoludki” podpowiadają…
Po wyborach na swoim osiedlu kandydat 

ubiega się o głosy na innych, ale tam, na 
kogo głosować, wskazują mieszkańcom „kra-
snoludki” stojący przy wejściu na zebranie, 
którzy wręczają karteczki z nazwiskami.

System ten znakomicie sprawdza się 
w SSM od lat. Wystarczy tylko popatrzeć 
na wyniki ostatnich wyborów, dostępne 
na stronach internetowych spółdzielni. 
Ludzie, którzy zdecydowanie wygrali na 
swoim osiedlu, przegrywają na innych, 
gdzie najwięcej głosów zdobywają wska-
zani przez „krasnoludki” kandydaci. Po 
prostu inne osiedle wybiera RN spośród 
mieszkańców innych osiedli. To właśnie 
„krasnoludki” rozdawały miejsca w  RN 
i  radach osiedlowych w  poprzednich 
wyborach trzy lata temu. Okazuje się, 
że wybory „rozgrywane” były na zebra-
niu osiedla Mickiewicza, gdzie „swoi” 
otrzymywali najwięcej głosów na innych 
osiedlach. Oczywiście, że rozdający kar-
teczki na kogo głosować działają na własną 
rękę, bez konsultacji z zarządem czy też 
ustępującą radą nadzorczą. Ci zapewne 
o niczym nie wiedzą (?).

Po dwóch trzyletnich kadencjach w RN 
czy też RO trzeba odbyć trzyletnią ka-
rencję, co sprowadza się do tego, że 
następuje zmiana ról: członkowie RN idą 
na „zsyłkę” do RO i odwrotnie. Ten system 

znakomicie się sprawdza. Wystarczy tylko 
przejrzeć wyniki wyborów sprzed trzech 
lat. Stale powtarzają się te same nazwiska. 
„Krasnoludki” innych nie dopuszczą do 
rządzenia. Bo przecież za jedno spotkanie 
w miesiącu, które trwa niekiedy niecałą 
godzinę, otrzymuje się prawie dwa tysiące 
zł miesięcznie.

Kandydaci sobie nie życzą?
Kandydaci do RN musieli uzyskać przy-

najmniej 10 głosów poparcia mieszkańców 
osiedla, a do RO – pięć, co nie jest problemem. 
Tyle, że nie wiadomo, kto startuje w wybo-
rach! Andrzej Kaczmarek, pracownik SSM 
obsługujący radę nadzorczą, powiedział mi, 
że nazwiska kandydatów objęte są ochroną 

danych osobowych i kandydaci sobie nie 
życzą ich ujawnienia (?). – Dlaczego dane nie 
są upublicznione? – takowe pytanie wysto-
sowałem do prezesa spółdzielni Wiesława 
Biczaka, ale odpowiedzi nie otrzymałem.

Jak zatem mają głosować mieszkańcy, 
skoro nie wiedzą na kogo? Dziwne to wybory, 
gdzie nie wiadomo wcześniej, kto w nich 
startuje. Nazwiska startujących w wyborach 
spółdzielca otrzyma dopiero na sali obrad 
i będzie mógł je nawet sfotografować i po-
kazać uczestnikom kolejnych zebrań, więc 
po co ta tajemnica.

Widocznie jednak ktoś uznał, że po co 
denerwować przed zebraniami mieszkańców 
tym, że znowu nastąpi „cyrk” i pani X z RO 
wystartuje do RN i odwrotnie. Na trzyletnią 
karencję odchodzi trzech członków obecnej 
RN, ale kto to jest, tego Kaczmarek nie 
chciał mi powiedzieć. A przecież nazwiska 
tych osób są na stronach internetowych 
spółdzielni (nie jest to łamanie ustawy 
o  ochronie danych osobowych, w  myśl 
interpretacji spółdzielni?), ale trzeba stracić 
czas, by to ustalić.

Ilu członków liczy RN?
„Rada Nadzorcza (RN) składa się z 12-15 

członków wybranych przez Walne Zgroma-
dzenie. W Radzie Nadzorczej swoją repre-
zentację posiada każde osiedle – członkowie, 
którzy zamieszkują na terenie danego osiedla” 
– czytamy na stronach internetowych SSM 
w linku „Rada nadzorcza”, którym zarządza 
wspomniany Kaczmarek.

Nie odpowiada to prawdzie, gdyż wy-
starczy tylko przeczytać uchwałę nr 
09/2018 walnego zebrania SSM z  15 
czerwca 2018 roku. W zmienionym para-
grafie 122 ust. 1 statutu widnieje zapis: „RN 
składa się z 11 członków wybranych przez 
Walne Zgromadzenie”. Trzech z osiedla 
Kaliny, po dwóch z Przyjaźni, Klonowica, 
Mickiewicza i  po jednym z  Somosierry 
i  Zachęty. Na końcu uchwały czytamy, 
że „wchodzi ona w  życie z  dniem jej 
podjęcia z  mocą obowiązującą od dnia 
zarejestrowania niniejszych zmian w sta-
tucie przez Krajowy Rejestr Sądowy”. 
Zmiany sąd zatwierdził 18 września 2018 

roku, ale rada nadal działa w 10-osobo-
wym składzie. Nie dokooptowano do niej 
mieszkańca osiedla Przyjaźni Wiesława 
Zadenrowskiego. – Dlaczego? – pytanie 
tej treści wystosowałem 21 bm. do Bar-
bary Próchnickiej, przewodniczącej RN, 
notabene właśnie z  osiedla Przyjaźni. 
Odpowiedzi oczywiście nie otrzymałem.

Jak widać, podejmowane uchwały przez 
spółdzielców nie są realizowane ani przez 
zarząd, ani przez RN.

Głosują bez sprzeciwu…
Działająca w 10-osobowym składzie RN 

podejmuje większość uchwał jednogło-
śnie – dziesięcioma głosami. Na palcach 
jednej ręki można policzyć, gdy ktoś się 
wstrzymał lub był przeciw. W  minionym 
roku członkowie tego gremium podjęli 52 
uchwały – czytamy w  sprawozdaniu RN. 
Z tego 12 dotyczyło cokwartalnej premii dla 
prezesów, trzech – decyzji przyznających 
im ryczałt samochodowy i podwyżki pensji. 
Oczywiście nie podano żadnej kwoty, bo 
prezesi sobie tego nie życzą, zapominając, 

że to spółdzielcy składają się na ich pensje 
i inne dochody.

Ostatnią podwyżkę pensji prezesom 
spółdzielni RN przyznała 25 lutego br. 
Wiesław Biczak zarabia obecnie 17,4 tys. zł, 
a zarabiał 15,8 tys. zł (1,6 tys. zł podwyżki!). 
Jego zastępcy otrzymali podwyżki po 1,2 
tys. zł. Paweł Sawiński zarabia obecnie 13,2, 
a Stanisław Gadomski – 13 tys. zł. W regu-
laminie wynagradzania czytamy, że wyna-
grodzenie prezesa nie może być wyższe od 
czterokrotnego przeciętnego miesięcznego 
wynagradzania w SSM. Zastępcy otrzymują 
maksymalnie trzykrotną średnią.

– Jakie były powody przyznania 25 lutego 
br. podwyżki pensji prezesowi i jego zastęp-
com? – pytanie tej treści wysłałem 1 kwietnia 
br. do B. Próchnickiej, która tradycyjnie nie 
odpowiedziała. Widocznie podwyżka im się 
należała – można rzec parafrazując popularne 
powiedzenie byłej premier.

Zadłużenie zmalało o… 65 zł
Prezesi otrzymują co kwartał 30-pro-

centowe nagrody, ale czy im się one zawsze 
należą? Przecież do ich obowiązków należy 
chociażby windykacja zaległości czynszów. 
Lokatorów, którzy nie płacą, jest sporo, 
a płacą za nich inni.

W sprawozdaniu zarządu za rok 2018 
czytamy m.in. (pisownia oryginalna): „Baza 
danych windykacyjnych obejmowała na koniec 
2018 r. 4245 osób, u których wystąpiło zda-
rzenie windykacyjne od marca 2005 roku.(…) 
W analizowanym okresie tj. styczeń – grudzień 
poziom zaległości lokali mieszkalnych nie ule-
gło zmniejszeniu o. (od autora: tak się kończy 
zdanie). Kwota zaległości na styczeń wynosiła 
2 mln 716 tys. 25 zł natomiast w grudniu 2 mln 
715 tys. 960 zł”. Jednym słowem zadłużenie 
spadło o 65 zł! Średnie zadłużenie na jednego 
członka wynosi 302,8 zł.

W sprawozdaniu RN czytamy, że „za-
dłużenie na koniec 2018 roku wynosi 3 mln 
178,4 tys.  zł (6,41 procent naliczeń)”. Kto 
zatem podaje prawdziwe dane? – zarząd 
czy kontrolująca go RN?

Kto otrzymuje zlecenia?
Spółdzielnia dużo inwestuje, co widać 

na osiedlach. Kto otrzymuje zlecenia i na 
jakich zasadach? – tego się nie dowiemy, 
bo link „przetargi” tego nie podaje. Prezes 
Biczak zapytany dlaczego, stwierdził, że 
wykonawcy sobie tego nie życzą.

Spółdzielnia zobowiązana jest do po-
woływania komisji przetargowej w  celu 
wyboru najkorzystniejszej oferty. W przy-
padku zamówień o  wartości powyżej 30 
tys. euro obowiązkowy jest przetarg, ale 
jak uczy życie, zamówienie rozkłada się 
na mniejsze elementy i zleca prace jednej 
firmie. Tak było chociażby w  przypadku 
opracowania zasad ruchu i  oznakowania 
ulic na terenie wszystkich osiedli. Zamó-
wienie powyżej 30 tys. euro poszatkowano 
na mniejsze i przetargu nie było. Wygrała 
firma ze Śląska, która zamontowała na 
osiedlach znaki drogowe, jakie obowiązują 
na drogach ekspresowych (średnica 80 cm), 
a nie te o średnicy 40 cm. Różnicę w cenie 
zapłacili spółdzielcy, a  prezesi otrzymali 
premię, bo wszak im się należała.

* * *
Moich „przyjaciół” i „życzliwe” mi oso-

by informuję, że jako mieszkaniec osiedla 
Kaliny w wyborach nie startuję. Członkiem 
RN byłem w latach 2004-2007 i to ja gło-
sowałem – czego dziś żałuję – za wyborem 
Biczaka na prezesa SSM, który poprzed-
nio był pracownikiem firmy „Komfort”. 
Jego odejście szefowie przyjęli z  rado-
ścią, o czym później mnie poinformowali. 
Startując w wyborach obiecywał, że kiedy 
zostanie prezesem, zdobędzie środki unijne 
na inwestycje w spółdzielni. Nie pozyskał 
ani jednego euro.

Jako członkowi spółdzielni odmówił mi 
prawa wglądu w  uchwałę RN w  sprawie 
przyznania prezesom podwyżek. Na złożone 
w tej sprawie podanie odpowiedział… redak-
torowi naczelnemu w sposób zniesławiający 
mnie i pomawiający o czyny, których nie 
popełniłem.

W ub. roku w zebraniu grup członkow-
skich uczestniczyło w  porywach od 140 
do 160, czyli około 1,6 procent członków 
spółdzielni (9546). Jak będzie niebawem?
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Karłowicz po szczecińsku
Szczecińska filharmonia jakiś czas temu 

wydała audiobook opowiadający o  emo-
cjach, zatytułowany „Góra-dół – być jak 
Karłowicz”. To zapis płytowy spektaklu, 
jaki miał swoją premierę w 2017 r. Przy-
pomnijmy, że widzowie poznali wtedy 
sylwetkę patrona wspomnianej instytucji, 
która została pokazana przez pryzmat 
emocji kompozytora, zaś jego poematy 
symfoniczne stały się kanwą dla nowych, 
elektronicznych aranżacji. Komu podobało 
się przedstawienie, na pewno chętnie sięgnie 
po audiobook (pozostałym też polecamy, 
rzecz jasna). Wzruszający wstęp nagrała tu 
właścicielka najbardziej rozpoznawalnego 
głosu w  Polsce – Krystyna Czubówna. 
Co istotne, audiobook zawiera pomoc 
dla dzieci i  rodziców – Dziennik Emocji. 
Maluchy mogą zatem zaznaczać emocje, 
które towarzyszyły im w danym dniu. Ale 
zacznijmy od początku… „Dawno, dawno 
temu, a dokładniej ponad sto lat temu, żył 
sobie chłopiec. Miał na imię Mieczysław” 
– tak zaczyna się nagranie na płycie. Głos 
K. Czubówny prowadzi słuchaczy przez 
świat małego Miecia, by dojść do momentu, 

w którym nastoletni Mieczysław wybiera 
się na wycieczkę w góry. Płyta wydana jest 
w kartonowej oprawie, w nieco większym 
niż standardowy formacie. Wydawnictwo 
zawiera oryginalne fotografie zrobione przez 
Mieczysława Karłowicza w Tatrach. Głosów 
postaciom użyczyli aktorzy szczecińskich 
scen: Magdalena Wrani-Stachowska, Adam 
Kuzycz-Berezowski i  Wojciech Sandach 
z Teatru Współczesnego, Rafał Hajdukiewicz 
z Teatru Lalek „Pleciuga” i Agata Kolasińska 
z filharmonii w Szczecinie.
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V – Dzieci, słuchając płyty, nie tylko poznają osobę 
Mieczysława Karłowicza, wybitnego kompozytora, 
taternika, fotografika i diarysty, uświadamiają też 
sobie, że drzemały w nim takie same emocje jak 
w każdym z nas – mówi Agata Kolasińska (w żółtej 
bluzce, na środku zdjęcia), autorka scenariusza 
i odtwórczyni roli Radości w spektaklu i audiobooku 
pt. „Góra-dół – być jak Karłowicz”. – Sam fakt, 
że dziecko usiądzie wieczorem i przez chwilę 
zastanowi się, co dzisiaj przeżyło, jest już bardzo 
cenny dla jego rozwoju.

CZYTANIE TO RADOCHA!

Krowa, wilk i kura
W  księgarniach półki uginają 

się od książek dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, szczególnie tych 
mających trzy, cztery latka. Stąd 
rodzice mają zapewne spory dy-
lemat, co wybrać dla malucha. Ja 
od wielu lat jestem miłośniczką 
literatury skandynawskiej. Prym 
wśród autorów z  tego obszaru 
wiodą Szwedzi. Barbro Lindgren 
i Jujja Wieslander to uznane autorki 
ze Szwecji, których po kilkanaście 
tytułów zostało już wydane w Pol-
sce. Niedawno do księgarń trafiły 
ich kolejne książki: „Teraz będziesz 
kurą” Lindgren i  „Mama Mu na 
zjeżdżalni” Wieslander. Pierwsza 
z nich w humorystyczny, a zara-
zem przejmujący sposób ukazuje 
nierówne relacje pomiędzy dzieć-
mi (tutaj dziećmi zwierzaczkami). 
Zabawa w wilka i kurę, pozornie 
niewinna, okazuje się swoistym na-
rzędziem opresji starszego dziecka 

wobec młodszego. Książka może 
być doskonałym punktem wyjścia 
do rozmowy o relacjach w rodzeń-
stwie i zapewne wielu rodzicom 
pomoże w rozwiązywaniu dziecię-
cych konfliktów czy kłótni. Druga 
z kolei to jedna z ogromnego cyklu 
o szalonej krowie Mamie Mu i jej 
przyjacielu, który nazywa się… Pan 
Wrona. Co tym razem przytrafiło 
się tym bohaterom? Mama Mu 
udowadnia, że krowy potrafią się 
bawić równie wesoło jak dzieci. 
Szczególnie kiedy w pobliżu pastwi-
ska staje zjeżdżalnia, z której można 
zjechać wprost do wody. Mamy tu 
bowiem świetne dialogi, humor, 
wyraziste charaktery bohaterów 
i pełne zaskakujących szczegółów 
ilustracje. Przy tej książce dobrze 
się bawi cała rodzina!

Berlin i Kraków
Przed nami wakacyjne wy-

jazdy, a  także weekendowe czy 
jednodniowe wypady nad morze, 
jeziora czy do pobliskich miast. 
Warto przed taką wycieczką przy-
gotować dziecko, opowiadając 
mu choćby o danej miejscowości 
jakieś ciekawostki z historii albo 
po prostu sięgnąć po książkę. 
Jaką? „Berlin – znam to miasto” 
autorstwa Judith Drews to ob-
razkowa książka, która nie jest 
typowym przewodnikiem po tym 
mieście. Za to doskonale zachęca 
do wizyty u naszych niemieckich 
sąsiadów, pozwalając dziecku na 
rozwiązanie zagadek, wyszu-
kiwanie szczegółów, śledzenie, 
oglądanie, ćwiczenie wyobraźni 
i spostrzegawczości. 

Oto bowiem w Berlinie panuje 
kompletny chaos. Gerd, strażnik 
w zoo, zapomniał zamknąć bramę 
wejściową, zatem zwierzęta roz-
biegły się po całym mieście i do-
kazują: tuż obok za płotem, wokół 
wieży telewizyjnej, w  muzeum, 
w parku przy murze berlińskim i na 
ulicy Unter den Linden… Z Berlina 
przenosimy się do Krakowa, by 

poznać najbardziej fantastyczne 
historie związane z kościołem Ma-
riackim oraz miastem Kraka. Ewa 
K. Czaczkowska opisała w „Bajkach 
mariackich” niezwykłe historie – 
ot, choćby o tym, skąd wzięły się 
wiewiórki na krakowskim Rynku, 
jak powstał najpopularniejszy polski 

hejnał, dlaczego jedna z wież ko-
ścioła Mariackiego jest wyższa od 
drugiej, jak wygląda idealna szopka 
krakowska, kiedy i dlaczego Karol 
Wojtyła po raz pierwszy odwie-
dził Kraków. Niejako wisienką na 
torcie są tu znakomite ilustracje 
Katarzyny Fus.

Powieść dla młodzieży w wieku 
10-14 lat pt. „Wtajemniczeni. Nie 
wszystko złoto, co złote” Doroty 
Suwalskiej przeczytałam z  przy-
jemnością, bowiem przypomniała 
mi te wszystkie detektywistycz-
no-przygodowe książki, z Panem 
Samochodzikiem na czele, którymi 
zaczytywałam się, mając naście lat. 
W tych z moich czasów nie było 
jednak wplecionych ciekawostek 
o miejscach akcji czy autentycz-
nych skarbach, zatem trzeba było 
uzupełniać wiedzę za pomocą 
choćby encyklopedii (wtedy nie 
było przecież jeszcze „wujka Go-
ogle’a”…). A tu są, co jest ogromnym 
plusem! O czym jest ta powieść? 
Oto grupa nastolatków spędza 
wakacje w  poniemieckim domu 
w dawnych Prusach Książęcych. 
Uwagę przyjaciół przyciąga wisząca 
w salonie mapa nie – wiadomo – 
czego oraz tajemnicze hasło. No 
i zaczyna się pasjonujące archeo- 
śledztwo… Tajemnice i intrygi to 
też domena kolejnej znakomitej 
powieści – „Przekręt na van Go-
gha”. Autor Deron R. Hicks znalazł 
znakomity sposób na przemycenie 
czytelnikom wiedzy na temat wy-

bitnych malarzy w formie powieści 
kryminalnej. A wszystko zaczyna się 
w Narodowej Galerii Sztuki w Wa-
szyngtonie, gdzie siedzi samotny 
dwunastoletni chłopak i nikt nie 
zwraca na niego uwagi. W miarę 
jak toczy się opowieść, a kolejne 

elementy układanki wskakują na 
swoje miejsca, czytelnik, skanując 
kody QR, może zobaczyć dzieła 
autorstwa m.in. van Gogha, Moneta, 
Degasa, Vermeera czy da Vinci, 
o których jest mowa w książce.

Dla naszych Czytelników 
mamy jeden zestaw książek od wydawnictwa „Zakamarki”. Aby wziąć 
udział w  konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z  hasłem: 
kurier.ksiazka. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (31 maja br.). Zestaw 
otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12. Koszt 
SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Z Barbro Lindgren i Jujja Wieslander to uznane autorki ze Szwecji, których po 
kilkanaście tytułów zostało już wydane w Polsce. Niedawno do księgarń trafiły  
ich kolejne książki: „Teraz będziesz kurą” B. Lindgren i „Mama Mu na zjeżdżalni”  
J. Wieslander.

Z Berlin i Kraków – oto miejsca, które warto odwiedzić w wakacje, oczywiście 
z książką pod pachą.

Z Młodzi czytelnicy będą zachwyceni! Tajemnica, niebezpieczeństwo, intrygi, 
skarby, zagadki przeszłości – oto, co znajdą w tych książkach.

Monika GAPIŃSKA

Dzień Dziecka to dobry pretekst do tego, by uzupełnić dziecięce 
biblioteczki. Zwłaszcza że powolutku zbliżają się wakacje, kiedy 
wszyscy przejdziemy na nieco wolniejszy rytm. Przez kilka tygodni 
nie trzeba będzie choćby pędzić rano, by nasze pociechy zdążyły 
do szkoły. No i zbliża się plażowanie na całego, a w „grajdołku” 
plażowym czytanie (i słuchanie audiobooków) jest przecież 
fantastyczne. Podpowiadamy zatem, z jakich pozycji wydawniczych 
dzieci i młodzież na pewno się ucieszą. Nie zapominajmy też, że 
wspólne czytanie z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, siostrą czy 
bratem to jeszcze większa radocha niż w pojedynkę!
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Porzucone kobiety w imię zemsty krzywdzą własne dzieci

Gdzie jest tata?
Przemysław WEPRZĘDZ

Rozwód zawsze jest trudnym doświadczeniem. Niestety, nie tylko 
dla dorosłych. Cichy dramat przeżywają także dzieci. Rodzice 
często tego nie rozumieją, wciągając swoje potomstwo w walkę 
z drugą stroną. Zranione serca kobiet, a niekiedy już tylko ich 
ambicje, pchają niektóre z nich do okrutnej zemsty. Nie przebierają 
przy tym w środkach, wśród których jest wysyłanie własnych 
dzieci na pierwszą linię frontu. Takimi działaniami wywołują 
u nich - zazwyczaj nieświadomie - syndrom Gardnera zwany inaczej 
zespołem rodzicielskiego wyobcowania.

Zemsta bez alienacji
Mała kołobrzeżanka Ania, której 

imię zostało zmienione na potrze-
by niniejszego artykułu, stała się 
narzędziem zemsty swojej mamy 
za to, że tata ją zostawił. Nie rozu-
mie, dlaczego tak jest. Ma dopiero 
8 lat. Denerwuje się, gdy mama 
mówi o  nim, że jest złodziejem, 
psychopatą, debilem, zwyrodnial-
cem. Czuje, że to nieprawda. Każda 
chwila spędzona z tatą jest radosna, 
tym bardziej że zostali przy nim jej 
bracia. Kocha ich, choć oni także 
według słów mamy są bandytami, 
bestiami i pitbullami. Jej brat zawsze 
się z nią bawi, gra w ulubione gry, 
opowiada śmieszne historie, chodzi 
na huśtawki. A przecież ma 17 lat.

Poza mamą Ania od nikogo 
innego nigdy nie słyszała złego 
słowa o tacie. Czasami babcia tylko 
coś burknie pod nosem. Mama 
Ani ma 50 lat. Gdy była w  wie-
ku swojej córki, wychowywała 
ją samotnie matka. Rodzice ko-
biety się rozeszli. Nie było mowy 
o spotkaniach z tatą. To były inne 
czasy. Mężczyzna odpuścił. Nie 
dał rady znieść ataków ze strony 
byłej żony. Był szkalowany, a po-
mówienia o rzekomo stosowanej 
przez niego przemocy docierały 
do jego przełożonych. Eksżona źle 
nastawiała do niego dzieci. Z cza-
sem maluchy uwierzyły, że tata jest 
zły. Gdy w  domu prowadzonym 
przez mamę coś przeskrobały, ta 
za każdym razem straszyła je, że 
za karę pójdą mieszkać do ojca. 
Niechęć się nawarstwiała. W końcu 
osiągnęła taki poziom, że do dzisiaj 
mama Ani nie potrafi zamienić ze 
swoim własnym tatą kilku słów.

A jak będzie dziś z 8-latką? Ile 
zapłaci za to, że stała się narzę-
dziem zemsty mamy? Nauczyciele 
w szkole już obserwują jej rozdraż-
nienie. Dziewczynka chce kochać 
tatę oficjalnie, na głos. Przy mamie 
musi jednak udawać, że trzyma 
jej stronę. A przecież tata to tata. 
Ofiarowuje jej uśmiech, nauczył 
jazdy na wrotkach, pokazał gry 
planszowe, zagląda z nią do księ-
garni, rysuje, bawi się w domowy 
teatr, pomaga w odrabianiu lekcji. 
Dziewczynka marzy o  tym, aby 
któregoś dnia zamieszkać z  tatą 
i ze swoimi braćmi. Wie, że u niego 
będzie mogła bez obaw kochać 
także swoją mamę.

Siedem kilometrów pieszo
Tomek z  Koszalina nie miał 

szczęścia w  swoich związkach. 
Pierwsze małżeństwo rozpadło się 
chyba dlatego, że oboje z żoną byli 
zbyt mało dojrzali. Żona wyjechała 
ze swoją mamą na południe Polski, 
zabierając z  sobą ich córeczkę. 
Tomek stracił z nią kontakt. Kochał 
ją, myślał o  niej, ale przez wiele 
lat nie mógł uczestniczyć w  jej 
życiu. Teraz jest inaczej. Córka 
znów zamieszkała w  Koszalinie 
i ma z nim bardzo dobre relacje.

Mężczyzna poznał drugą ko-
bietę. Pracowali razem w jednym 
z  marketów. Najpierw niezobo-
wiązująca randka, potem szepty 
szczerości. Postanowili się pobrać. 
Na świat przyszedł chłopiec. Tomek 
na jego punkcie zwariował. Potem 
dobiła go tęsknota. Żona coraz 
częściej wyjeżdżała z dzieckiem do 

swojej matki, która mieszka na wsi 
oddalonej o 7 km od Trzebiatowa. 
W końcu zaczęła spędzać tam każdy 
weekend. Nie chciała, aby mąż z nią 
jeździł. W samotności czekał na nią 
i na swojego synka w Koszalinie. 
Uroczystości rodzinne odbywały się 
przy tym u teściowej. Mężczyzna 
bardzo chciał, aby pierwsze uro-
dziny synka wyprawić w rodzinnym 
domu. Nie dało się przekonać 
żony. Kryzys przyszedł, gdy uparł 
się, by święta spędzili razem. Po 
kilku latach się rozwiedli. Nie było 

orzekania o  winie. Malec został 
przy matce. Ojciec spędza z nim 
co drugi weekend. Początkowo nie 
obyło się bez utrudnień. Była żona 
rozliczała Tomka z każdej minuty 
spóźnienia po odbiór syna. Groziła 
procesami, zawiadomieniem policji.

– Najgorsze jest to, że mieszkam 
w Koszalinie, a mój synek za Trze-
biatowem. Nie mam samochodu, 
bo oddałem go byłej żonie. Połą-
czenia do wsi, na której mieszka, 
są kiepskie. Zazwyczaj proszę ko-
goś zmotoryzowanego o pomoc. 
Ostatnio się nie udało. Musiałem 
z Trzebiatowa iść na piechotę po 
synka. Na piechotę także razem 
z nim wracałem. Bolały go nóżki, 
więc niosłem go przez całą drogę. 
Był to spory wysiłek. Najważniejsze, 
że weekend spędziliśmy razem – 
mówi uśmiechnięty ojciec.

Mężczyzna dba o rozwój synka. 
Zachęca go do udziału w różne-
go rodzaju konkursach. Ostatnio 
jego praca plastyczna trafiła do 
Filharmonii Koszalińskiej. Festiwal 
Baniek Mydlanych, tworzenie prac 
plastycznych w  plenerze, udział 
w konkursie tańca – to tylko nie-
które z aktywności pilotowanych 
przez niego. Tomasz zaangażował 
się w  akcje przeciwko alienacji 
rodzicielskiej. Uczestniczy w pro-
testach. Niektóre sam organizuje. 
Kilka miesięcy temu jednoosobowo 
pikietował przez Sądem Rejonowym 
w Gryficach, głosząc hasła o prawie 

dzieci do kontaktu zarówno z tatą, 
jak i mamą.

Z budowy biegiem do dzieci
Rafał, także z  Koszalina, jest 

robotnikiem. Swoją żonę poznał 
w kawiarni. Zanim się pobrali, miała 
niepełnosprawne dziecko. Potem 
żona urodziła kolejną piątkę. Aby 
utrzymać całą ferajnę, mężczyzna 
ima się różnych prac. Kilka ra-
zy wyjeżdżał za granicę. Gdy był 
w Holandii, każdy grosz wysyłał do 
domu. Kiedy wrócił, okazało się, 
że żona wszystko roztrwoniła. Jak 
to mówią, poszła w cug. Wniosła 
sprawę o  rozwód. Rafał znalazł 
pracę na miejscu. Gdy z niej wraca, 
zastaje dzieci bez opieki. Żona 
zalicza kolejne libacje. On już się 
z tym chyba pogodził, ale nie może 
pogodzić się z losem dzieci. Całym 
sercem pokochał najstarszego, 
niepełnosprawnego chłopca.

– Kiedyś stracił przytomność. 
Ona się tym nie przejęła. Reani-
mowałem go. Kazałem wezwać 
pogotowie. A ona? Nawet nie po-
jechała do szpitala, gdy dzieciak 
miał operację – mówi mężczyzna, 
nie kryjąc zdenerwowania. – Za 
to nastawiać dzieciaki przeciwko 
mnie potrafi – dodaje.

Dzieciaki głodne nie chodzą, bo 
jeść dostają w szkole i w przed-
szkolu. Ale umyć je trzeba, położyć 
do łóżek…

– Najpierw kąpię tego niepełno-
sprawnego. Potem po kolei każde 
następne dziecko. Jak już wszystkie 
są umyte, to kładę je spać. Muszę 
czasami poczekać przy łóżkach naj-
młodszych, aż zasną. Dopiero później 
mogę zająć się sobą. Nie dzielę już 
pokoju z żoną. Śpię albo w kuchni 
na taborecie, albo kładę się delikat-
nie na łóżku któregoś z dzieciaków. 
A przecież rano trzeba wszystkich 
wyszykować – mówi, zapowiadając, 
że będzie walczył, aby dzieci po 
rozwodzie zostały przy nim.

Na pytanie, jak da sobie sam radę 
z tak dużą gromadą, odpowiada, 
że pomoc zadeklarowali mu bliscy.

Alienacja bez skrupułów
W tragicznej sytuacji są dzieci 

Pawła, także koszalinianina. Mimo 
prawomocnego wyroku regulują-
cego widzenia ojca z 7-letnią córką 
i 10-letnim synkiem, od 10 miesięcy 
do nich nie dochodzi.

– W każdą środę jadę zgodnie 
z postanowieniem sądu po moje 
ukochane dzieci. Telefonuję do 
byłej żony, dzwonię domofonem. 
Choć ona, jak matka, z którą miesz-
ka i  dzieci są w  domu, nikt nie 
otwiera drzwi. Prokuratura roz-
kłada ręce. Sądy miesiącami toczą 
postępowania. Dzieci są w  tym 
czasie manipulowane i nastawiane 
przeciwko mnie. Wyrządzana jest 
im ogromna krzywda. A przecież 
one nie są niczemu winne – mówi 
załamany Paweł.

Według mężczyzny to była te-
ściowa nakręca przeciwko niemu 
córkę, która wychowywała się tak-
że bez ojca. Kobieta manipuluje 
dziećmi. 10-letni syn Pawła napisał 
nawet list do Prezydenta RP. Kiedy 
mężczyzna pokazał nam jego kopię, 
nie wierzyliśmy własnym oczom. 
Budowa zdań świadczy o tym, że 
nie mogło go zredagować dziecko. 

Mama chłopca twierdzi jednak 
inaczej. W sądach mówi, że dzieci 
boją się taty i dlatego ich nie wydaje 
byłemu mężowi. Nie potrafi jednak 
określić, co mówią.

Przed ponad rokiem Paweł zo-
stał oskarżony przez byłą żonę 
o molestowanie seksualne dzieci. 
Sąd natychmiast ograniczył mu wi-
dzenia. Wnikliwe zbadanie sprawy 
przez prokuraturę wykazało, że 
były to kłamstwa.

– Zostałem oczyszczony z po-
dejrzeń, a  ona nadal robi swoje 
– mówi o  matce dzieci rozżalo-
ny tata. – Wmawia im, że się źle 
zachowuję. Kilka dni temu jedna 
z jej sąsiadek słyszała, jak mówiła 
innej, że kolejny raz nastawi dzieci 
przeciwko mnie. Mój synek i córcia 
powoli zaczynają wierzyć w to, że 
jestem zły – mężczyzna ociera łzy.

Podczas ubiegłorocznych waka-
cji pojechał z dziećmi do Łodzi. Tam 
maluchy przebadali biegli sądowi 
z zakresu psychologii. 24-stronico-
wy dokument, jaki sporządzili po 
tym badaniu, jednoznacznie wska-
zuje na to, że dzieciom z powodu 
matki dzieje się krzywda. Zarówno 
u synka, jaki i córeczki stwierdzono 
syndrom Gardnera, czyli zespół 
rodzicielskiego wyobcowania.

Niezłomny dotychczas Paweł 
prowadzi przy domu, w którym 
mieszkają jego dzieci, akcje ser-
duszkowe. Przykleja na balustra-
dzie balkonu – mieszkanie jest 

na parterze – serduszka oraz 
hasła mówiące o tym, że kocha 
swoje dzieci. Podobnie robi w ich 
urodziny. Wtedy dodatkowo po-
jawiają się tam baloniki i plakaty 
z życzeniami. Wszystko od we-
wnętrznej strony balkonu, tak 
aby dzieci mogły to zobaczyć. 
Na balkon wkładane są także 
prezenty świąteczne. Kilka dni 
temu dziewczynka, która skoń-
czyła właśnie 7 lat, dostała tym 
sposobem rowerek. Następnego 
dnia wszystkie ozdoby Paweł 
znalazł w śmietniku, a porzucony 
rowerek na klatce schodowej. Nie 
wie, czy córka go widziała.

– O, tutaj. Proszę zobaczyć. Moja 
była teściowa wybiega na balkon 
z nożem i niszczy wszystkie ozdoby, 
a  prezenty dla dzieci wyrzuca – 
Paweł pokazuje film z  ubiegłego 
roku, na którym widzimy rozwście-
czoną starszą kobietę niszczącą 
wszystko, co zostawił kochający 
swoje dzieci ojciec.

Niedawno była teściowa Pawła 
sprzedała zajmowane przez nią 
i przez córkę mieszkanie. W trakcie 
ostatnich spraw sądowych zmierza-
jących do nakazania przestrzegania 
postanowienia o widzeniach kobieta 
nie chciała się do tego przyznać. 
Odmawiała podania nowego adresu. 
Dwa dni temu mężczyzna dowie-
dział się, że jego dzieci zostaną 
wywiezione do Gdańska…

Niewinnie oskarżony
Pomówienie o  molestowanie 

seksualne to jedna z dość często 
stosowanych przez porzucone 
kobiety metod zemsty. Przekonał 
się o tym Hubert z Gryfic. Przeszedł 
on 13-miesięczną gehennę, pomó-
wiony o znęcanie się psychiczne 
i fizyczne nad swoją żoną, a nawet 
o gwałt. To spowodowało, że na 
wiele miesięcy stracił kontakt ze 
swoją córką. A wszystko w zemście 
za odejście od żony.

– Najpierw założyła mi niebie-
ską kartę, a  potem zawiadomiła 
organy ścigania o przestępstwach, 
jakie miałem popełnić na niej i na 
mojej córce – mówi mężczyzna, 
który w kwietniu ubiegłego roku 
został w kajdankach wyprowadzony 
z domu.

Hubertowi postawiono zarzuty, 
zakazano zbliżania się na odległość 
bliższą niż 20 metrów do żony, 
nakazano w  trybie natychmia-
stowym opuszczenie mieszkania, 
a nadto zastosowano wobec nie-
go dozór policyjny. Dochodzenie 
trwało ponad rok i zakończyło się 
całkowitym oczyszczeniem. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że to nic, 
a  jednak. Skutkiem pomówienia 
było wyalienowanie Huberta jako 
rodzica. Nie mógł się widywać 
z córką, bo gdyby chciał to zrobić, 
naraziłby się na odpowiedzialność 
karną za złamanie zakazu zbliżania 
się do matki dziewczynki, która 
stale miała ją przy sobie. Śledz-
two trwało zbyt długo. Alienacja 
w  zestawieniu z  manipulacjami 
matki spowodowała trudne do 
odwrócenia zmiany w  psychice 
małoletniej. Teraz co prawda Hu-
bert może spotykać się z  córką, 
ale nie jest łatwo przywrócić ją do 
stabilności. Spotkania odbywają się 
w asyście kuratora sądowego, za co 
zapłacił tata dziewczynki. Pierwsze 
po 13-miesięcznej przerwie trwało 
zaledwie 13 minut. Zdezoriento-
wane dziecko nie było w  stanie 
normalnie reagować. Następne 
spotkanie odbędzie się za kilka 
dni. Jak będzie przebiegało? Hubert 
obawia się, że żona, z  którą się 
rozwodzi, nadal będzie nastawiała 
dziecko przeciwko niemu. ©℗

Z Podczas rozwodu cichy dramat przeżywają także dzieci.
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W skrócie
Zarabiają w drodze po puchar
Piłkarze Chemika Police w półfina-
le regionalnych rozgrywek Pucha-
ru Polski wyeliminowali III-ligowy 
Bałtyk Koszalin i  zainkasowali za 
to 20 tysięcy zł od Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej. 
Finał Pucharu Polski na szczeblu 
województwa zostanie rozegrany 
5 czerwca o  godz. 18 w  Policach. 
Przeciwnikiem Chemika będzie 
Kotwica Kołobrzeg. Na zwycięzcę 
czeka kolejne 20 tysięcy zł.

Turek za Włocha
W drużynie Chemika Police po  
sezonie ligowym, w  którym byłe 
mistrzynie Polski zajęły czwarte 
miejsce, nastąpiły zmiany kadro-
we. Za współpracę podziękowa-
no dotychczasowemu trenerowi 
Marcello Abbondanzie, a  w  jego 
miejsce zatrudniono tureckiego 
szkoleniowca Ferhata Akbasa pra-
cującego w ostatnim sezonie w CSM 
Bukareszt. 33-latek ma w swoim CV 
także pracę z reprezentacją Japonii, 
Chin i Turcji. Nowy trener siatkarek 
Chemika twierdzi, że najwięcej da-
ła mu współpraca z Lang Pingiem, 
legendą reprezentacji Chin. Zdoby-
wał również doświadczenie u boku 
innych znakomitych szkoleniowców, 
od których wiele się nauczył. Akba-
sa mówi, że zna praktycznie wszyst-
kie polskie zawodniczki, które są 
w kręgu zainteresowań polskiej re-
prezentacji lub wyróżniają się w roz-
grywkach ligowych. Wiele razy grał 
przeciwko Polkom i klubom z Polski.

Ogbogu będzie grała  
we Włoszech

Z Chemikiem Police oficjalnie roz-
stały się dwie siatkarki. Chiaka 
Ogbogu po udanym sezonie w Lidze 
Siatkówki Kobiet trafiła do ekipy 

mistrza Włoch Imoco Volley Cone-
gliano, w którym grać będzie razem 
z  reprezentacyjną polską rozgry-
wającą Joanną Wolosz. Z Chemika 
odchodzi też Sanja Gamma, która 
dołączyła do zespołu w trakcie se-
zonu, ale nie spełniła pokładanych 
w niej nadziei. 

Pleśnierowicz i Mędrzyk 
zostają w Policach

Jako pierwsza umowę z Chemikiem 
Police przedłużyła Marlena Ple-
śnierowicz. Rozgrywająca dołączy-
ła do drużyny przed rozpoczęciem 
minionego sezonu. W  większości 
spotkań pełniła rolę zmienniczki 
Sladjany Mirković. Pleśnierowicz 
powiedziała, że zostaje w  Poli-
cach bo czuje, że ma tutaj jeszcze 
coś do udowodnienia. W Chemiku 
zostaje także przyjmująca Natalia 
Mędrzyk. W  klubie występuje od 
sezonu 2017/18. Dotychczas wywal-
czyła mistrzostwo i Puchar Polski. 
W minionym sezonie na parkiecie 
pojawiła się 23-krotnie. Łącznie 
w Chemiku rozegrała już ponad 50 
spotkań ligowych.

Siatkówka plażowa  
gościła w Trzebieży

Zakończyła się pierwsza edycja 
turnieju siatkówki plażowej „Grand 
Prix Trzebież 2019”. Były to trzy 
dni grania w  plażówkę na wyso-
kim, profesjonalnym poziomie.
Paweł Frankowski, prezes Chemi-
ka Police ma nadzieję, że turniej 
wpisze się na stałe do grafiku pol-
skiej siatkówki plażowej. Najlepszą 
parą zawodów zostały Agnieszka 
Adamek i  Izabela Błasiak. Drugą 
z  zawodniczek uznano MVP tur-
nieju. Organizatorem zawodów byli 
Chemik Police i Grupa Azoty.

Uroczysta gala 
na początek

Obchody Dnia Chemika roz-
poczęły się w  Policach od uro-
czystego spotkania zasłużonych 
pracowników Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. 

Dr Wojciech Wardacki, prezes 
zarządu Grupy Azoty i polickiej spółki, 
podziękował wszystkim pracowni-

kom za wysiłek w budowaniu war-
tości firmy i energię w jej zmienianiu 
i unowocześnianiu. Wręczone zostały 
również wyróżnienia za całokształt 
pracy zawodowej i szczególny wkład 
w  funkcjonowanie Grupy Azoty 
Police. Wieczór uświetnił występ 
Izabeli Trojanowskiej.

Jedyny taki bieg

Grupa Azoty  
zdobywa szczyty

Wiesław Kotarski z Grupy Azoty 
Police mówi o niesamowitym biegu, 
którego jest pomysłodawcą.

– Skąd taki szalony pomysł, 
żeby przebiec non stop 27 pasm 
górskich?

– Jestem zakochany w bieganiu 
i w górach dlatego postanowiłem 
połączyć to w jedną całość. W ciągu 
12 dni planujemy przebiec 1800 
kilometrów głównymi szlakami 
27 pasm górskich w  Polsce oraz 
zdobyć ich najwyższe szczyty.

– Trudno wyobrazić sobie 
wbiegnięcie na Rysy, a  następ-
nie zbiegnięcie z  nich niczym 
z niewielkiego wzniesienia.

– Na trasie mamy łącznie 43 
kilometry przewyższenia i  10 
szczytów powyżej dwóch tysięcy 
metrów. Tatry są najtrudniejsze, 

ale mamy w  składzie biegaczy, 
którzy przebiegli już te góry, w tym 
także Rysy.

– Jak bieg będzie wyglądał od 
strony organizacyjnej?

– W  skład 16-osobowej ekipy 
wchodzi siedmiu biegaczy z Polic, 
pięciu z Tarnowa, trzech z Puław i je-
den z Kędzierzyna-Koźla. W ekipie 
jest jedna kobieta Dominika Niemiro. 
Wszyscy jesteśmy pracownikami 
Grupy Azoty. Biegniemy parami. 
Z wyjątkiem pierwszego dnia, kiedy 
uroczysty start odbędzie się o go-
dzinie 9 w centrum Świeradowa, 
w  pozostałe będziemy wyruszali 
o 6 rano i kończyli o godz. 22. Para 
zawodników ma do przebiegnięcia 
około 20 kilometrów i wtedy nastąpi 
zmiana. Na trasę wyruszy kolej-
na dwójka. Będziemy zaopatrzeni 

w odpowiednią ilość napojów i żeli 
energetycznych. Ponadto będziemy 
mieli kamery i  specjalne zegarki, 
które za pośrednictwem satelity 
będą zostawiały dokładny ślad po-
konanej przez nas trasy.

– Najpoważniejsze zagrożenia?
– Wszelkie kontuzje oraz nie-

sprzyjające warunki pogodowe. 
Burze w  górach są bardzo nie-
bezpieczne, dlatego wolelibyśmy 
uniknąć takich niespodzianek.

– Kiedy i gdzie startujecie?
– Zaczynamy 3 czerwca o go-

dzinie 9 w Świeradowie, na metę 
w Ustrzykach Dolnych powinniśmy 
przybiec 14 czerwca o godz. 20.30. 
Oficjalne zakończenie sztafety „Gru-
pa Azoty na szczytach” odbędzie 
się 15 czerwca w Tarnowie podczas 
imprezy z okazji Dnia Chemika.

Brak słońca nie przeszkodził w zabawie

Chemia między nami
– W ubiegłym roku hasłem 
zabawy było „Łączy nas 
chemia” i ona już nas połączyła 
– mówił podczas otwarcia 
imprezy dr Wojciech Wardacki, 
prezes zarządu i dyrektor 
generalny Grupy Azoty Police. 
– A dzisiaj jest chemia między 
nami. Są świetni wykonawcy, 
świetna publiczność, świetne 
miejsce. To musi się udać. 
W ubiegłym roku wykonawcy 
rozgrzali publiczność. 

Tegoroczna impreza z  okazji 
Dnia Chemika odbyła się w  mi-
nioną sobotę w  Trzebieży pod 
hasłem „Chemia pomiędzy nami”. 
I ta chemia rzeczywiście była, bo 
zabawa bez wątpienia się udała, 
a  jej liczni uczestnicy mogli się 
poczuć usatysfakcjonowani. Atrakcji 
bowiem nie brakowało. Odbyły się 
zawody sportowe dla dorosłych, 
konkursy dla małych i  dużych, 
zabawy ruchowe… A wieczorem, 
oczywiście, koncerty. Gwiazdą była 
m.in. Kasia Kowalska.

Spragnionych zabawy na świe-
żym powietrzu nie wystraszy-
ła nieco gorsza pogoda. Tym 
bardziej, że na miejscu szyb-
ko rozgrzano się sportowymi 
emocjami. Nie zabrakło także, 
tradycyjnie już, zabaw dla dzieci. 
Zorganizowano je przy plaży – na 
dmuchanych zamkach, zjeżdżal-
niach albo w  trakcie treningu 
z siatkarkami Chemika Police (te 
uczyły prawidłowego odbijania 
piłki). Atrakcją dla dzieci były 
też… doświadczenia w polowym 
laboratorium chemicznym.

Imprezę zainaugurował III Bieg 
Azotowy na 10 kilometrów, w któ-
rym klasę pokazała Dominika Nie-
miro, po raz kolejny wygrywając 
ten dystans w  kategorii kobiet. 
W kategorii mężczyzn na podium 
stanęli Piotr Pawliński i Mateusz 
Apiecionek, którzy wystartują 3 
czerwca w  górskiej sztafecie na 
dystansie 1800 km.

Wiele emocji dostarczył Mię-
dzywydziałowy Turniej Piłki Nożnej 
rozgrywany w tym roku na boisku 
podzielonym na dwie części. Dzięki 
temu jednocześnie odbywały się 
dwa spotkania pięciu wydziałowych 
reprezentacji. Najlepsi okazali się 
piłkarze z JB Nitro.

Tradycyjnie rozegrano mecz 
Pogoni z  reprezentacją Grupy 

Azoty Police. Ci pierwsi okazali 
się w tym roku lepsi, biorąc odwet 
za ubiegłoroczną porażkę.

Jak zwykle dużym zainteresowa-
niem cieszyły się koncerty gwiazd. 
O ile występy zespołów VHS i Ja-
mal wiele osób słuchało, siedząc 
wygodnie przy stołach, to występ 
najjaśniejszej gwiazdy wieczoru Kasi 
Kowalskiej przyciągnął większość 
widzów pod scenę. Śpiewali oni 
i tańczyli razem z uznaną woka-
listką. Festyn zakończył pokaz ogni. 
Znakomita organizacja imprezy, 
świetni wykonawcy, dużo spor-
towych emocji i  dobre jedzenie 
sprawiły, że uczestnicy Dnia Che-
mika opuszczali Trzebież bardzo 
zadowoleni. Następny festyn już 
za rok.
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Alan SASINOWSKI

1. Gdy niektórzy przedstawiciele 
nowej lewicy próbują relatywizować 
Polską Rzeczpospolitą Ludową, 
powiadają tak: może i był to reżim 
narzucony, może i kogoś od czasu 
do czasu zabijał, ale przecież nie 
da się zaprzeczyć, że zlikwidował 
analfabetyzm, umożliwił powszech-
ny awans społeczny, zmodernizo-
wał i uprzemysłowił kraj, dokonał, 
jak brzmi tytuł jednej z modnych 
książek na ten temat, „prześnionej 
rewolucji”. Jest to oczywiście ko-
lejna wersja argumentu ostatniego 
pierwszego sekretarza Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej Mieczysława 
Rakowskiego, który przekonywał, 
że gdyby nie socjalizm, on nadal 
zajmowałby się wypasem krów. 
Czyli: bez wysiłku towarzyszy 
Polska jako jedyny kraj w nieko-
munistycznej Europie pozostałaby 
zacofanym skansenem folwarków 
i niepiśmiennych chłopów. Brawu-
rowe rozumowanie! Skalę osiągnięć 
modernizacyjnych komunistów 
najlepiej podsumowuje historyk 
Jerzy Eisler: „O ile w  ostatnim 
pełnym roku II Rzeczpospolitej, 
w roku 1938, dochód narodowy na 
głowę w Polsce wynosił 45 proc. 
dochodu narodowego ówczesnej 
Francji, 82 proc. Włoch i 206 proc. 
Grecji, o tyle w ostatnim pełnym 
roku PRL, w  roku 1988, było to 
analogicznie 11 proc. dochodu na 
głowę we Francji, 13 proc. we Wło-
szech i… 36 proc. w Grecji”. I  to 
jest właściwy punkt wyjścia do 
rozważań o wyborach z 4 czerwca 
1989 roku.

2. Do Okrągłego Stołu i  wy-
borów doszło, bo pod koniec lat 
osiemdziesiątych polskie państwo 
sypało się jak domek z kart, a Ro-
sjanie byli zbyt zaaferowani własną 
degrengoladą, by podjąć jakąkolwiek 
interwencję. Komuniści wymyślili, 
że przetrwają tylko wtedy, jeśli 
podzielą się odpowiedzialnością 
z przeciwnikami reżimu. Jak ujął 
to Antoni Dudek, chodziło o stwo-
rzenie dla umiarkowanej części 
opozycji reglamentowanego miejsca 
w systemie politycznym, w którym 
zamiast Komitetu Centralnego 
PZPR rządzić będzie prezydent 
Wojciech Jaruzelski. Był to manewr 
mający pozwolić zachować władzę, 
a nie ją oddać. Manewr wyjątkowy 
dlatego, że wyjątkowo desperacki, 
a nie dlatego, że szlachetny i świa-
tły. Ci, którzy przeprowadzali tę 
operację, po prostu nie wiedzieli, 
że świata, którego uparcie bronią, 
już nie ma.

3. Co rangi wyborów 4 czerw-
ca – pierwszych prawie wolnych, 
przełomowych – nie umniejsza. 
Ich potencjału mitotwórczego nie 
umniejsza też to, że wzięło w nich 
udział 62 proc. wyborców. Jak na 
to, co robiono polskiemu społe-
czeństwu od 1945 roku, te 62 proc. 
to i tak niemało.

4. Co w wydarzeniach sprzed 30 
lat wydaje się szczególnie smaczne 
z  perspektywy roku 2019? Bez-
kompromisowość narodu. Jego 
(relatywna) jednomyślność, która 
wprawiła w osłupienie i komuni-
stów, i opozycjonistów. Kandydaci 
Komitetu Obywatelskiego w Sej-
mie zdobyli 160 mandatów na 161. 
W Senacie 92 na 100. Upadła lista 
krajowa z czołowymi postaciami 
komunistycznego establishmen-
tu. Tak totalnego zwycięstwa nie 
spodziewał się nikt. Gdy wreszcie 
pozwolono społeczeństwu prze-
mówić, to przemówiło ono tak 
mocnym głosem, że plany starych 
i nowych graczy, którzy umówili 
się na łagodniejszy transfer władzy, 

legły w gruzach. Z powodu upadku 
listy krajowej w trakcie wyborów 
zmieniono ordynację wyborczą, 
aby można było znaleźć kandy-
datów na nieobsadzone mandaty. 
Macherzy od gabinetowych gier 
już u zarania nowej Polski dostali 
lekcję, że wyborcy niekoniecznie 
są stadem baranów, które można 
dowolnie przesuwać z kąta w kąt, 
ale oczywiście nic z tej lekcji nie 
zrozumieli, jak to macherzy.

5. Urodziłem się w roku 1983, 
więc momentu przełomu nie pa-
miętam, ale nową Polskę – już 
tak. Lata dziewięćdziesiąte były 
żałosne z wielu powodów, a jednym 
z nich był upadek elit. Nie pamię-
tam Wałęsy bohatera (o którym 

nawet Jarosław Kaczyński, już 
z nim skonfliktowany, powiedział, 
że w  latach 1988 – 1990 miewał 
chwile iluminacji politycznej i był 
prawie geniuszem), jedyne, na co 
się załapałem, to Wałęsa, który 
nie potrafi się wysłowić, podczas 
debaty prezydenckiej bajdurzy 
coś o „Ani be, ani me, ani kuku-
ryku” i bezczelnie kłamie na temat 
swojej współpracy z  bezpieką. 
O  chwale „Solidarności” mogę 
poczytać sobie w książkach. To, 
co kojarzę, to niekończące się 
kłótnie dawnych opozycjonistów 
– z punktu widzenia zwykłych lu-
dzi, którzy walczyli o przetrwanie 
w  czasie transformacji, kłótnie 
kompletnie bezsensowne. Nie 

pamiętam grozy budzonej przez 
komunistów, ale Aleksandra Kwa-
śniewskiego pląsającego do utworu 
disco polo „Ole! Olek” zespołu Top 
One – jak najbardziej. Dodajmy 
do tego dziennikarzy z  ustami 
pełnymi moralistycznych fraze-
sów, artystów udających mędr-
ców, naukowców zajmujących się 
głównie pielęgnowaniem własnej 
wyższości, i środowisko sędziów, 
które przez długie lata ciężko 
pracowało na zwycięstwo partii, 
która obiecała, że wreszcie zrobi 
z  nimi porządek. Ogólnie rzec 
biorąc nigdy nie rozczarowałem 
się polskim życiem publicznym, 
bo jego przedstawiciele nie dali 
mi podstaw, żeby oczekiwać od 

nich czegoś wielkiego. W  tym 
sensie moje pokolenie osiągnęło 
spektakularną wolność od złudzeń, 
wolność, o której 4 czerwca 1989 
nikomu się nie śniło. ©℗

6 | 
magazynKuriera
31 maja 2019 r.   Rocznica 

Z W najbliższy wtorek w „Kurierze 

Szczecińskim” znajdą Państwo dodatek 

poświęcony wyborom 4 czerwca 1989 

roku.

2046-19-A

1989 z perspektywy 2019

Wolność

NISKIE RATY!!!
  Nowość! Raty miesięczne

  Dogodne warunki spłat

  Również z zajęciami komorniczymi

 609 911 100
2016-19-A

4 czerwca 1989–2019
Wybory, które odbyły się 4 czerwca 1989 r., w znacznym stopniu przyczyniły się do przyspieszenia procesu zmian systemu politycznego, 

społecznego i gospodarczego w Polsce. Procesu, którego kolejnymi odsłonami były fale politycznych protestów i strajków poczynając od 1956 r. 

po rok 1988. Pod naciskiem fali strajkowej, w atmosferze pogarszających się nastrojów społecznych, trudnej sytuacji gospodarczej władza 

podjęła dialog z opozycją. Finałem rozmów było podpisane 5 kwietnia 1989 r. porozumienie. To ono wyznaczało kierunki zmian ustrojowych. 

Strony zgodziły się na przywrócenie urzędu prezydenta państw oraz przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów do Sejmu i w pełni 

wolnych wyborów do Senatu. Ażeby porozumie weszło w życie, Sejm uchwalił pospiesznie „Ustawę o zmianie Konstytucji PRL”. Rada Państwa 

wyznaczyła termin wyborów na 4 (I tura) i 18 (II tura) czerwca. W tym czasie podjęto także decyzję o legalizacji NSZZ „Solidarność”.

„Kurier Szczeciński” tak relacjonował wydarzenia: „Kurier Szczeciński” tak relacjonował wydarzenia: 

Z 2 czerwca 1989 r.

Z 6 czerwca 1989 r.

Z 7 czerwca 1989 r.

Z 13 czerwca 1989 r.

Z 9 czerwca 1989 r.

V Plakat wyborczy 

z czerwca 1989 r.

V 2 czerwca 1989 r.

Sesja: xlbkpv2gz4dx2j03tad12ux0; Czas: 2019-05-31 11:48:42; Adres: 37.30.5.36



 Pół żartem, pół serio  magazynKuriera
31 maja 2019 r. | 7

Z ust im 
wyleciało

 t  – Prezes Kaczyński przegrał 
osiem kolejnych wyborów, a te-
raz wygrywa. Tak to jest w poli-
tyce, prawdziwi mężczyźni nie 
poddają się po byle porażce. 
Natomiast jasno trzeba sobie 
powiedzieć, że jeżeli się z  po-
rażki nie wyciągnie wniosków, 
to jej się w sukces nie przekuje 
– Tomasz Grodzki, szczeciński 
senator PO.

 t – Prawo i  Sprawiedliwość 
nie wypłaci ani jednej złotówki. 
Dopóki rządzi Prawo i Sprawie-
dliwość, nikt, nawet jeżeli ma 
siedzibę na bogatej prestiżowej 
ulicy nowojorskiej i jest przed-
stawicielem jakiejś organiza-
cji żydowskiej, nie powącha ani 
złamanego grosza, nie zobaczą 
ani jednej złotówki. Jeżeli ktoś 
ma prawo do odszkodowań, to 
Polacy – Joachim Brudziński, 
szczeciński europoseł PiS 
w  kwestii oddania majątku 
bezspadkowego organizacjom 
żydowskim.

 t – Jeżeli mówimy o  gazie, to 
wszyscy pamiętają premiera Mo-
rawieckiego, który podpisywał 
z  Amerykanami umowę na do-
stawy gazu. Ale jakoś nie mamy 
gazowców, więc nie wiadomo, 
czym my ten gaz przywieziemy 
do Szczecina – Anita Kucharska-
-Dziedzic, kandydatka Wiosny 
Roberta Biedronia do Parlamentu 
Europejskiego.

 t – Dziewczę nie ma fioletowe-
go pojęcia o  tym, że gazowce 
należą do armatorów zewnętrz-
nych. Temu dziewczęciu, które 
wypowiadało się na ten temat, 
radziłbym wrócić do szkoły 
i zrezygnować z kandydowania – 
Krzysztof Zaremba, szczeciński 
poseł PiS o wypowoiedzi kandy-
datki Wiosny.

 t – Stąd m.in. konieczność ko-
ordynacji i moja obecność od kil-
ku dni w Małopolsce, na Śląsku 
i na Podkarpaciu, obecność pana 
premiera. To nie jest tak, jak się 
próbuje przedstawiać w sposób 
prześmiewczy, że urządzamy tu 
szopki wizerunkowe – jeszcze raz 
Brudziński, ale o powodzi.

Kolumnę 
dźwignął

Dariusz 
STANIEWSKI
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Kurier 
Towarzyski

Z Dziwi nas nieco, że europoseł Czesław Hoc (z prawej) nie zna możliwości radnej 
Małgorzaty Jacyny-Witt. Bo przecież jest ona zdolna do wszystkiego i wszyscy o tym 
wiedzą. A minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk ma pomysł na kolejny 
etap w karierze pani radnej.

Wyciągnięte 
z sieci

 t Ten poseł Nitras. Jak mawia 
młodzież: sam się prosi, sam 
„pcha się w  gips”. Nie usiedzi 
spokojnie przez pięć minut, żeby 
nie wbić jakiejś szpili rządzącemu 
PiS-owi. Kilka dni temu zaczął się 
naigrywać z premiera rządu Ma-
teusza Morawieckiego. Ten poje-
chał na tereny objęte powodzią, 
żeby dodać otuchy, wspomóc, 
pokazać, że jest z narodem. A po-
seł Nitras zamiast docenić pre-
mierowy trud i  zaangażowanie, 
udostępnił na Twitterze zdjęcie, 
które przedstawiało pobyt szefa 
rządu w  jednej z  podtopionych 
miejscowości. Na fotografii wi-
dać premiera, a za nim kilka „wy-
pasionych” rządowych czarnych 
limuzyn.

„Premier Morawiecki dzielnie 
walczy z  powodzią siedmioma 
limuzynami” – skomentował Ni-
tras.

Odpowiedział mu były premier 
Marek Belka.

„Jeśli powypadkowe to robią 
może za wał przeciwpowodzio-
wy?”.

Bitewny kurz po wyborach do europarlamentu już opadł. 

Wytrzeźwieli ci, co przegrali oraz ci, co wygrali. Teraz czas zacząć 

przygotowania do jesiennych wyborów, do polskiego parlamentu. 

Przygotowywać fortele i pułapki na przeciwników, opracowywać 

strategie i listy obietnic, które nie zostaną spełnione, popracować 

nad wyglądem i uzębieniem kandydatów. Sejm i Senat czekają! 

Ależ to będzie rzeź! Jeńcy nie będą brani.
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Z Czołowy fighter PiS w Radzie Miasta – radny Dariusz Matecki – zachowuje 
czujność. Wie, że przeciwnik czyha na każdym kroku, czai się za węgłem i jest 
gotów zadać cios poniżej pasa.
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Z Wiceprezydent Szczecina Daniel Wacinkiewicz wie, jak walczyć z biurkową 
makulaturą. Najlepiej podrzucić ją koleżance wiceprezydent Annie Szotkowskiej. 
Młoda, silna, zdrowa, da radę.
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Z Opozycja nie może się pogodzić z przegraną w wyborach do europarlamentu. 
Chwyta się więc każdego pretekstu, żeby zdeprecjonować przeciwnika. Tym razem 
padło na szczecińskiego posła PiS i jeszcze szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. 
Zdobył mandat europosła, ale przeciwnicy nadal przypominają jego wyborczą 
wpadkę z Choszczna.

Z W Starej Rzeźni zaprezentowano wystawę fotograficzną pt. „Osobowości 
Szczecina”. Jednym z bohaterów był prezydent miasta Piotr Krzystek, tym 
razem wystylizowany na eleganckiego boksera. Bo lubi sporty walki i jak mówią 
„na mieście” to ostry zawodnik, który potrafi przywalić, a potem jeszcze poda 
chusteczkę przeciwnikowi, żeby otarł krew z nosa oraz łzy.
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Dialogi (nie)codzienne
Mirosław Skowron (Super 
Express): – Czyli jednak Joachim 
Brudziński zdobywa kompetencje 
na przyszłość, by być następcą Ja-
rosława Kaczyńskiego!
Joachim Brudziński, szczeciński 
poseł PiS oraz szef MSWiA: – Li-
tości, dajmy spokój z tymi na-
stępcami. Kiedy wstąpiłem w 1991 
r. do Porozumienia Centrum, 
jedną z pierwszych rzeczy, którą 
usłyszałem, było to, że będziemy 
musieli szukać następcy Jarosława 
Kaczyńskiego, bo „się skończył” 
i jest politykiem „wypalonym”. 
30 lat temu!
– Kaczyński nie jest politykiem 
przewidującym i myślącym, kto 
w przyszłości pokieruje PiS?
– Nie ma potrzeby, bo Jarosław 
Kaczyński nigdzie się nie wybiera. 
I bardzo dobrze, bo choć jestem 
człowiekiem obdarzonym łaską 
wiary, to trudno mi uwierzyć, by 
PiS mógł wygrać bez niego wybory.
– Wiele osób mówi, że szkoda 
pana na Brukselę i tak naprawdę 
tuż po wyborach pan zrezygnuje 
i wróci do rządu, a miejsca wezmą 
kolejni z listy.
– Nie, to byłoby nieuczciwe wobec 
wyborców.

– Jestem dziwnie pewien, że wy-
borcy PiS by się nie obrazili.
– Bez przesady, nie jestem takim 
powiatowym Machiavellim, by 
takie rzeczy planować.
– Komentując zarzut o zarobkach 
europosłów, stwierdził pan, że „gdy-
bym chciał doposażyć rodzinę, to 
nie byłbym parlamentarzystą, tylko 
trafiłbym do zarządu dużej spółki 
Skarbu Państwa”. To prztyczek do 
części kolegów? Byłego ministra Ja-
sińskiego, byłej minister Sadurskiej?
– Nie jest tajemnicą, że w tych 
spółkach zarabia się bez porówna-
nia lepiej. Tyle że jestem ostatnim, 
który narzekałby na zarobki. Polski 
poseł i minister zarabia naprawdę 
godziwe pieniądze. Moja żona pra-
cuje jako nauczyciel, mamy trójkę 
dzieci i naprawdę nie narzekamy. 
Żyjemy na przyzwoitym poziomie, 
byłoby monstrualną nieprzyzwo-
itością, gdybym narzekał.
– Żona nie narzeka na pensję na-
uczyciela? Strajkowała?
– Nie strajkowała, ale popierała 
postulaty strajkujących. Uważała 
je za słuszne. Zresztą ja też się 
zgadzam, że nauczyciele powinni 
zarabiać więcej. Prawo do straj-
ku nie powinno jednak uderzać 

w dzieci. I wracając do pensji, 
trzeba naprawdę uczciwie po-
wiedzieć, że rząd PiS dzieli się ze 
społeczeństwem owocami wzrostu 
gospodarczego znacznie szerzej 
niż jakikolwiek rząd wcześniej.
Robert Mazurek (RMF FM): – Do 
naszego studia pieszo przyszedł 
minister spraw wewnętrznych 
i administracji Joachim Brudziński.
Joachim Brudziński: – Dzień do-
bry, widziałem że pan przez okno 
wyglądał, żeby zobaczyć, czy pod-
jadę. Byłby problem, żeby wylądo-
wać tu Black Hawkiem, dlatego 
przyszedłem piechotą.
Anna Dryjańska (NaTemat): – Ja-
ka jest pierwsza rzecz, którą trze-
ba zrobić lub mieć, by przeprowa-
dzić udaną kampanię wyborczą? 
Co jeszcze oprócz chęci? 
– Czas. Spotkania z wyborcami 
w województwie lubuskim i za-
chodniopomorskim zacząłem już 
2-3 lata temu. To było przygotowa-
nie przed oficjalną kampanią, któ-
ra zaczęła się pod koniec lutego. 
– Czyli już 2-3 lata temu pan wie-
dział, że wystartuje w wyborach 
europejskich? 
– Tak. Wiem, czego chcę, rozpi-
sałem sobie precyzyjny plan poli-

tyczny. Na tym etapie chcę poznać 
mechanizmy polityki europejskiej 
i światowej. 
– A potem? 
– Pozwoli pani, że postawię tu 
kropkę. Plany są po to, by je re-
alizować, a nie po to, by o nich 
opowiadać. 
(…)
– Wiele wsi pan odwiedził?
– Ciężko to zliczyć. Zjechałem 
okręg od Radowa Małego, przez 
Słowenkowo aż do Pszczewa. I po-
wiem pani jedno: ludzie na wsi 
też chcą Polski otwartej i demo-
kratycznej. Tylko trzeba do nich 
pojechać i z nimi rozmawiać. Być 
blisko ludzi.
– Co to znaczy?
– Pokazywać się takim, jakim się 
jest. Można to zobaczyć w naszych 
materiałach z kampanii na Fa-
cebooku i Twitterze. Gdy byłem 
zmęczony, to byłem zmęczony, 
a nie wystrojony przed obiekty-
wem. Gdy byłem w nerwie, to nie 
ukrywałem, że jestem w nerwie. 
Jak wywróciliśmy się w kajaku na 
Parsęcie w Kołobrzegu, to też to 
pokazaliśmy, a nie udawaliśmy, 
że się nie wydarzyło.
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Tytułowe �łow� ����to ���y��e���� ��e� �łow� ����to ���y��e���� ��e����y��e���� ��e�
wł�ś��we fo�my, �o��ew�ż ko����� ��� ��m 
�  ���ym� �łow�m�. Z�m���t nienawidzić 
mów�my nienawidzieć, �o ł���ymy te� 
wy��� �  ����ow��k�em widzieć, ��m���t 
wymyślić mów�my wymyśleć, �o ko����y 
��� �  myśleć, �  ��m���t lubić mów�my 
lubieć, m�mo że ��� � ����ym ��e ko����y. 
Tym����em nienawidzieć, wymyśleć � lubieć 
u���w��e �� ���e� �o�m� ���ykow� �� �ł�d.

Jed��k �ł�d �ł�dow� ��e�ów�y, � �owody, 
dl� któ�y�h wy��e��my ��e�o���w�e fo�my, 
�� �óż�e. Z������my od �łow� nienawidzić 
ko����o�ego �e �łowem widzieć. To ��e �e�t 
�e��od�t�w�e �ko����e��e, gdyż w d�w�e� 
�ol����yź��e (do XVIII w.) ��t���ło �łowo 
nawidzieć o���������e ‘�h�t��e w�d��eć, 
ko�h�ć’. O�ok ��ego ��t���ł� fo�m� niena-
widzieć ‘��e ��e���eć, ��e ��o��ć’, u�hod���� 
���e� dług�e l�t� �� fo�m� �o���w��. Dość 

�ow�ed��eć, że w „Słow��ku etymolog����ym 
���yk� �ol�k�ego” Alek���d�� B�ü�k�e�� 
���y fo�m�e nienawidzić �e�t �d�ot����: 
myl�e! Wy���y nienawidzieć � nienawidzić 
długo w��ół��t���ły ��ko �ów�o���w�e, 
�ed��k � ��eg�em l�t nienawidzieć wy��ło 
� uży���, � nienawidzić u����emy �� �łowo 
�edy�e � �o���w�e.

Dl���ego t�k �e�t? N�e w��domo. N�e 
w�emy, dl���ego ��k�ś fo�m� ���e�t��e ��m 
od�ow��d�ć � dl���ego ����y��my używ�ć 
���e�. C���em ���yko���w�y ��ó�u�� t�k�e 
��o�e�y wy��ś���ć. P�ofe�o� W�told Do�o�
��ew�k� w ��k��u �������ym w ��e�w��e� 
�ołow�e XX w�eku �o��w�e��e ��� fo�my 
nienawidzić tłum���ył… ��e�hlu��� wymow� 
w�����w��ków! „W W�����w�e �ły��y ��� 
w �wo�od�e� wymow�e ��e tylko należyć, 
myślić, �le ��wet chcić, śmić, przyć ��m���t 
chcieć, śmieć, przeć” – ����ł. Wol� �ed��k 
���� ��te���et���� tego ���w��k�. Otóż �eśl� 
fo�m� ����u ���e��łego koń��y ��� �� �ił: 
nienawidził, prowadził, to �e�okol�����k 
�ow���e� ��� koń��yć �� �ić: nienawidzić, 
prowadzić. N�ewyklu��o�e �ed��k, że h��to�że h��to�e h��to�

��� ��to��y koło � �o��ow��e�h������� ��� 
fo�m� nienawidzieć ��d��e ���e� �o�m� 
���ykow� ���k�e�tow���. N� ����e �ed��k 
�e�t ��e�o���w��.

H��to�y���e uw��u�kow���e m� też 
����ow��k wymyślić, któ�y d��ś �e�t fo�m� 
doko���� ����ow��k� myśleć. W��to �ed��k 
w�ed��eć, że w d�w�e� �ol����yź��e �łowo 
myśleć m��ło �o�t�ć myślić, �t�d �hoć�y 
fo�m� myśliciel. Tym ł�tw�e� �ow����śmy 
��o�um�eć, dl���ego w��ół��eś��e mów�my 
wymyślić. Po��dto d���ł� tu te� ��m me�. Po��dto d���ł� tu te� ��m me�
�h����m, �o w �łow�e nienawidzić: fo�m� 
����u ���e��łego �e�t ��koń��o�� �� �ił: 
wymyślił, w��� �e�okol�����k �ow���e� �yć 
��koń��o�y �� �ić: wymyślić.

A �o � ��de� ����t� fo�m� lubieć? Je�t 
���olut��e ��e�o���w��! N�e m� dl� ��e� 
ż�d�ego h��to�y���ego u����d��e���. 
Fo�m� ����u ���e��łego m� �o�t�ć lubił, 
�e�okol�����k mu�� m�eć w��� �o�t�ć: 
lubić. I��� ��e��, że w�ele o�ó� modyf�ku�e 
t�kże fo�my ���e��łe � mów�: lubiał, lubiała. 
Je�t to �ed��k �ł�d ��ż��y, dl� któ�ego ��e 
����du�emy ż�d�ego u����w�edl�w�e���. ©℗
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Baran
Sekstyl Słońca zasili Cię 
życiodajną energią i nała-

duje Twoje akumulatory życiowe 
na dłuższy czas. Nów sprzyja po-
dejmowaniu nowych zobowiązań. 
Niewykluczona podróż służbowa.

Byk
Wenus w trygonie 
z Plutonem i Saturnem 

obdarzy Cię dobrą formą i popra-
wi Twoje notowania zawodowe. 
Układ pozwala zawrzeć korzystną 
umowę. Przynosi spokój.

Bliźnięta
Nów w Twoim znaku 
patronuje rozpoczyna-

niu ważnych projektów, zachęca 
do większej aktywności na polu 
towarzyskim. Merkury w sekstylu 
z Uranem jest pomocny przy pod-
pisywaniu ważnych umów.

Rak
We wtorek Merkury 
wchodzi do Twojego 

znaku, co pozwoli błysnąć Ci 
pomysłowością i zapowiada 
udane interesy. Sekstyl Urana 
sprzyja wprowadzeniu innowacji, 
które w niedługim czasie powinny 
przynieść korzyść.

Lew
Nów wprawi Cię w lepszy 
humor. Nie będziesz tak 

łatwo się denerwować i na spo-
kojnie załatwisz swoje sprawy. 
Wyjdziesz na swoje.

Panna
Merkury w sekstylu 
z Uranem radzi odpuścić 

sobie mniej ważne sprawy i sku-
pić się na priorytetach. Możesz 
postawić na oryginalne i radykalne 
rozwiązania.

Waga
Wenus w trygonie z Plu-
tonem i Saturnem niesie 

dobry czas dla Ciebie. Możesz 
liczyć na przychylność losu 
i sprzyjające okoliczności przy 
załatwianiu ważnych spraw.

Skorpion
Nów zapowiada dobry 
start dla rozpoczynania 

nowych działań na wielu płaszczy-
znach. Zastanów się nad priory-
tetem zadań i skup na najważniej-
szym projekcie.

Strzelec
Poniedziałkowy Nów 
w Bliźniętach sprzyja 

rozpoczynaniu nowych przedsię-
wzięć. Jowisz zapewnia powo-
dzenie przy realizacji Twoich 
pomysłów.

Koziorożec
Trygon Wenus z Pluto-
nem i Saturnem stoją-

cymi w Twoim znaku Mars ułatwia 
realizację Twoich planów. Zwięk-
szy się Twoja siła przebicia i szyb-
kość podejmowanych decyzji.

Wodnik
Merkury w sekstylu 
z Uranem sprzyja podej-

mowaniu ryzyka. Ten układ wraz 
z nowiem predysponuje Cię do 
rozpoczynania nowych ambitnych 
projektów zawodowych.

Ryby
Trygon Marsa obdarza Cię 
energią i chęcią dokona-

nia zmian. Licz na dobre samopo-
czucie. Planuj wakacyjne wojaże.

Horoskop 
przygotował(a)
 
Małgorzata 
Wadżet Gardasiewicz
 
www.MalgorzataGardasiewicz.pl

Rząd tryumfuje, bo w wyścigu 
do parlamentu UE wprowa-
dził najwięcej swoich ludzi. Na 
szczęście. Kto jednak podsumu-
je wszystkie głosy oddane na 
stronników zagranicy (Koalicja 
Europejska, Wiosna i  Lewica 
Razem) zauważy, że gdyby cała 
ta kompania poszła zgodnie 
z receptą Zagłoby (kupą mości 
Panowie!), to oni o  włos wy-
graliby tę rundę… Tymczasem 
w  finale rozgrywki pisowscy 
patrioci najżarliwiej atakowali 
patriotów z Konfederacji, nazy-
wając tychże „agentami Putina”. 
Niepomni, że w jesiennej elekcji 
do Sejmu mogą ich wsparcia 
potrzebować.

Dziś cała „okrągłostołowa” 
gromada szykuje się, by jakoś 
uczcić 30-lecie 4 czerwca, rocz-
nicę pamiętnych wyborów – kon-
traktowych do sejmu i wolnych 
do senatu, pieczętujących układy 

Magdalenki i Okrągłego Stołu. 
Największy ich sukces – odrzu-
cenie przez naród listy krajowej 
– czyli całej komunistycznej 
strony umowy, został szybko 
zakamuflowany, bo… łamał tajne 
porozumienie władzy ze „stroną 
społeczną” (zdominowaną przez 
agentów SB)). Wielu z mieszkań-
ców „najweselszego z baraków 
obozu pokoju” uwierzyło w cud 
pokonania komunizmu. Jeno 
garstka wiedziała, że 4 czerwca 
był zaplanowaną inscenizacją. 
Prawdziwy zaś przełom dokonał 
się w  ciszy eleganckich gabi-
netów… cztery lata wcześniej, 
niespełna rok po zamordowaniu 
księdza Popiełuszki.

Decyzja o przekazaniu depo-
zytu pn. PRL ze strefy sowieckiej 
do amerykańskiej, jako kon-
trybucji po przegranej „zimnej 
wojnie” zapadła już w 1985 roku, 
gdy władzę na Kremlu objął 

Michaił Gorbaczow (od początku 
lat 80. szykowany do tej roli 
przez szefa KGB Andropowa). 
Nowy przywódca natychmiast 
rozpoczął rokowania z  prezy-
dentem USA Ronaldem Reaga-
nem. Ich efektem było aksamitne 
wycofanie się ZSRR z  krajów 
demoluda, w pierwszym rzędzie 
z Polski. A przypieczętowała to 
25 września 1985 zapomniana 
dziś wizyta premiera PRL gen. 
Jaruzelskiego w  nowojorskim 
Rockefeller Center. Pretekstem 
był występ na sesji ONZ, ale 
rzeczywistym celem było – shoł-
dowanie Polski Ameryce.

Senior rodu David Rockefeller 
przyjął dyktatora Polski w zaci-
szu swego gabinetu. Utajnione 
spotkanie trwało ponad półtorej 
godziny. Potem był uroczysty 
lunch dla półoficjalnej delegacji 
PRL przy asyście Zbigniewa 
Brzezińskiego. Rockefeller za-

proponował inwestycję w pol-
skie rolnictwo indywidualne 
( fundacja rolna) wyraził też 
zainteresowanie naszym prze-
mysłem… Słowem „hołd pol-
ski” złożony wtedy gigantom 
amerykańskiego imperializmu, 
został łaskawie przyjęty. Jaruzel-
ski powinność służby nowemu 
władcy zrozumiał. Tak zaczęła 
się nasza transformacja, czyli 
przejęcie polskiej gospodarki 
przez zachodni kapitał, w którym 
Rockefellerowie grają do dziś 
pierwsze skrzypce.

Znamienne, że trzy lata po 
kontraktowych wyborach, rów-
nież 4 czerwca, obalony został 
w zamachu stanu (słynna „noc-
na zmiana”) pierwszy wybrany 
w wolnych wyborach rząd z pre-
mierem Janem Olszewskim na 
czele, który odważył się podjąć 
próbę odbudowy rozsypującego 
się państwa. ©℗

Językowa corrida

N�e��w�d��ć, wymyśl�ć, lu��ć
Ewa KOŁODZIEJEK

R
ys

. H
en

ry
k 

S
AW

K
A

Pod prąd

Przełom, czyli… zapomniana „wizyta przyjaźni”
Janusz ŁAWRYNOWICZ

Redaktor magazynu „Kuriera” 
Berenika Lemańczyk
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Natura w obiektywie

Pt���� w�o���  
��d �t�w�m�
Mirosław WINCONEK 

S� w S���e����e m�e����, gd��e ��gl��
d�my �wykle ���d��e�. W�o��� to ��w��e 
�ed��k ����egól�� �o��, w któ�e� w��to 
�e odw�ed��ć. Po t�k�m ����e��e ��k 
�hoć�y ��d Sy�e��m� St�w�m�, moż�� 
�����ć �o�ytyw�e� e�e�g��, u����w��y, 
��k w ���h � w ��h oto��e��u ��tu�� t�t�� 
ży��em. W ����y o św���e ��y w��e��ym 
�o���k�em te� ��k�tek �� k�żdym ���em 
��e��y �wym �og��twem, �wł������ ��ś 
�óż�o�od�oś��� �t��tw�. Polu���e �� 
�we ���y�m�k� ����le ��we, do�to��e 
� ��u��e ł���d��e ��eme wod���e ���y 
�o��e ���kl�t� �t�w�����e �o wyl�gu �we 
��e�w��e k�ok�, ���kl�we ły�k� �e �t�dk�m� 
t�kże �wo��h młody�h, któ�e ���eg������ 
��t�u�ów, ��y k��yżówk� �k�yte wś�ód 
t����� �  ��od���e w  ���h �e �wo�m� 
do��e�o �o wyklutym� ���kl�t�m�. To 
w�dok� ��e�wykłe. Gd��e ��d��e� – ���y 
od�o����e �����ś��� �  ��e��l�woś�� – 
możemy �yć św��dk�m� �od��e��ego 
��ekt�klu k��m�e��� ����e��otl�wy�h 
���kl�t w d��u�l��h d�����ołów. A ���y 
ok���� wy�łu�h�ć �ów��e ��e��mow�ty�h 
ko��e�tów � ud���łem ko�ów, �t��yżyków, 
ś��ew�ków, �ud��ków � ���y�h �t�ków, 
���e�l�t��y�h głoś�ym� wy�t���m� ż��.

Rozmowy z finalistkami Gryfii, Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki

Hołd �łożo�y �����
Z Katarzyną J. KOWALSKĄ nominowaną do Gryfii za książkę „Polski El Greco” rozmawia Alan SASINOWSKI

– Pani książka opowiada o dwóch 
badaczkach, Izabeli Galickiej i Han-
nie Sygietyńskiej, które w 1964 roku 
na plebanii w Kosowie Lackim od-
kryły obraz „Ekstaza św. Franciszka” 
El Greco, co uruchomiło sekwencję 
zdarzeń pozwalającą opowiedzieć 
m.in. o  malarstwie, o  Instytucie 
Sztuki PAN, o środowisku badaczy 
obrazów, o kulisach pracy konser-
watorów. Który z tych wątków był 
dla pani najważniejszy?

– Na temat trafiłam przez przy-
padek. Przygotowywałam materiał 
o  konserwacji obrazu El Greca dla 
telewizyjnej „Panoramy”. Temat sztuki 
zazwyczaj nie jest traktowany zbyt 
poważnie, takie materiały odsuwane 
są na weekendowe wydania, ale tym 
razem stało się inaczej – to, że mamy 
w Polsce obraz El Greca, o czym nie-
wiele osób wie, to jednak sensacja. 
Wtedy skontaktowałam się z Izabelą 
Galicką. I właśnie to spotkanie stało 
się zapłonem, bo Iza jest osobą nie-
zwykle magnetyczną, z fantastyczną 
pamięcią, świetnie opowiadającą. 
Przywitała mnie z  przygotowanymi 
wycinkami z  gazet z  lat sześćdzie-
siątych, z poświęconym tej sprawie 
wierszem Ludwika Jerzego Kerna 
na wierzchu. Mówiąc kolokwialnie, ta 
historia złapała mnie w swoje szpo-
ny, nie mogłam się od niej uwolnić. 
Przygotowałam kolejne reportaże 
telewizyjne, a gdy byłam na urlopie 
macierzyńskim, stwierdziłam: dla-
czego by nie napisać książki? Za-
częłam wgłębiać się w dokumenty, 
spotykać się ze świadkami wydarzeń. 
Z tego powstała książka.

– Którą czyta się jak kryminał. 
Zaplanowała pani taką formę, czy 
tak się ułożyło w trakcie pisania?

– Chciałam, żeby to był reportaż. 
W tej historii są wątki, malutkie puz-
zle, które składają się na fajny obraz. 
Czułam to od początku – że czego się 
nie dotknie, mamy tu fantastyczny 
temat, który jest niekoniecznie do 
pokazania telewizyjnie. Można od-
wołać się do tekstów, do świetnych 
cytatów dziennikarzy z lat 60., które 
też pokazują obraz ówczesnej Polski. 
Nikt w tej historii nie ginie, więc nie 
wiem, czy to kryminał, ale historia 
bez wątpienia jest sensacyjna.

– Odkrycie Galickiej i  Sygietyń-
skiej część środowiska przyjęła 
z głęboką nieufnością. Długo pod-

ważano autentyczność obrazu. 
W  jakim stopniu ta nieufność wy-
nikała z  tego, że były kobietami, 
w dodatku młodymi?

– Płeć na pewno nie jest bez zna-
czenia, tak dzisiaj na to patrzę. Myślę 
jednak, że większe znaczenie miało 
to, ile te panie miały lat, a miały 34, 

33 lata. Jedna z tytułem doktorskim, 
druga pani magister – szeregowe pra-
cownice Instytutu Sztuki zajmujące 
się inwentaryzowaniem zabytków, 
czyli dziedziną mocno sfeminizowa-
ną, ponieważ mężczyźni nie chcie-
li tego robić, bo to była dłubanina 
w źródłach, trzeba było jeździć, pra-
cować w terenie, no i mieć intuicję. 
Kobiety mają chyba silniejszą intu-
icję, a na pewno większą wagę przy-
wiązują do szczegółu. Najważniejsze 
jednak było to, że obraz został zna-
leziony w takim, a nie innym miejscu 
– w maleńkiej miejscowości daleko od 
Warszawy, na Podlasiu, na plebanii. 
Nikt nie mógł uwierzyć, że w takim 
miejscu, na uboczu Polski, znajduje 
się obraz takiej klasy. Ważnym czyn-
nikiem była także zwyczajna zawiść 
środowiska. Jak profesorowie, którzy 
stykają się z  wielką sztuką, zazwy-
czaj w galeriach i muzeach, mieliby 
zaakceptować ogromny sukces mło-
dziutkich szeregowych pracownic? 
Profesor Białostocki i profesor Ro-
stworowski to były – i  nadal są, po 
tym, co zostawiły – wielkie postaci, 
mimo to powiedzieli, że to nie jest 
obraz El Greca. Sądzę, że jako osoby 
oglądające dzieła w muzeum, galerii, 
nie zobaczyli kunsztu w obrazie, który 
jest brudny, przykryty przemalowa-
niami, pożółkłym werniksem, w do-
datku wisi na ścianie w zacienionym 
miejscu gdzieś na plebanii. Dodajmy, 

że po odkryciu sygnatury gratulowali 
paniom i mówili, że cieszą się, że się 
pomylili.

– Obecnie autentyczność obrazu 
podważa dr Mieczysław Morka. Je-
śli pojawiają się takie kontrowersje 
ekspertów, to skąd laicy mają wie-
dzieć, czyim ocenom ufać?

– Ja bym postawiła na tych, którzy 
prowadzą własne badania. Zobacze-
nie w obrazie dzieła wielkiej klasy to 
jedno – tu ufamy swoim zmysłom 
i intuicji. Ale do tego trzeba dołożyć 
badanie, doświadczenie, wiedzę. 
Trzeba człowieka, który podchodzi 
ze skalpelem, pobiera próbkę i bada 
ją pod mikroskopem, konserwato-
ra, który zdejmuje kolejne warstwy 
przemalowań, dociera do ostatniej 
warstwy i stwierdza, po porozumie-
niu z chemikiem badającym próbki, 
że właśnie te próbki pochodzą z XVI 
wieku i te pociągnięcia pędzla mogą 
wskazywać, że to jest pędzel tego, 
a nie innego mistrza, albo stwierdza, 
że sygnatura jest wpisana w ostat-
nią, czyli XVI-wieczną warstwę farby. 
Osoba, która nie miała styczności 
z  obrazem, a  doktor Morka nie zo-
stał dopuszczony do oględzin, nie 
może powiedzieć czegoś, co jest 
miarodajne. Izabella Galicka i  Han-
na Sygietyńska nie pomyliły się, ich 
odkrycie zostało potwierdzone przez 
prof. Bohdana Marconiego, Marię 
Orthwein, Zofię Blizińską i  Piotra 
Rudniewskiego, konserwatorów, 
którzy odkryli sygnaturę w  latach 
siedemdziesiątych, a  także przez 
kolejną grupę konserwatorów z Mu-
zeum Narodowego w Krakowie pod 
kierunkiem Janusza Czopa. Więcej 
dowodów na razie zdobyć się nie da. 
Nie mam wątpliwości, że to obraz 
El Greca.

– Jeden z bohaterów pani książki 
mówi, że El Greca nie da się pomylić 
z  żadnym innym malarzem. Co to 
znaczy?

– El Greco miał specyficzną kre-
skę, malował postaci, które były znie-
kształcone, wydłużone. Niektórzy 
twierdzili, że cierpiał na zespół Marfa-
na albo miał styczność z pacjentem, 
który na to chorował. Druga rzecz 
to sposób pociągnięcia pędzlem, na 
co Izabella Galicka często zwracała 
uwagę, pociągnięcia w jodełkę, silne 
uderzenie pędzla, czyli coś, czego 
nie widzimy gołym okiem. Do tego 

paleta barw, co jest świetnie widocz-
ne właśnie na obrazie „Ekstaza św. 
Franciszka”, ponieważ to była paleta 
barw srebrzystych, rozświetlonych. 
Ma się poczucie patrząc na ten obraz, 
że ktoś go z drugiej strony dodatkowo 
rozświetlał. To szalenie charakte-
rystyczne. Zresztą jak się pojedzie 

do Toledo i pochodzi po kościołach 
i  katedrze, w  których są obrazy El 
Greca, to nawet osoby, które nie są 
historykami sztuki, rozpoznają je na 
pierwszy rzut oka, właśnie z powodu 
wydłużonych sylwetek, ale też zimnej 
kolorystyki.

– Cytuje pani także Izabellę Ga-
licką, która w  pewnym momencie 
wyznaje, że do obrazu przyciągała ją 
„jakaś metafizyczna siła”. Czy „Pol-
ski El Greco” jest wyznaniem wiary 
w wielkość sztuki?

– Ta książka jest przede wszyst-
kim hołdem złożonym dwóm od-
krywczyniom, dwóm kobietom, które 
do końca wierzyły w  siłę własnej 

intuicji i siłę własnego rozumu. Miały 
nieprawdopodobny upór w  wierze, 
bo jednak zostały przez swoje śro-
dowisko mocno stłamszone i bardzo 
to przeżywały, odcisnęło to na nich 
głębokie piętno, i gdyby nie ich cha-
raktery, mogłyby odwrócić się od 
tego zawodu i pójść w zupełnie inną 
stronę, mniej eksponowaną i mniej 
naznaczoną krytyką. To jest hołd 
złożony pasji. Obie ją miały. Obraz 
El Greca to tylko jeden z przykładów 
ich osiągnięć. Odkryły bowiem tak-
że m.in. płaskorzeźbę Bandinellego, 
który był konkurentem Leonarda da 
Vinci, czy obraz „Pokłon pasterzy” 
Francesco Bassano. Takich odkryć 
jest bez liku. To, co mogę stwierdzić 
na podstawie rozmów z Izabellą Ga-
licką, to to, że choć nie każdy z nas 
zostanie ekspertem od sztuki, to za-
wsze warto poświęcić czas oglądaniu 
dzieł sztuki, ale tych oryginalnych, bo 
w tym jest przeżycie, ukryte piękno, 
tam jest estetyka. Żadna wystawa 
reprodukcji, kopii, wyświetlanych 
zdjęć tego nie da. Sztuka ubogaca, 
wprowadza w życie estetyczną nutę, 
która jest potrzebna. Bez względu na 
to, jakie studia skończyliśmy, skąd 
pochodzimy, jaki zawód wykonuje-
my, sztuka na nas zawsze będzie 
oddziaływać, pytanie tylko: jak? na 
ile jej pozwolimy na to?

– Izabela Galicka mówi, że mimo 
iż dowiedziono jego autentyczno-
ści, obraz jest ignorowany. Ma ra-
cję?

– Tak. Obraz nie jeździ, nie jest 
wypożyczany za granicę, nie mówi 
się o nim. Czy to wynika z tego, że 
jest w Muzeum Diecezjalnym w Siedl-
cach, czyli w miejscowości, do której 
mało kto zagląda? Może gdyby był 
w Warszawie, miałby większe szanse 
na bycie zauważonym? A może Hisz-
panie za bardzo dbają o obrazy znaj-
dujące się w ich kolekcjach, i nie chcą 
dopuszczać, aby inne obrazy były do-

ceniane i wyceniane, przyćmiewały 
ich zbiory? Ksiądz doktor Robert Mi-
rończuk, który jest dyrektorem mu-
zeum, w zeszłym roku zorganizował 
świetną wystawę siedmiu obrazów El 
Greca. Udało mu się pożyczyć z Tole-
do między innymi „Świętą Weronikę 
z chustą”, „Ukrzyżowanie Chrystusa” 
z prywatnej kolekcji banku Santan-
der, był jeszcze „Święty Franciszek 
z  bratem Leo”. Wystawa ściągnęła 
do Siedlec mnóstwo ludzi, wydawało 
się, że zwróci uwagę na nasz obraz, 
bo on się poziomem artystycznym 
bardzo wybija, że na przykład w ra-
mach rewanżu zostanie wypożyczony 
do Toledo. Na razie jednak nic się 
w tej sprawie nie dzieje.

– Jak pani książkę odbierają eks-
perci, a jak laicy?

– Osoby, które są utytułowane 
i zajmują się sztuką, zwracają uwagę 
na to, że wreszcie została napisana 
książka o  sztuce językiem dla lu-
dzi, książka, która wyszła poza krąg 
tekstów, które zostaną ustawione 
na półce obok pozycji naukowych. 
Laicy mówią, że choć nie mają nic 
wspólnego ze sztuką, to książka ich 
pochłonęła, ma swoje miejsce obok 
„Bezcennego” Miłoszewskiego. Na 
tym mi zależało – by „Polski El Greco” 
dotarł do tych, którzy chcą przeczy-
tać po prostu ciekawą historię.

– Dziękuję za rozmowę. ©℗

G�yf��, Ogól�o�ol�k� N��
g�od� L�te���k� dl� Auto�k� 
w wy�okoś�� 30 ty����y �łoty�h 
���y����e „Ku��e� S���e��ń�
�k�”. Je�t to �edy�y l�u� l�te���k� 
w ����ym k���u ���y���w��y 
�edy��e �����kom. W tym �oku 
��g�od� w����ymy �uż �o ��� 
ó�my. L�u�e�tk� �o���my 15 
��e�w�� �od���� u�o��y�te� 
g�l� w S���e����e.
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Gdy w Dobrej uroczyście ogłasza się zakończenie kolejnego 
Festiwalu Róż, prawie natychmiast zaczyna się tam praca nad 
przygotowywaniem programu kolejnych zajęć i warsztatów, które 
trwają od jesieni do wiosny następnego roku, a ich zwieńczeniem 
jest kolejny festiwal. A wszystko to odbywa się po obu stronach 
granicy sąsiadujących ze sobą i współpracujących gmin pod 
patronatem angielskiej pisarki Elizabeth von Arnim, która mieszkała 
w dzisiejszej gminie Dobra we wsi Rzędziny (dawn. Nassenheide) 
i te okolice upamiętniła w swoich książkach wydawanych w świecie. 
I wszystko, razem z festiwalem, wymyśla, planuje, i tworzy projekty, 
koordynatorka wszelkich działań pod hasłem „Elizabeth” – Izabela 
Dryjańska.

Tegoroczny VII Polsko-Niemiecki 
Festiwal Róż będzie zwieńczeniem 
realizowanego od października ub. 
roku programu „Być jak Elizabeth”. 
W domyśle oczywiście – von Arnim; 
kobieta, która wyrastała ponad swoje 
czasy, wielce utalentowana pisarka, 
ogrodniczka, miłośniczka przyrody, 
orędowniczka praw i spraw kobiet. 
Dodać należy, że chętnych do udziału 
w tym programie pań zgłosiło się 
trzy razy więcej niż było miejsc, ale 
pani wójt Teresa Dera dała szansę 
paniom, które się nie zakwalifikowały, 
do skorzystania chociaż z  części 
zaplanowanych zajęć.

Jak co roku, działo się dużo i cie-
kawie. Panie brały udział w zajęciach 
integracyjnych, warsztatach kosme-
tycznych, spotkaniach z endokryno-
logiem, dietetyczką, psychologiem, 
coachem biznesu, specjalistami od 
wizerunku i savoir-vivreʼu, ćwiczyły 
jogę. Odbyły się też warsztaty „Pisać 
jak Elizabeth”. Niektóre z uczestni-
czących w nich pań też spróbowały 
własnych sił literackich i były one 
bardzo interesujące.

Te ponad pół roku trwające 
spotkania po niemieckiej i polskiej 
stronie granicy miały też bardzo 
ciekawy finał. Rano 18 maja pol-

sko-niemiecka grupa wyruszyła 
na Rugię śladami Elizabeth von 
Arnim. Przewodnikiem była wy-
dana w 1904 roku kolejna książka 
Elizabeth pt. „Przygody Elizabeth 
na Rugii”, która też okazała się 
bestsellerem. Pisano, że jest jedną 
z najbardziej komicznych książek, 
nazwano ją „serią słownych szkiców 
akwarelowych, pięknych i delikat-
nych”, a czytelnicy angielscy ruszyli 
tłumnie poznawać wyspę opisaną 
w tej książce. Mieszkanki Dobrej 
i Blankensee również ruszyły ślada-
mi Elizabeth, a po kilku opisanych 
w książce miejscach oprowadzała je 
Silke Wilcke – w długiej kremowej 
sukni, w kapeluszu, z parasolką, 
jak przystało na tamtą epokę. Pani 
Wilcke – rzecz jasna pasjonatka 
twórczości angielskiej pisarki – 
oprowadza po jej śladach wycieczki 
już od 20 lat. Podróż, ale bez przy-
gód, jakie były udziałem pisarki, 
uczestniczki projektu zakończyły 
w pięknym Binz, gdzie stoi jesz-
cze dawny pensjonat, w którym 
mieszkała Elizabeth von Arnim 
podczas podróży na Rugię.

Oczywiście i ten projekt gmin 
Dobra i Blankensee był finanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa w ramach 
Funduszu Małych Projektów Pro-
gramu Współpracy INTERREG V 
A Meklemburgia-Pomorze przed-
nie/ Brandenburgia/ Polska.

A już niebawem, bo 16 czerwca, 
odbędzie się jego piękne zwień-
czenie – VII Polsko-Niemiecki 
Festiwal Róż. Dokładny program 
jest już na stronie internetowej 
gminy Dobra.  (eb)

„Polsko-Niemiecki Szlak Elizabeth”

Na rowerach 
szlakiem Elizabeth

„Kim ona jest? Chciała koniecznie przyjechać na rowerze ze stacji 
i jestem pewna, że jest pierwszą kobietą, która to zrobiła. Chłopcy rzucali 
w nią kamieniami”. Jedna z bohaterek debiutanckiej powieści Elizabeth 
von Arnim „Elizabeth i jej ogród” pojawia się w podszczecińskim majątku 
von Arnimów (obecnie Rzędziny, gmina Dobra), a zarazem na kartach 
książki… na rowerze. Jest koniec XIX wieku, śnieżna zima, a  wokół 
konserwatywni Niemcy, nieprzyzwyczajeni do widoku rowerzystek. 
Nic dziwnego, że młoda Angielka pedałująca przez zaspy wzbudziła 
zainteresowanie, chwilami wręcz niezdrowe (patrz: kamienie).

Dzisiejszym cyklistom takie przykre niespodzianki na szlakach gmin 
Dobra i Blankensee absolutnie nie grożą. Przeciwnie! Są mile widzia-
nie i specjalnie z myślą o nich w ramach projektu „Polsko-Niemiecki 
Szlak Elizabeth” 8 czerwca odbędzie się kolejny polsko-niemiecki rajd 
rowerowy, piknik rodzinny oraz warsztaty florystyczne i  spotkania 
upamiętniające angielską pisarkę z Rzędzin. Rajd będzie poprzedzony 
akcją nasadzeń drzew uzupełniających stare aleje parkowe oraz przy-
gotowaniem miejsc spotkań z książką na szlaku Elizabeth.

Trasa rajdu liczy około 10 km i prowadzi przez miejscowości Dobra – 
Buk – Blankensee – Rzędziny – Dobra (część przebiega drogami polnymi).

Zbiórka i zapisy chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie – od 
godz. 8.45 na terenie sportowo-rekreacyjnym w Dobrej przy ul. Spor-
towej 7, a start o godz. 9.30. Około godz. 13.30 planowany jest powrót 
do Dobrej i zakończenie rajdu.

Uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości. 
Dzieci mogą jechać w rajdzie pod opieką osób dorosłych i obowiązkowo 
w kaskach. Udział jest bezpłatny.

 Rajd jest organizowany w ramach projektu pn.: „Polsko-Niemiecki 
Szlak Elizabeth”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg 
V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Eu-
roregionie Pomerania).  (a)

Od Dobrej po Rugię

Być jak…

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera 

i Burmistrz Gminy Blankensee Stefan Müller 

serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 

za udział w projekcie FMP-0214-18 

„Być jak Elizabeth” 

finansowanym ze środków UE 

w ramach FMP Interreg VA.

Jednocześnie zapraszamy do udziału 

w kolejnych projektach:

„VII Polsko-Niemiecki 

Festiwal Róż”

  16.06.2019 r.

„Polsko-Niemiecki 

Szlak Elizabeth” 

 08.06.2019 r.

Serdecznie zapraszamy!www.dobraszczecinska.pl

Projekt FMP-0214-18 p.n.: „Być jak Elizabeth“ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera  

Organizatorzy zapewniają koszulki startowe, medale, catering, 

nagrody w konkursach, materiały na warsztaty.

i 

serdecznie zapraszają 

Burmistrz Gminy Blankensee 

Stefan Müller

na rajd rowerowy, warsztaty i piknik upamiętniający 
Elizabeth von Arnim w ramach projektu nr FMP-0250-19 pn. 

2283-19-A 2283-19-B
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Nowe osiedle 
domów w Reptowie

info: 501 751 600, 502 436 485

- Szczecin, Reptowo
- pow. od 1000m2
- 15 domów
- osiedle z drogami wewnętrznych
- woda, prąd, gaz, w cenie
- urządzone wjazdy
- oświetlenie dróg wewnętrznych

www.index-nieruchomosci.pl

SZCZECIN1  5
działek 

Nowe osiedle 
domów w Reptowie

- Szczecin, Reptowo
- pow. od 1000m2
- 15 domów
- osiedle z drogami wewnętrznych

2- woda, prąd, gaz, w cenie 1m
- urządzone wjazdy
- oświetlenie dróg wewnętrznych

www.index-nieruchomosci.pl

SZCZECIN5551  5
działek 

DO SPRZEDAŻY

- powierzchnia 2,8ha,
- pod handel, magazyny, 
- położona przy centrum handlowym,
- handel powyżej 2000m2, „MPZP !!!”
- w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów:
  Castorama, Kaufland, Carrefour, itd.

DZIAŁKA KOMERCYJNA 
Szczecin ul. Wiosenna

SZCZECIN

info: 501 751 600; 502 436 485

SPRZEDAM DZIAŁKĘ KOMERCYJNĄ

S
ZC

ZE
C

IN

DO SPRZEDAŻY

castorama

2,8ha

info: 501 751 600; 502 436 485 info: 501 751 600; 502 436 485

550m do Bałtyku

- z częścią biurowo-socialną 2x500m2 parter i piętro

WYNAJMĘ - SPRZEDAM

2139-19-A

Dodajmy, że wszystkie opisywane 
przez nas przypadki są potwierdzone 
przez pacjentów, bo wszystkie po 
prostu sprawdzamy. Poniżej cytu-
jemy kolejne z nich.

„Mam na imię Ania (35 lat). Jestem 
matką 5-letniej Zuzi. Współpracuję 
z  p. Wojciechem Bożemskim już 
dłuższy okres czasu. Borykałam się 
z depresją oraz bardzo silnymi bólami 
w okolicy klatki piersiowej od 1,5 
roku. Częste wizyty w szpitalu oraz 
u lekarzy specjalistów nie przynosiły 
skutku. Dzięki terapii moje bóle 
stopniowo ustępowały. Terapia po-
legała na rozmowach telefonicznych 
z p. Wojciechem, po których czułam 
ogromną ulgę, mogłam spokojnie 
pracować albo zwyczajnie zasnąć 
i przespać całą noc. Pewnego dnia 
pomoc nie była już mi potrzebna, 
ale mojej córeczce. Otrzymałam 
telefon z  przedszkola, że Zuzanna 
strasznie wymiotuje i pilnie trzeba 
ją odebrać. Po przywiezieniu dziecka 
do domu objawy nie ustępowały. 
Zuzia bardzo cierpiała z  powodu 
bólu brzucha, była osłabiona, blada, 
popłakiwała i co chwilę wymiotowa-
ła. Napisałam do p. Wojciecha, który 
szybko się z nami skontaktował. Zrobił 
przekaz mojej córce i  powiedział, 
że objawy powinny ustąpić. Po 10 
minutach   moja córka spokojnie 

zasnęła. Zuzanna obudziła się po 
dwóch godzinach z uśmiechem na 
buzi mówiąc, że jest bardzo głodna, 
ma ochotę na maliny i… pojeździć 
na rolkach. Prośba oczywiście zo-
stała spełniona. Objawy cudownie 
ustąpiły, dzięki energii p. Wojciecha. 
Nie bez powodu pacjenci piszą, że 
czyni cuda. On to po prostu robi. 
Jestem mu bardzo wdzięczna, nie 
tylko jako pacjentka, która zawsze 
może liczyć na pomoc, ale również 
jako matka”.

„Diagnoza męża spadła na nas 
jak grom z jasnego nieba. Rak zło-
śliwy pęcherza. Pojawiły się bóle 
i krew w moczu. To oczywiste, że 
w takiej sytuacji w życie wkradają 
się strach, negatywne myśli i złość. 
«Dlaczego to nas spotyka?». W ocze-
kiwaniu na decyzję lekarzy dot. 
dalszej diagnostyki i sposobu lecze-
nia towarzyszyło nam przerażenie 
i same czarne myśli. Polecono nam 
p. Bożemskiego. W związku z tym, 
że mieszkamy poza Szczecinem 
i nie jesteśmy w stanie przyjechać 
osobiście, zdecydowaliśmy się na 
terapię na odległość. Na początku 
podchodziłam do tego sceptycznie, 
ale szybko przekonałam się, że 
warto. Dzięki seansom mąż czuje 
się lepiej – fizycznie i psychicznie. 
Czuje ulgę, ma więcej energii, wia-

ry, lepsze samopoczucie fizyczne, 
zaczął myśleć pozytywnie (przy 
okazji i ja) i patrzy optymistycznie, 
a to jest niezwykle ważne w walce 
z chorobą. Widzę różnicę w tym, co 
było wcześniej i co jest teraz. Pan 
Bożemski podchodzi do ludzi bar-
dzo indywidualnie, z niesamowitą 
empatią. Bardzo cieszymy się, że 
trafiliśmy na niego i  zamierzamy 
nadal korzystać z jego usług”.

A oto przykład sprzed kilku dni.
24 maja Wojciech Bożemski cze-

kał w swoim gabinecie na szczeciń-
skim podzamczu na 54-letnią kobietę. 
Ta jednak zadzwoniła z informacją 
o bólu kręgosłupa, z powodu którego 
nie jest w stanie dojechać na umó-
wione spotkanie. Ponieważ miała to 
być jej kolejna wizyta (p. Agnieszka 
po pierwszej wizycie stwierdziła, 
że depresja, z którą boryka się od 
dwóch lat, prawie całkowicie ustąpi-
ła i poprosiła o kolejne spotkanie), 
zaproponowała wykonanie zabiegu 
przez telefon. Tak też się stało, a czas 
zarezerwowany na jej wizytę poświę-
cony został terapii na odległość. Ból, 
który pacjentka bioenergoterapeuty 
odczuwała w odcinku lędźwiowym, 
całkowicie ustąpił, a strach związany 
z wizytami, które czekały kobietę 
w  najbliższym czasie w  szpitalu 
(specjalistyczne badania), ustąpił 
miejsca pozytywnemu nastawieniu 
i optymistycznej wersji wydarzeń. 
– Zrobiliśmy pozytywne wizualizacje, 
dzięki którym negatywne wersje 
„przetransportowały się” i zrobiły 
miejsce witalności i jasności. Pani 
Agnieszka poczuła bezpieczeństwo, 
stabilizację i  spokój – podkreśla 
Wojciech Bożemski.

Na koniec jeszcze jeden przy-
kład.

Pewnego dnia zadzwoniła do 
p. Wojtka zaniepokojona kobieta. 
Zgłosiła się w  sprawie swojego 
męża, była przerażona wynikami 
jego tomografii komputerowej. Mąż 
przebywał w szpitalu. Trafił tam 
z zapaleniem płuc i po badaniu to-
mograficznym lekarze podejrzewali 
coś poważniejszego… Nowotwór 
złośliwy płuc. Małżeństwo miesz-
ka w  Kielcach, dlatego przekazy 
odbywały się telefonicznie. Po-
czątkowo mężczyzna był w  kiep-
skiej formie, mocno osłabiony, 
bez energii i witalności. Po paru 
dniach od wyjścia ze szpitala znów 
nagle trafił na oddział. Poczuł się 
bardzo źle i natychmiast trafił na 
oddział intensywnej opieki w szpi-
talu. Kiedy zrobiono mu powtórne 

badanie tomografem, lekarze nie 
mogli uwierzyć, ponieważ kolejny 
tomograf całkowicie przeczył pierw-
szemu. Podejrzewano nowotwór 
płuc, a teraz zabrakło podstaw dla 
takiej diagnozy. Mężczyzna po kilku 
dniach odzyskał apetyt, jego forma 
fizyczna znacznie się poprawiła. 
Zlecono dodatkowe badania i zale-
cono pozostać w szpitalu. Mężczy-
zna czuje się teraz coraz pewniej 
podczas samodzielnego poruszania. 
Od kilku dni jest w domu. 

To tylko kilka przykładów z ostat-
nich kilku tygodni niezwykle sku-
tecznej działalności szczecińskie-
go bioenergoterapeuty Wojciecha 
Bożemskiego. Dodajmy, że poza 
listami i telefonicznymi relacjami 
dysponujemy także nagraniami, 
które potwierdzają jego wyjątkowe 
umiejętności. (mos)

Niedowiarków nigdy nie brakowało. No bo jak można udzielić 
pomocy na odległość, korzystając jedynie z telefonu? Dlatego 
wielokrotnie podawaliśmy w tekstach opisujących działalność 
szczecińskiego bioenergoterapeuty, że jednak można. Ba, 
pisaliśmy także o niedowiarkach, którzy radykalnie zmienili 
zdanie, bo Wojciech Bożemski po prostu im pomógł. I tym 
samym potwierdził swoją niebywałą skuteczność, którą w wielu 
przypadkach jego pacjenci uznają za… cud.

Nie bez powodu piszą, że czyni cuda

Niezwykła skuteczność 
Wojciecha Bożemskiego

Fot. Bogusław DYDEK

PROMOCJA 1888-19-A
Sesja: xlbkpv2gz4dx2j03tad12ux0; Czas: 2019-05-31 11:48:42; Adres: 37.30.5.36



12 | 
magazynKuriera
31 maja 2019 r.   Rozmowa 

1957-19-A

Nauczyciele – strajki, wybory, nadzieje

Wreszcie byli razem
Z Marią ŚWIERCZEK, byłą prezes szczecińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, rozmawia Elżbieta KUBERA

– Odchodzi pani z  placu boju 
w trudnym dla nauczycieli czasie, 
po 21 latach intensywnej działal-
ności na stanowisku prezesa od-
działu. Dlaczego?

– Rzeczywiście, okres, w  któ-
rym żegnam się z funkcją jest dość 
trudny ze względu na to, że mamy 
zawieszony strajk i nierozwiązane 
problemy. To kwestia podwyżki płac 
dla nauczycieli oraz pracowników 
administracji i  obsługi (główny 
powód strajku), ale także odchu-
dzenia programów nauczania, 
gdyż ten problem dosięga uczniów 
i zmniejszenia biurokracji w szkole, 
co dotyka nauczycieli i dyrektorów 
szkół. Natomiast w sprawie zmiany 
na stanowisku prezesa zdecydowali 
delegaci. Zobaczymy, co wrzesień 
nam przyniesie – wznowimy strajk, 
czy rozpoczniemy rozmowy – bo 
trzeba wziąć pod uwagę fakt, że 
kierownictwo Ministerstwa Edu-
kacji się zmienia, ponieważ pani 
minister Zalewska dostała się do 
Europarlamentu.

– Czy ten strajk miał sens?
– Moim zdaniem tak. Jego naj-

większym sukcesem jest to, że gro-
na pedagogiczne się skonsolidowa-
ły, co nie udało się od wielu lat, oraz 
że nauczyciele, zwłaszcza w  du-
żych szkołach, się poznali, zaczęli 
ze sobą rozmawiać, otwierać się, 
wreszcie byli razem. To jest moim 
zdaniem wartość, podobnie jak po-
wstanie Międzyszkolnego Komitetu 
Strajkowego. Wiele działań wyszło 
oddolnie, mało tego – uczniowie li-
ceów organizowali spotkania i akcje 
poparcia i choć często słyszę: „Co 
nam ten strajk dał, oprócz tego, że 

straciliśmy pieniądze?”, to wszystko 
się liczy.

– Wielu nauczycieli jest zdania, 
że rozmowy nie przyniosły sukce-
su, a  NSZZ „Solidarność” przyjął 
tylko propozycję rządu zgadzając 
się na 9,6 proc. wzrostu płac od 
września. Czy fiasko związkowych 
rozmów wpłynęło na to, że nie jest 
pani prezesem?

– Wolałabym o  tym nie mówić. 
Nie chciałabym nikogo i  niczego 
obwiniać – elektorat wybrał, suwe-
ren ma. Dla mnie jest ważne to, że 
przekazuję pałeczkę z  poczuciem 
dobrze spełnionego obowiązku 
i dobrze wykonanej pracy. W ciągu 
tych lat też popełniałam błędy, ale 
nie popełnia błędów ten, kto nic nie 
robi. Mam poczucie dobrze spełnio-
nej misji. Zostawiam oddział w do-
brej kondycji zarówno jeśli chodzi 
o stan osobowy, jak i stan finansów.

– Czy młodzi ludzie, którzy przy-
chodzą dzisiaj do zawodu nauczy-
ciela, niechętnie się zapisują do 
związków zawodowych, żeby nie 
narażać się dyrekcji?

– Nie do końca się zgodzę, bo 
na przestrzeni wielu ostatnich lat 
stan członków związku w oddziale 
szczecińskim się nie zmieniał, choć 
stale zmniejsza się liczba nauczy-
cieli zatrudnionych w szczecińskiej 
oświacie. W ostatnim czasie, mię-
dzy styczniem a kwietniem złożono 
ponad 130 nowych deklaracji przy-
należności. Praca związkowa to 
praca kolektywna. Prezesom ognisk 
w szkołach i placówkach należą się 
ogromne podziękowania, bo to oni 
wykonują największą pracę, wszyst-
ko zależy od ich zaangażowania, 

zarząd to tylko koordynuje. Wojny 
nie wygrywają generałowie, ale 
żołnierze. Zawieszenie strajku to 
nie jest porażka, to połowa walki, 
a druga jej część przed nami.

– Strajk zaczął się od walki 
o płace, ale w trakcie jego trwania 
zaczęło się mówić o trudnych wa-
runkach pracy nauczycieli i przy-
wróceniu jej godności.

– Coraz częściej młodzi nauczy-
ciele odchodzą z zawodu tylko dla-
tego, że się z pensji nauczycielskiej 
nie utrzymają. Nadmiar obowiąz-
ków i odpowiedzialność sprawiają, 
że nauczyciel wytrzymuje 2-3 lata 
i odchodzi do pracy lepiej płatnej. 
Może nie tak satysfakcjonującej, 
ale też tak nieobciążającej. W  tej 
chwili na nauczycielu spoczywa tyle 
obowiązków, że czasami brakuje 
doby: szkolenia, rady pedagogicz-
ne, zebrania, rozmowy z rodzicami, 
pedagogiem, telefony i maile od ro-

dziców, uzupełnianie dokumentacji, 
nie mówię o przygotowaniu do lek-
cji i sprawdzaniu prac. I nauczyciel 
jest stale oceniany. Z  przykrością 
stwierdzam, że nauczyciela się nie 
szanuje, rodzic potrafi nakrzyczeć, 
uczeń również. Społeczeństwo mó-
wi: „18 godzin, ferie, wakacje i jesz-
cze mu mało?” Do tych 18 godzin 
przy tablicy należy dodać pozostałe 
obowiązki i czynności nauczyciela, 
które dziś sięgają 50 godzin tygo-
dniowo.

– Nauczyciele skarżą się na 
Miasto Szczecin, czyli organ pro-
wadzący, bo dodatki motywacyjne 
w Szczecinie są niższe niż w gmi-
nach ościennych, a wychowawcom 
przedszkolnym odebrał nawet do-
datki, które po państwa zabiegach 
dopiero przywrócono.

– Zgodzę się z  tym, że te do-
datki są bardziej demotywacyjne, 
a  w  przypadku dyrektorek przed-
szkoli, które są jednocześnie księ-
gowymi, sekretarkami i kadrowymi 
wręcz żenująco niskie. Zgłaszałam 
to wielokrotnie w rozmowach oraz 
na sesjach Rady Miasta, ale po-
trzebni są sprzymierzeńcy w postaci 
innych związków. Jak wiemy, nie 
udało się ich skonsolidować nawet 
przy okazji strajku. W  Szczecinie 
związków w  oświacie jest siedem, 
my jesteśmy najliczniejszym.

– Co uważa pani za swój najwięk-
szy sukces, a co za porażkę?

– Praca w związku to praca zespo-
łowa, w  pojedynkę nie zrobi się nic 
i każdy sukces jest wspólny. Natomiast 
za porażkę odpowiedzialność bierze 
prezes. Sprawą, której nie udało się 
załatwić, są niedoprowadzone do 

końca rozmowy dotyczące ponadza-
kładowego układu zbiorowego pra-
cy pracowników niepedagogicznych 
oświaty. W 2011 roku pan prezydent 
wypowiedział dotychczasowy układ, 
a rozmowy utknęły w martwym punk-
cie. Druga, której nie udało się zała-
twić, to sprawa standardów zatrud-
nienia tych pracowników. Standard 
szczeciński to jeden etat nauczyciel-
ski na 0,25 etatu obsługi. Zmniejsza 
się liczba nauczycieli, więc spadają 
etaty obsługi, a przecież budynki i te-
reny szkół się nie zmniejszają. Nale-
żałoby to wyliczyć, biorąc pod uwagę 
kubaturę, wiek budynku oraz teren 
wokół szkoły.

– Konkursy pani autorstwa „Bel-
fer na 6” i  „Pracownik na medal” 
wrosły już w tradycję miasta.

– To moje najmłodsze dzieciacz-
ki, odbyło się dziewięć edycji i mam 
nadzieję, że będą kontynuowane. 
Służą promowaniu najlepszych na-
uczycieli bez względu na przynależ-
ność związkową, gdzie największą 
wagę przywiązywaliśmy do działal-
ności pozapedagogicznej, społecz-
nikowskiej i za to nagradzaliśmy sta-
tuetką i nagrodą, ale najważniejsze 
były wyjazdy do Brukseli, fundowane 
przez europosła prof. Bogusława 
Liberadzkiego. Mam nadzieję, że to 
też będzie kontynuowane.

Na czas zbliżających się waka-
cji życzę wszystkim nauczycielom 
wytchnienia i  odpoczynku po bar-
dzo trudnym i  stresującym roku 
szkolnym. Dziękuję za aktywność 
i  zaangażowanie podczas strajku 
i proszę, by nie odpuszczali w walce 
o swoje prawa.

– Dziękuję za rozmowę. ©℗
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Kamil KRUKOWSKI

W  tym roku obchodzimy trzydziestą 
rocznicę pierwszych w powojennej Polsce 
częściowo wolnych wyborów parlamentar-
nych. Z tej okazji w Szczecinie odbędzie się 
wyjątkowy koncert legend polskiego rocka 
pt. „Wolność kocham i rozumiem”. Dodat-
kowo organizatorzy przygotowali atrakcje 
dla całych rodzin.

Na placu pod dźwigozaurami na Łasztowni 
wystąpią takie legendy, jak: Kobranocka 
(godz. 17), Chłopcy z  Placu Broni (godz. 
17.50), Tomek Lipiński (godz. 18.40) oraz 
Sztywny Pal Azji (godz. 19.30).

Koncertowi towarzyszyć będzie na 
Wyspie Grodzkiej „Strefa Małej Wolnej 

Twórczości”, czyli animacje dla dzieci 
skierowane do całych rodzin. „Gry Mor-
skie” – statki, wiązanie liny, wiązanie 
węzła, nauka alfabetu Morse’a – odbędą 
się w godz. 15-19. O tej samej porze roz-
poczną się teatralno-taneczne warsztaty 
dla dzieci i ich opiekunów pn. „Taneczne 
Patchworki”. Ciekawie zapowiada się inte-
raktywny spektakl o naukowo-magicznym 
charakterze pt. „Bajkowe eksperymenty 
naukowe”. Od godz. 16.30 dzieci wraz 
z  Panem Kleksem w  jego laboratorium 
przeprowadzą eksperymenty, poznają 
wynalazki i techniczne nowinki. Wesoło 
będzie podczas przedstawienia „Hop ku 
przygodzie”, które rozpocznie się o godz. 
17.30. To jednoosobowy spektakl o pozor-
nie nieistotnych, a jednak niesamowitych 
drobiazgach, o tym jak zwykły patyk staje 
się magiczną różdżką, a zwykła czerwona 
kulka nie pozwala przestać się śmiać. 
Natomiast „Bio-eko-logiczne warsztaty” 
wystartują o godz. 18.30.

Święto wolności
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Łasztownia

ul. Tadeusza Wendy 14

2 czerwca, godz. 15

Saksofoniści swojemu miastu

Podziemie 
nadziei
Monika GAPIŃSKA

Pełnometrażowy film dokumentalny 
o  medycznej marihuanie w  Polsce – 
„Podziemie Nadziei” w  reżyserii Jana 
Bluza – przedstawia historie pierwszych 
polskich pacjentów leczonych medyczną 
marihuaną – legalnie i nielegalnie.

Tytułowe podziemie nadziei to śro-
dowisko polskich zwolenników me-
dycznej marihuany – od chorych i  ich 
rodzin, poprzez lekarzy, którzy proponują 
swoim pacjentom taką terapię, aż po 
działaczy ruchów legalizacyjnych i tych, 
którzy lecznicze preparaty sprowadzają 
z  zagranicy lub produkują na miejscu. 
Nielegalnie, bo marihuana jest wciąż 
w Polsce zakazana.

Film realizowany był nie tylko w Polsce, 
ale twórcy odwiedzili z kamerą też Izrael, 
Hiszpanię i  Słowenię, gdzie nie tylko 
przeprowadzili wywiady z tamtejszymi 
naukowcami, ale także pacjentami, leka-
rzami i aktywistami. „Podziemie Nadziei” 
to niezależny projekt współfinansowany 

przez crowdfunding, czyli finansowanie 
społecznościowe.

– W  Polsce, w  przeciwieństwie do 
większości krajów w  Europie, za po-
siadanie relatywnie niewielkiej ilości 
marihuany można trafić do więzienia. 
Stąd pacjenci, chcący wspomagać się tą 
substancją, traktowani są przez prawo 
jak dilerzy bądź zwyczajnie ćpuni – tłu-
maczy reżyser i dziennikarz Jan Bluz. – 
Jeśli nawet po złapaniu mają szczęście 
i  dostaną wyrok w  zawieszeniu, wciąż 
pozbawia się ich lekarstwa i odcina od 
chociażby wielu dróg kariery zawodowej.
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Monika GAPIŃSKA

W  Szczecinie trwa Międzynarodowy 
Festiwal „SAXMANIA 2019”. Impreza ta 
promuje saksofon w  wersji klasycznej, 
a nie rozrywkowej. To prawdziwe święto 
saksofonu!

Dotąd odbyło się wiele koncertów, 
a  w  tym miesiącu zaplanowano jeszcze 
dwa. Jeden z nich w ten weekend. Będzie 
to występ pt. „Szczecińscy saksofoniści 
swojemu miastu”. Zagrają wtedy: Duo Gemini 
(Zhiyin Luo, Jagoda Wentruba), Duo AS 
w Szczecinie (Paweł Filipowicz, Małgorzata 
Socha), Cyprian Szawracki, Rafał Pikusa, Trio 
Mystery z AS w Szczecinie (Iwona Grysak, 
Karolina Kruczyk, Rafał Pikusa), Poco Duo 
z AS w Szczecinie (Iwona Grysak, Karolina 
Kruczyk), Ewa Ruszała – fortepian. Podczas 
koncertu publiczność usłyszy takie oto 
utwory: Johann Sebastian Bach – Partita 
a-moll BWV 1013, Robert Muczynski – 
Sonate for saxophone and piano, Tomasz 
Spiewak – Duo Sonata, Katherine Anne 
Murdock – Trio Bel Canto, Gregory Wa-
namaker – Duo Sonata for clarinet and 

saxophone, Fernande Decruck – Sonate 
for saxophone and piano.

Warto zaplanować sobie wolny czas 12 
czerwca na finał imprezy w Ogrodzie Zimo-
wym Akademii Sztuki o godz. 18. Podczas 
tego koncertu kameralnego wystąpi The 
Mana Quartet (USA): Michael Hernandez 
– soprano saxophone, Michael Mortarotti 
– alto saxophone, Diane Hunger – tenor 
saxophone, Thomas Giles – baritone sa-
xophone. Artyści zagrają m.in. utwory 
Mozarta i Bacha.

Festiwal został dofinansowany ze środ-
ków województwa zachodniopomorskiego 
i gminy miasto Szczecin. ©℗

Stara Rzeźnia

ul. Tadeusza Wendy 14

2 czerwca, godz. 17
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Kino „Pionier 1907”

al. Wojska Polskiego 2

31 maja – 2 czerwca, godz. 18.30
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Teatr Polski

 t Pornograf
31 maja i 1 czerwca, g. 21.30

To program składający się z pio-
senek znanego francuskiego arty-
sty Georga Brassensa. Pisane przez 
niego teksty dotyczyły różnych te-
matów. Można wśród nich znaleźć 
zarówno nostalgiczne, z  nutką za-
dumy, jak i skoczne, soczystym, czę-
sto frywolnym językiem opisujące 
sprawy życia codziennego, od ulicy 
do alkowy. Teksty te łączy odwa-
ga w mówieniu prawdy i nazywanie 
rzeczy po imieniu, przez co często 
odbierane są one jako prowokujące.

 t Kolacja dla głupca
31 maja i 1 czerwca, g. 19

Tytułowa kolacja dla głupca to 
spotkanie, na które każdy z  grupy 
przyjaciół wyszukuje i  zaprasza 
możliwie najgłupszego osobnika. 
Zabawa polega na tym, aby przez 
cały wieczór utrzymać w tajemnicy 

fakt, że stanowi on obiekt żartów, 
a równocześnie skłonić go do mó-
wienia. Wygrywa ten z  przyjaciół, 
który przyprowadzi „arcymistrza 
w swoim gatunku”. Taki jest punkt 
wyjścia sztuki, jednak przypadek 
płata figla planom i  myśliwy staje 
się ofiarą…

Teatr Mały

 t Dobry wieczór Fogg
31 maja i 1 czerwca, g. 19,
2 czerwca, g. 17

To klasyka polskiej piosenki w ak-
torskich interpretacjach. Zrealizo-
wany z  lekkością i  poczuciem hu-
moru spektakl nawiązuje do klimatu 
przedwojennych kabaretów. Bawi 
błyskotliwym dowcipem i piosenką 
z zaskakującą puentą. W spektaklu 
wykorzystano fragmenty nagrania 
z archiwum Polskiego Radia Szcze-
cin – rozmowę z Mieczysławem Fog-
giem przeprowadzoną przez Leona 
Jarzębowskiego w 1970 roku.

Teatr Współczesny

 t Czarownice z Salem
1 czerwca, g. 19,
2 czerwca, g. 20.30
Wszystko zaczyna się od decyzji 

grupki dziewcząt, które postana-
wiają tańczyć nocą w lesie. Ich gest 
zmieni wkrótce oblicze miasteczka 
i pociągnie za sobą nieoczekiwane 
konsekwencje. Sztuka Arthura Mille-

ra to jeden z najważniejszych drama-
tów amerykańskich XX wieku oparty 
na prawdziwych wydarzeniach – pro-
cesach i  egzekucjach rzekomych 
czarownic, które odbyły się w 1692 
roku w miasteczku Salem w USA.

CKE Stara Rzeźnia

 t Wszystko o mężczyznach
31 maja, g. 17

West&Art i Scena Stara Rzeźnia 
zapraszają na sztukę Miro Gavrana – 
wybitnego, wielokrotnie nagradzane-
go chorwackiego pisarza. Tajemnice 
mężczyzn ujawnią trzej szczecińscy 
aktorzy: Adam Dzieciniak, Sławomir 
Kołakowski i Wiesław Lewoc. „Będzie 
śmiesznie i strasznie, będą łzy wzru-
szenia i  radości. Każdy mężczyzna 
odnajdzie w  nich kawałek swojego 
życia” – obiecują twórcy.

Dla naszych Czytelników mamy 
dwa podwójne zaproszenia na nie-
dzielny spektakl. Aby wziąć udział 
w  konkursie, należy wysłać SMS 

na numer 72601 z hasłem: kurier.
spektakl. Na SMS-y czekamy tylko 
dzisiaj (31 bm.). Podwójne zapro-
szenie otrzymają osoby, które naj-
szybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 
12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Strefa Kultury Studenckiej

 t Pragnąc zła
31 maja, g. 20
„Jak człowiek może czymkolwiek 

kierować, skoro pozbawiony jest 
nie tylko możliwości planowania na 
choćby śmiesznie krótki czas, no, po-
wiedzmy na tysiąc lat, ale nie może 
ponadto ręczyć za to, co się z  nim 
samym stanie następnego dnia? (…) 
Czy nie słuszniej byłoby uznać, że po-
kierował nim ktoś zupełnie inny?” – tak 
zapowiadają spektakl tylko dla widzów 
pełnoletnich twórcy Teatru Nie Ma.

Sala Koncertowa ZPSM

 t Komornik w operze
31 maja, g. 17
Zespół Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Feliksa Nowowiej-
skiego w  Szczecinie zaprasza na 
premierowy pokaz operetki na we-
soło w wykonaniu uczniów wydziału 
wokalnego tej placówki. Przy forte-
pianie zasiądzie Mirosława Białas. 
Reżyseria – Wojciech Leśniak.

Zamek Książąt Pomorskich

 t Klub Komediowy Impro
31 maja, g. 21.30
Improwizacja teatralna to sztuka 

tworzenia scen komediowych (krót-
kich lub długich form teatralnych) 
bez wcześniejszego przygotowania. 
Sceny w  znacznej mierze opierają 
się o sugestie publiczności, co po-
zwala na stworzenie niepowtarzal-
nych, interaktywnych widowisk. Wy-
stąpią aktorzy trzech szczecińskich 

teatrów na jednej scenie: grupę Im-
pro z Krypty tworzą aktorzy Teatru 
Pleciuga, Teatru Współczesnego 
w  Szczecinie i  Teatru Polskiego 
w Szczecinie.

Teatr Kana

 t Pęknięcia
2 czerwca, g. 18
„Intuicje, absurdalne fantazje, 

niepokoje, pragnienia, wątpliwości 

młodych ludzi, którzy często są nie 
do końca samookreśleni, szukają 
sposobu na świat − czy to na zrozu-
mienie go, czy na ucieczkę od niego. 
To momenty, spotkania, sytuacje, te 
z przymrużeniem oka, prześmiane, 
te intymne, wyszeptane i te bolesne, 
wykrzyczane. „Pęknięcia” to zbiór 
impresji, zderzeń, sprzeciwów, 
niezgody, niewygody. To opowieść 
o byciu tu i teraz z tym, co nas ota-
cza – tak organizatorzy zapowiadają 
pokaz powarsztatowy grupy t.kanka 
będący prologiem do zbliżającego 
się festiwalu pt. „Spoiwa Kultury”.

Teatr Kameralny

 t Modliszka
31 maja, g. 17
To spektakl o małżeńskich perype-

tiach pary po rozwodzie. Instruktażowe 
dla kobiet, ostrzegawcze dla mężczyzn. 
Zabawne, inteligentne, błyskotliwe dia-
logi, niepozbawione głębszej refleksji 
w wykonaniu czołowych aktorów scen 
szczecińskich Olgi Adamskiej i Michała 
Janickiego. (KK)

Teatr

Przeboje z amerykańskich musicali

Made in America
Filharmonia im M. Kar-
łowicza w Szczecinie za-
prasza w piątek (godz. 19) 
na koncert musicalowy 
„Made in America”. W pro-
gramie wieczoru znajdą się 
przeboje z amerykańskich 
wiecznie popularnych mu-
sicali nie tylko Leonarda 

Bernsteina i George’a Gershwina, 
takie jak: „Maria” z „West Side Story”, 
„My Favorite Things” z „Dźwięków 
muzyki” oraz „Oh, Lady be Good”.

Orkiestra symfoniczna szczeciń-
skiej filharmonii grać będzie pod 
batutą znanego już w Szczecinie 
Bassema Akiki. Śpiewać będą: Nata-

lia Kiczyńska, Karolina Pasierbska, 
Monika Kuczera, Jacek Rzempołuch 
i Maciej Adamczyk.

Zwiedzanie filharmonii: piątek, 
godz. 13, 14 (oprowadzanie w języku 
angielskim) i 15. Bilet: 5 zł. (b.t.)

Adaptacja powieści
Nicoli Yoon

24 godziny
w Nowym Jorku

Od piątku (31 maja) w szcze-
cińskim Multikinie będzie 
można obejrzeć adaptację 
bestsellerowej i wielokrot-
nie nagradzanej powieści 
Nicoli Yoon, utalentowanej 
pisarki specjalizującej się 
w  literaturze adresowanej 
do tzw. młodych dorosłych 

– „Słońce też jest gwiazdą”. W filmie 
wystąpili młodzi, lecz bardzo do-
świadczeni aktorzy – Yara Shahidi 

(serial „Black-ish”) i Charles Melton 
(serial „Riverdale”). Partnerował im 
niezwykle ceniony aktor charaktery-
styczny John Leguizamo („Życie Car-
lita”, „Romeo i Julia”, „John Wick 2”, 
seria „Epoka lodowcowa”).

O  czym jets ta opowieść? Oto 
Natasha i Daniel pochodzą z różnych 
środowisk. Ona nie wierzy w nic, cze-
go nie da się udowodnić naukowo. 
On to niepoprawny romantyk. Jedno 
z nich wkrótce wyjedzie na zawsze. 
Spotykają się przypadkiem w  No-
wym Jorku i  jest im dany zaledwie 
jeden wspólny dzień. Czy można 
przeżyć wielką miłość, gdy czasu 
jest tak niewiarygodnie mało?  
 (MON)

Jackpot w Sorrento

Ocalić od zapomnienia
Jackpot to małżeństwo 
muzyków, pedagogów i ludzi 
o  wielkiej wrażliwości, fina-
liści telewizyjnego konkur-
su pn. „Must be the Music”. 
Mają na koncie dwie płyty, 
wiele sukcesów scenicznych 
w Polsce i za granicą, bogate 
doświadczenie i współpracę 

z  najlepszymi artystami, m.in Janu-
szem Stroblem, Andrzejem Jago-
dzińskim, Krzysztofem Meisingerem, 
Baltic Neopolis Orchestra, Agnieszką 
Wilczyńską. W niedzielę duet Jackpot 

wystąpi w szczecińskiej Willi Sorrento 
o godz. 17.

Ich recital pt. „Ocalić od zapomnie-
nia” to sentymentalna, acz niepozbawio-
na dobrego humoru podróż do czasów, 
w których muzykę pisali prawdziwi kom-
pozytorzy, a teksty wielcy poeci. W pro-
gramie zaplanowane są zatem utwory 
Hanny Banaszak, Ewy Bem, Agnieszki 
Osieckiej, Andrzeja Zauchy, Seweryna 
Krajewskiego, Kabaretu Starszych Pa-
nów, Marka Grechuty, Krystyny Prońko, 
Zbigniewa Wodeckiego, Kory, Marka 
Grechuty i Edyty Geppert. (MON)

W Pałacu Młodzieży

Wizja Alexandra
Pałac Młodzieży – Pomorskie 
Centrum Edukacji w Szcze-
cinie zaprasza na koncert 
Aleksandra Lasockiego – 
absolwenta, obecnie two-
rzącego i występującego pod 
pseudonimem Alexander de 
Roy. Występ odbędzie się 
w piątek (31 maja) o godz. 18.

Ten młody artysta mury Pałacu 
Młodzieży opuścił po wieloletniej 
nauce w pracowni akordeonowo 
– keyboardowej, pod opieką arty-
styczną Czesława Lewickiego. Po 
dziesięciu latach od pożegnalnego 
koncertu, Aleksander wraca z au-
torskim widowiskiem pt. „Wizja”. 
„To nie tylko nazwa wydarzenia, 
ale też hasło, którym kierowałem 
się odkąd zacząłem swoją przy-
godę z  muzyką. Wędrówce ku 

postawionym sobie celom, tym 
które osiągnąłem i  również tym 
których nie udało się zrealizować, 
zawsze towarzyszyła WIZJA. Bez 
niej nie było by żadnych celów 
i nie byłoby sensu podejmowania 
wyzwań i nie byłoby tej muzycznej 
podróży” – mówi Aleksander.

W  trakcie koncertu usłyszeć 
będzie można jego własne pro-
dukcje oraz remiksy. To będzie, 
jak zapowiada artysta, muzyka 
trance i progressive house. Oprawę 
koncertu dopełnią efekty świetlne 
połączone ze specjalnie przygoto-
waną scenografią oraz gościnne 
występy taneczne i wokalne. Wy-
stąpią zatem: Natalia Glinka, Marcin 
Lasocki, tancerki z  pałacowego 
zespołu Efekt oraz z miniformacji 
Rytm Junior. (MON)

Muzyczna sobota

Jeśli lubisz tańczyć
„Anużwidelec” zaprasza w sobotę na kolejne spotkanie w ramach 
cyklu „Muzyczne soboty”. Początek o  godz. 17. „Zapraszamy 
wszystkich, którzy lubią słuchać i  tańczyć przy światowych 
przebojach w  wykonaniu zespołu Fair Play” – informują or-
ganizatorzy.
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Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie

Pomnik Tolerancji
W sobotę przy kościele 
ewangelicko-augsburskim 
św. Trójcy w  Szczecinie 
(ul. Energetyków 8, godz. 
11.45) zostanie odsłonięty 
Pomnik Tolerancji. Uro-
czystość odbędzie się 
w  ramach dorocznych 
Międzynarodowych Dni 

Bonhoefferowskich.
Dni Bonhoefferowskie zaczną się 

w sobotę spotkaniem w Ogrodzie 
Ciszy i Medytacji (godz. 10). O godz. 
11.45 przy kościele luterańskim (ul. 
Energetyków 8) zostanie odsłonięty 
Pomnik Tolerancji, którego auto-

rem jest Karl-Martin Hartmann 
z Wiesbaden. Pomnik ma kształt 
postumentu z czerwonego na szkła. 
O godz. 12.30 w Domu Bonhoeffera 
(ul. Energetyków 8) zacznie się se-
minarium Bonhoefferowskie. Klaus 
Endter z Wiesbaden wygłosi odczyt 
o tolerancji w świecie wielu kultur, 
a ks. dr Grzegorz Giemza, prezes 
Stowarzyszenia Joannici Dzieło Po-
mocy, będzie mówił o współpracy 
ekumenicznej w ramach projektu 
Gościnny Kościół. O  godz. 16.30 
organizatorzy zapraszają na koncert 
„Sacrum w  epokach”. Wystąpią: 
Paweł J. Wojtasiewicz (kontratenor) 

i  Agnieszka Roguska (klawesyn, 
pozytyw, pianoforte). Paweł Jakub 
Wojtasiewicz jest absolwentem 
Uniwersytetu Muzycznego im. 
Fryderyka Chopina, koncertował 
m.in. w  Holandii, Hiszpanii, we 
Włoszech. Agnieszka Roguska jest 
klawesynistką i organistką kościoła 
św. Trójcy, koncertuje z zespołami 
muzyki dawnej.

Na wszystkie spotkania Dni 
Bonhoefferowskich wstęp jest 
wolny. Ich zakończeniem będzie 
w niedzielę (godz. 10) polsko-nie-
mieckie nabożeństwo w kościele 
św. Trójcy.  (b.t.)

W niedzielę w Zdrojach

Koncert 
Grünebergowski

Miejski Ośrodek Kultury 
w  Szczecinie, parafia św. 
Ducha w  Szczecinie-Zdro-
jach i Pomorskie Stowarzy-
szenie Instrumentalistów 
Pomerania zapraszają w nie-
dzielę (godz. 19) na kolejny 
Koncert Grünebergowski 
w kościele Świętego Ducha 

(ul. Młodzieży Polskiej 17).
Wystąpią: Marek Smoczyński 

(organy, zwycięzca m.in. Międzyna-
rodowego Konkursu Organowego im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu 
(2015) oraz szczeciński duet gitaro-
wy Dawid Pajestka – Maciej Kostecki. 
W programie wieczoru znajdą się m.in. 
utwory Clarisy Assad, Sérgio Assada, 
Johanna Sebastiana Bacha, Johanne-
sa Brahmsa, Radamés’a Gnattaliego, 
Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego 
i Robert Schumanna.

W kościele Świętego Ducha znaj-
dują się 120-letnie organy słynnej 
szczecińskiej rodziny Grünebergów. 
W 2015 roku zostały pieczołowicie wy-
remontowane przez berlińską firmę 
organmistrzowską Karla Schukego, 
m.in. dzięki funduszom zebranym przez 
Radę Parafialną Kościoła w Zdrojach. 
Instrument został wpisany na listę za-
bytków Pomorza Zachodniego.  (b.t.)

Wystąpią uczniowie i pedagodzy

Vivat Moniuszko
Sejm o ustanowieniu roku 
2019 Rokiem Stanisława 
Moniuszki. Rok Moniuszki 
został także ogłoszony 
przez UNESCO na wnio-

sek trzech krajów: Polski, Litwy 
i Białorusi. Z tej okazji przez cały 
rok odbywają się liczne koncerty 
poświęcone temu kompozytoro-
wi. W niedzielę w Muzeum Na-
rodowym zaplanowano występ 
pt. „Vivat Moniuszko”. Początek 
o godz. 14.

Na koncercie wystąpią ucznio-
wie i  pedagodzy społecznych 
szkół muzycznych w Szczecinie. 
Występ odbędzie się w budynku 
muzeum przy ul. Wały Chrobrego 
3. Wstęp wolny. 

 (MON)

Jubileuszowo w Teatrze Letnim

Zagra Dżem!
Teatr Letni w  Szczecinie zaprasza w  piątek  
(31 bm.) na koncert zespołu Dżem, który w tym 
roku obchodzi swoje czterdzieste urodziny! 
Początek muzycznego wydarzenia o godz. 20.

Grupa zaliczana jest do najważniejszych zespo-
łów w  historii polskiej muzyki rockowo-bluesowej. 
Założyli ją bracia Adam i Beno Otrębowie oraz Paweł 
Berger. Sukcesy zespół zaczął osiągać, gdy do formacji 
dołączył charyzmatyczny wokalista Ryszard Riedel. 
W  1985 roku ukazał się debiutancki album studyjny 
– „Cegła”, który uznawany jest za jeden z najważniej-
szych albumów w historii polskiego rocka. W drugiej 
połowie lat 80. Ryszard Riedel stopniowo oddalał się 
od zespołu popadając w nałóg narkotykowy przez co 
w 1986 i 1987 roku grupa koncertowała z Tadeuszem 
Nalepą. Wspólnie z nim wydała album „Numero Uno”. 
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia Riedla 
w ramach konkursu wyłoniony został nowy wokalista 
– Jacek Dewódzki. Ryszard Riedel zmarł 30 lipca 1994 
roku w szpitalu na zawał serca. W ramach hołdu dla 
zmarłego artysty odbył się koncert utrwalony na płycie 
„List do R. na 12 głosów”. Grupa nadal działa aktywnie, 
czego efektem są występy przed takimi światowymi 
legendami jak: The Rolling Stones czy AC/DC. Obecnie 
wokalistą zespołu jest Maciej Balcar. (KK)

Festiwal Muzyczny  
im. Carla Loewego

Gra Andrzej 
Chorosiński

W Szczecinie trwa dorocz-
ny IV Zachodniopomorski 
Festiwal Muzyczny im. Car-
la Loewego. Do niedzieli 
prof. Andrzej Chorosiński 
prowadzi w  kościołach 
Szczecina i  Wolina kurs 
interpretacji organowej.

Organizatorzy zapraszają w so-
botę do Bazyliki św. Jana Chrzci-
ciela w Szczecinie (ul. Bogurodzi-
cy, godz. 17) na pierwszy koncert 
Festiwalu Maryjnego „Sub Tuum 
Praesidium”. Na organach zagra 
prof. Andrzej Chorosiński, wystą-
pi też szczecińskie trio fletowe 
Con Passione w składzie: Elżbie-
ta Podleśny-Głowacka, Weroni-
ka Głowacka, Bartosz Głowacki. 
W programie utwory m.in. Johan-
na Sebastiana Bach, Johanna Jo-
achima Quantza, Theodora Dubois. 
Z  kolei uczestnicy kursu zagrają 
w  niedzielę (godz. 19) w  kościele 
Opatrzności Bożej (osiedle Majowe, 
ul. Marii Dąbrowskiej 19).

Kierownikiem artystycznym fe-
stiwalu jest Małgorzata Klorek. Na 
oba koncerty wstęp wolny. 

 (b)

Tylko do niedzieli!

Lubinus i Lwów
Tylko do niedzieli w Zam-
ku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie można oglą-
dać dwie wystawy: „Lu-
binus mniej znany” oraz 
„Tylko we Lwowie”.

Pierwsza z nich uka-
zuje postać uczonego, 
Eilharda Lubinusa, w peł-

niejszym niż dotychczas wymia-
rze, koncentrując się zarówno na 
jego osiągnięciach akademickich, 
jak i pracach kartograficznych. 
Ekspozycję dopełniają prezento-
wane po raz pierwszy najnowsze 
nabytki Zamku m.in. mapa Czech 
Petrusa Kaeriusa z 1642 r. oraz 
mapa Azji Henricusa Hondiusa 
z 1631 r.

Z  kolei wystawa „Tylko we 
Lwowie” prezentuje prace ukra-
ińskiego fotografika Romana Ge-
rynowicza, członka AFIAP oraz 
Narodowego Związku Artystów 
Fotografików Ukrainy. Artysta 

o ważnym mieście w historii za-
równo Polski, jak i Ukrainy oraz 
swojej pasji mówi w następujący 

sposób: „Lwów to miasto, gdzie 
się urodziłem, które ogarnęło 
i  przytuliło mnie, oczarowało. 
Fotografując, próbuję poznać 
tajemnice jego ulic, spoglądając 
na najciekawsze istoty na świecie 
– ludzi”.  (KK)

W kinie Zamek

Paryż i kubańskie rytmy
W kinie Zamek dorośli będą można obejrzeć 
dwa filmy: „W rytmie Kuby” (piątek, godz. 
16.30) oraz „Z perspektywy Paryża” (sobota 
i niedziela, godz. 19.10).

Film „W rytmie Kuby” opowiada historię 
słynnego nowoorleańskiego zespołu Pre-
servation Hall Jazz Band, przemierzającego 
Kubę w poszukiwaniu rodzimej muzyki, która 
przyczyniła się do powstania jazzu w Nowym 

Orleanie. W tym drugim z kolei poznajemy historię 
Etienne’a, która przenosi się z Lyonu do Paryża, by 
studiować reżyserię filmową na Sorbonie. Na studiach 
poznaje Jean-Noëla i Mathiasa, którzy podzielają jego 
pasję do kina. Wspólnie omawiają kanon filmowy, 
czytają teksty Flauberta i Pasoliniego, słuchają Bacha 
i Mahlera. Mathias zachowuje się jednak podejrza-
nie – czasami znika na całe tygodnie i nikt nie wie, 
gdzie się wtedy podziewa. Etienne jest tym szcze-
gólnie zaniepokojony, kiedy odkrywa, że przyjaciel 
dzieli swój sekret z Annabelle, młodą kobietą, która 
mieszka razem z Etiennem i w której bohater jest 
potajemnie zakochany.  (MON)
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Rozwi¹zaniem jest myœl Longina Jana Okonia.
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Kupon
nr 105

Rozwiązanie wraz z  kuponem krzyżówki prosimy nadsyłać pod adresem redakcji: Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8, w  terminie 

10-dniowym. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 2 nagrody za 30 zł. Odbiór nagród w pok. 53 redakcji „Kuriera” 

w godz. 10—15.30. Zamiejscowym wysyłamy pocztą.

W konkursie nr 95 nagrodę wylosowały Małgorzata Woźniak, ul. Rugiańska, Szczecin i Ewa Kardasz, ul. 9 Maja, Szczecin.

Rozwiązanie z numeru 95

PŁYWAK, CZŁOWIEK  
DO PRZECIERANIA LUSTRA 
WODY
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Więcej  na  stronach 11 i 12

Prototypowanie pl. Orła Białego Tydzień Wolności  3,2,1 – start!

Rusza nabór uczestników do Festiwalu Młodych 
Talentów – Nowa Energia, a Catz‚n Dogz zaprasza  
na „Friends of PETS”. Więcej, str. 11

W kilku innych miastach z powodzeniem przete-
stowano tego typu rozwiązanie. Teraz przyszedł 
czas na Szczecin. Więcej,  str.  9

W 30. rocznicę wyborów parlamentarnych 4 czerw-
ca 1989 roku zapraszamy mieszkańców Szczecina  
do wspólnego świętowania.    Więcej, str. 2
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Aktualności

W 30. rocznicę wyborów parlamentar-
nych 4 czerwca 1989 roku zapraszamy 
mieszkańców Szczecina do wspólnego 
świętowania tego niezwykle ważnego 
i przełomowego wydarzenia w histo-
rii Polski.

Pierwsze częściowo wolne wybory po 
II wojnie światowej doprowadziły do 
upadku komunizmu i wielkich zmian, 
nie tylko w Polsce, ale właściwie w całej 
Europie Środkowo-Wschodniej. Doko-
nała się transformacja ustrojowa, która 
odmieniła życie milionów ludzi. Dlatego 
30 lat od tamtych wydarzeń chcemy nie 
tylko upamiętnić tę doniosłą rocznicę, 
ale przede wszystkim pragniemy przypo-
mnieć jak znaczący wpływ na nasze życie 
miały wybory 4 czerwca 1989 r. 

Tydzień Wolności w Szczecinie to za-
tem piękna okazja do tego, by wspól-
nie świętować i uświadomić młodszym 
pokoleniom historyczną wagę tamtych 
wydarzeń. Z tej okazji przygotowano wiele 
atrakcji, których nie sposób było zorgani-
zować jednego dnia. 

Dzięki temu pierwszy tydzień czerwca zdo-
minują wydarzenia związane z 30. rocznicą 
wyborów parlamentarnych z 1989 r.

Na Jasnych Błoniach przy Urzędzie Miasta 
odbędzie się wernisaż fotografii prof. 
Władysława Bartoszewskiego. 

4 czerwca nastąpi rozstrzygnięcie Miej-
skiego Konkursu Plastycznego pod ha-
słem „Wybieram Wolność”. 

5 czerwca zaplanowano otwarte wy-
kłady akademickie związane z rocznicą 
i mottem prof. Bartoszewskiego – „Warto 
być przyzwoitym”.  Wśród uczestników 
wydarzenia będą m.in.: Rzecznik Praw 
Obywatelskich, dr Adam Bodnar oraz 
były Prezydent RP, Bronisław Komo-
rowski. 

8 czerwca – zwieńczeniem obchodów 
będzie zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem „Szlakiem PRL”. 

Udział w wydarzeniach przygotowa-
nych z okazji jubileuszu 30. rocznicy 
wolnych wyborów parlamentarnych 
4 czerwca 1989 roku jest oczywiście 
bezpłatny dla mieszkańców. 

W tych szczególnych dniach warto 
być razem.

Zapraszamy

1-30 czerwca 2019 r.

• Wystawa zdjęć prof. Władysława Bar-
toszewskiego
Jasne Błonia przy Urzędzie Miasta 

2 czerwca 2019 r.

godz. 12.00
• „Rozsmakuj się w Wolności 1989-2019” 

–  tradycyjny poczęstunek zachodnio-
pomorskich mistrzów  kuchni

Plac Solidarności
godz. 15.00
• Piknik rodzinny. Strefa Małej Wolnej 

Twórczości, animacje i warsztaty edu-
kacyjne
Wyspa Grodzka

godz. 16.00
 „1989 - Kto tu kogo ograł?”. Impresje 

i dygresje ważne i mniej poważne w wy-
konaniu m.in. Edwarda Radziewicza - 
uczestnika rozmów Okrągłego Stołu ze 
Szczecina, Dominiki Wielowieyskiej 
- dziennikarki, Stanisława Tyma - sa-
tyryka oraz aktorów Teatru Polskiego 
w Szczecinie. Uczestnicy wydarzeń 
sprzed 30 lat, historycy, dziennikarze 
i artyści mierzyć się będą m.in. z mi-
tami Okrągłego Stołu oraz wyborów 
Czerwca’89. 
Teatr Polski w Szczecinie (obowiązują 
oddzielne imienne zaproszenia) 

godz. 17.00
• Koncert legend polskiego rocka pn. 

„Wolność kocham i rozumiem” Ko-
branocka, Chłopcy z Placu Broni, 
Tomek Lipiński, Sztywny Pal Azji
Łasztownia (pod Dźwigozaurami)

4 czerwca 2019 r. 

godz.10.30
• Spotkanie z młodzieżą – lekcja w ra-

mach „Europejskiego Maratonu Wol-
ności”  
Centrum Dialogu Przełomy

godz.12.00
• Hymn Polski  
• Transmisja z Gdańska ogólnopolskich 

obchodów 30. rocznicy przemian ustro-
jowych w Polsce „Święto Wolności 
i Solidarności”   
Plac Solidarności 

• Rozstrzygnięcie Miejskiego Konkursu 
Plastycznego  pod hasłem „WYBIE-
RAM WOLNOŚĆ”
Hol przy Sali Sesyjnej Urzędu Miasta

5 czerwca 2019 r. 

godz. 11.00
• Konferencja poświęcona prof. Wła-

dysławowi Bartoszewskiemu pn. 
„Warto być przyzwoitym. Polityka 
historyczna czy poprawność poli-
tyczna”
Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 
4 (obowiązują oddzielne imienne za-
proszenia)

godz. 18.00
• Otwarte wykłady akademickie dotyczą-

ce dialogu respektującego regułę prof. 
Władysława Bartoszewskiego „Warto 
być przyzwoitym” nawiązujące do 30. 
rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. 
z udziałem Rzecznika Praw Obywatel-
skich dr Adama Bodnara oraz  byłego 
Prezydenta RP, Bronisława Komorow-
skiego.
Sala Kongresowa Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Szczecińskie-
go, ul. Krakowska 71-79

8 czerwca 2019 r. 

godz. 11.00
• Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

trasą „Szlakiem PRL”. Prezentacja kul-
towych przedmiotów, symboli minionej 
epoki - wspomnienie szczecińskiego 
smaku, mody, muzyki, kultury
Plac Szarych Szeregów 

10 czerwca 2019 r. 

godz. 11.00
• Debata publiczna – „Trzy wymiary Okrą-

głego Stołu” – PRZYSZŁOŚĆ debata 
oksfordzka młodzieży pt. „Okrągły Stół 
był początkiem III RP”
Centrum Dialogu Przełomy

godz. 17.00
• Debata publiczna – „Trzy wymiary Okrą-

głego Stołu” – TERAŹNIEJSZOŚĆ 
debata publiczna czynnych polityków 
pt. „Czy potrzebny jest dziś w Polsce 
Okrągły Stół?”, Centrum Dialogu Prze-
łomy,Plac Solidarności 

Program  obchodów

Prawie 300 osób wzięło udział w Scan-
dinavian Business Connect, cyklicznym 
wydarzeniu, które odbywa się w ramach 
Dni Skandynawskich w Szczecinie. 

Jego zadaniem jest integracja lokalnego 
biznesu, promowanie gospodarczego 
potencjału miasta, umożliwienie przed-
siębiorcom swobodnej i bezpośredniej 
rozmowy, wymiany doświadczeń między 
polskimi i skandynawskimi firmami, a także 
udziału w warsztatach i wykładach. 

Tegoroczne wydarzenie  rozpoczęło się 
wykładem Martaleny Madej, Kierownik Za-
granicznego Biura w Oslo, Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu S.A, która opowiadała 
o skandynawskim sposobie pracy, prowa-
dzeniu działalności w Skandynawii i tzw. 
aniołach biznesu, czyli doświadczonych 
przedsiębiorcach, którzy inwestują własny 
kapitał w przedsięwzięcia będące w bar-
dzo wczesnych fazach rozwoju. 

Większość wykładów dotykała ważnych 
kwestii gospodarczych – przemysłu 4.0, 
przyszłościowych rozwiązań dla biznesu, 
czy trendów w marketingu. 

Polacy i Skandynawowie rozmawiali o biznesie 

Można było wziąć udział także 
w panelu zorganizowanym przez Pol-
sko – Skandynawską Izbę Gospodarczą 
„Work Well Being & Smarter Living and 
Working”, podczas których uczestnicy 
rozmawiali o balansie między pracą i ży-
ciem osobistym, harmonii między tymi 
dwoma obszarami, o którą tak bardzo 
dbają Skandynawowie. 

Ważnym punktem Scandinavian Busi-
ness Connect były rozmowy o wspie-
raniu start-upów, zarówno w Polsce, jak 
i Skandynawii. 

- Rynek norweski poszukuje innowacyj-
ności - mówił Marcin Bortkun, Prezes 
Zarządu Polsko-Norweskiej Izby Go-
spodarczej. - Co ważne, nie chodzi o in-
nowacyjność tylko  w branży IT. Można 
powiedzieć, że nawet bardziej doceniamy 
właśnie te branże, w których ta innowa-
cyjność zdarza się rzadziej. Norwegia to 
świetne miejsce do prowadzenia start 
-upów.  Oprócz tego, że zarówno pań-
stwo, jak i prywatni inwestorzy chętnie 
wspierają tego typu przedsięwzięcia, to 
w Norwegii działa także dużo między-
narodowych hubów, gdzie można się 

zarejestrować, wymienić doświadczenia-
mi, umówić na spotkanie, czy rozmowę. 

O szczecińskim programie mentorin-
gowym dla start-upów „Szczecin Up” 
opowiadał Marek Kubik, prezes Agencji 
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.  

- Celem programu jest stworzenie odpo-
wiednich warunków dla rozwoju inno-
wacyjnych przedsiębiorstw na terenie 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
poprzez wspieranie rozwoju oraz promocji 
najlepszych start upów oferujących inno-
wacyjne i kreatywne rozwiązania o dużym 
potencjale komercyjnym. Program będzie 
oferował wsparcie mentorów, doradców, 
ekspertów, dostęp do know-how oraz 
specjalistycznych szkoleń i warsztatów. 
Dzięki podjętej współpracy z mentorami, 
osoby biorące udział w projekcie będą 
miały szansę na dopracowanie swojego 
modelu biznesowego i jego dalszy rozwój. 
– tłumaczył Marek Kubik. 

Scandinavian Business Connect zorga-
nizowała Agencja Rozwoju Metropo-
lii Szczecińskiej.

Tydzień Wolności
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Aktualności

Ta część miasta zmienia się diametralnie. 
Na placu budowy Węzła Łękno roboty 
drogowe idą pełną parą. 

Trwają prace przy jednej z planowanych 
łącznic węzła, wybudowano nasyp na 
trasie obwodnicy. W ramach prac przy 
wiaduktach wykonywane były pale wierco-
ne. Wykonawca zajął się także montażem 
zbrojenia muru oporowego.

Węzeł Łękno to jedna z największych   
inwestycji drogowych w tej perspek-
tywie unijnej. Projekt obejmuje budo-
wę kolejnego fragmentu tzw. Trasy 
Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Nie-
mierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), 
przebudowę linii kolejowej biegnącej 
wzdłuż nowej jezdni oraz budowę po-
ziomowego skrzyżowania przy Alei 
Wojska Polskiego. 

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję 
centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej.

Poziom zaawansowania prac najlepiej 
ocenić z góry. Znakomicie widać to na 
filmie: www.youtube.com/ Węzeł Łękno 
Maj 2019

więcej na:
wiadomosci.szczecin.eu

Umowa podpisana – 15 miesięcy na 
wykonanie węzła w Podjuchach będzie 
miało konsorcjum Roverpol sp. z o.o.  
oraz Rover Infraestructuras S.A.  

Inwestycja współfinansowana ze środ-
ków UE, obejmuje budowę skrzyżowania 
jednopoziomowego z wyspą centralną,  
sygnalizacją świetlną oraz przebudowę 
ulic Krygiera i Granitowej. 

W ramach prac rozebrany zostanie ist-
niejący, wyłączony z ruchu, most drogo-
wy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce 
pojawi się nowa przeprawa. Prace obej-
mą również budowę chodników i ście-
żek rowerowych; oznakowania dróg 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; kanalizacji deszczowej; 
oświetlenia; ekranów akustycznych.

Centrum powstaje jako część nowego 
stadionu miejskiego przy ul. Twardow-
skiego. Na budowę kompleksu dla mło-
dych adeptów piłki nożnej Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przekaże 30 mln zł. 

Jednym z najważniejszych elementów 
Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży 
będzie dwukondygnacyjny budynek, 
w którym znajdą się: 
– szatnie, 
– pomieszczenia trenerów, 
– sale wykładowe, 
– siłownia i gabinety odnowy. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku 
CSDiM zostaną wybudowane cztery bo-
iska treningowe do gry w piłkę nożną, 
w tym trzy pełnowymiarowe. 
Dwa boiska będą miały nawierzch-
nię naturalną, a jedno podgrzewa-
ną murawę hybrydową. Ostatnie, 
z nawierzchnią sztuczną w sezonie 
jesienno-zimowym będzie przykry-
wane tzw. „balonem”.

Oprócz Centrum Szkolenia Dzieci i Mło-
dzieży inwestycja obejmuje budowę 
czterech trybun Stadionu Miejskiego, 
płyty głównej i treningowej oraz infra-

struktury wokół, tj. parkingów, dróg 
dojazdowych i chodników. 
Pierwsze boiska treningowe mają być 
gotowe jeszcze w tym roku. W 2020 r. 
ma powstać m.in.: 
– budynek Centrum Szkolenia Dzieci 

i Młodzieży 
– oraz płyta główna Stadionu Miej-

skiego. 

Na budowie praca wre. Trwają prace 
rozbiórkowe trybun, demontowany 
jest jeden z najbardziej charakterystycz-
nych elementów Stadionu Miejskiego 
– zadaszenie, które obejmowało sektory 
nr 4 i 5. 

Stadionowe krzesełka trafią na inne 
obiekty sportowe, administrowane 
przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji, będą także rozdyspo-
nowane wśród klubów z całego wo-
jewództwa.

2 000 granatowo-bordowych siedzisk  
Pogoń Szczecin rozdysponuje wśród 
swoich fanów.

więcej na:
www.stadion.szczecin.pl

HARMONOGRAM

Obiekt Termin rozpoczęcia prac Termin zakończenia prac

Stadion Miejski (całość) I kwartał 2019 r. I kwartał 2022 r.

Trybuna południowa I kwartał 2019 r. II kwartał 2020 r.

Trybuna zachodnia I kwartał 2019 r. II kwartał 2020 r.

Trybuna północna II kwartał 2020 r. I kwartał 2022 r.

Trybuna wschodnia II kwartał 2020 r. I kwartał 2022 r.

Budynek CSDiM II kwartał 2019 r. I kwartał 2020 r.

Boisko nr 1 (Płyta główna) II kwartał 2020 r. III kwartał 2020 r.

Boisko treningowe nr 2 III kwartał 2020 r. IV kwartał 2020 r.

Boisko treningowe nr 3 II kwartał 2019 r. IV kwartał 2019 r.

Boisko treningowe nr 4 IV kwartał 2019 r. IV kwartał 2019 r.

Boisko treningowe nr 5 i 6 IV kwartał 2019 r. II kwartał 2020 r.

Zagospodarowanie terenu I kwartał 2019 r. I kwartał 2022 r.

Węzeł Łękno  Węzeł 
Granitowa 

Dofinansowanie dla centrum szkoleniowego  
przy stadionie miejskim 

INWESTYCJE  l  INWESTYCJE   l  INWESTYCJE  l  INWESTYCJE   l  INWESTYCJE   l  INWESTYCJE
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Pogoda sprzyja, zatem  prace ogrodo-
we i remonty ruszyły pełną parą.  Warto 
przypomnieć sobie, jak postępujemy 
z odpadami zielonymi i poremonto-
wymi.

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

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

Skoszoną trawę czy inne zielone odpady  
wystawione w workach lub w innych 
pojemnikach – nie są odbierane! 
Wielka prośba również dotyczy przecią-
żania pojemników. Pojemnik musi mieć 
zamkniętą klapę, (nie tak jak na załączonym 
zdjęciu), ponieważ wiążę się to z bezpie-
czeństwem i czasem odbioru. 

Od 1 lipca do brązowych pojemników 
oprócz odpadów zielonych wyrzucać bę-
dziemy także odpady biodegradowalne, 
czyli obierki warzywne i owocowe, odpadki 
pochodzenia roślinnego, fusy po kawie 
czy herbacie. 

Przypominamy, że raz zgłoszona usługa 
odbioru odpadów zielonych nie wyma-
ga corocznego odnawiania. A jeśli nie 
zgłosiliśmy jeszcze takiej potrzeby, można 
to zrobić w następujący sposób:  

• za pośrednictwem strony ecoszczecin.
pl – poprzez wypełnienie formularza

• telefonicznie pod numerem:
91 435 11 99

• za pośrednictwem poczty – przesyłając 
pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopi-
skiem:  „WGK  ZIELONE” oświadczenie 
zawierające dane nieruchomości, jej 
właściciela  oraz potwierdzenie, że nieru-
chomość jest wyposażona w pojemnik 
do gromadzenia odpadów zielonych 

Zielone i remonty

Coraz więcej nowego ekoportu  

• osobiście w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miasta.

Remonty, remonty

Wiosna i lato to czas intensywnych prac 
remontowych w mieszkaniach i domach, 
a co za tym idzie powstawanie odpa-
dów poremontowych.

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

Bezpłatnie można je oddać: 

   ul. Dworska (plac Słowińców), Gumieńce  
godz. 9.00-19.00

   ul. Gdańska, Międzyodrze – godz.9.00-
17.00

   ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej), Pra-
wobrzeże/Dąbie Godz. 9.00 -17.00

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

   ul. Leszczynowa, Zdroje godz. 9.00 
– 19.00 

Powstaje przy skrzyżowaniu ulic Tacza-
ka i Witkiewicza, będzie 9 Ekoportem 
w Szczecinie z rozwiązaniami ekolo-
gicznymi, m.in woda z deszczówki , 
energia elektryczna z paneli słonecz-
nych. Powstają tu wiaty na 4 kontenery 
o pojemności 30 m3 oraz na 6 kontenerów 

o pojemności 15 m3, budynek socjalny, 
magazynowy, warsztatowo-garażowy. 
Dwa z nich, socjalny i magazynowy, znajdą 
się pod szkieletem z ram stalowych, który 
obsadzony będzie roślinnością. 
Obecnie kontynuowane są prace przy 
konstrukcjach stalowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, wykonano ste-
laże dla paneli słonecznych, fundament 
wagi samochodowej, instalacje sanitar-
ne zewnętrzne, podbudowę pod ścieżki 
ekologiczne. 
Ekoport ma być gotowy na koniec paź-
dziernika.

Alert:
mieszkańcy 
zgłaszają 

Uszkodzona Studzienka przy ulicy 
Niemierzyńskiej

Akt wandalizmu przystanku autobuso-
wego na Niedźwiedziej

Uszkodzony  kosz na śmieci przy ul. 
Rayskiego

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

Wystarczy mieć wgraną aplikację oraz 
dostęp do Internetu. Można również 
wykorzystać do tego komputer stacjo-
narny. 

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

www.alertszczecin.pl

   ul. Arkońska/Harcerzy godz. 9.00-19.00.
W soboty  godz. 9.00 -15.00.
W tych Ekoportach  mieszkańcy mogą 
oddawać odpady budowlano - rozbiór-
kowe w objętości do 240 l, lub masie nie 
większej niż 125 kg. 
W danym punkcie z pomocą pracownika 
trzeba dokonać  wstępnej segregacji od-
padów na 2 grupy:
– odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia,  niezawiera-
jące substancji niebezpiecznych;

– materiały budowlane zawierające gips 
niezanieczyszczone substancjami nie-
bezpiecznymi.

W ramach  opłaty, jaką uiszczamy za od-
biór odpadów z naszych posesji może-
my skorzystać z usługi: odbiór odpadów 
wielkogabarytowych. 
Odbywa się to 4 razy w roku w zabudowie 
jednorodzinnej oraz  26 razy w roku w za-
budowie wielorodzinnej. 

Harmonogramy na:
www.ecoszczecin.pl
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Od 1 lipca segregujemy 

nowy rodzaj odpadów – 

Więcej informacji na stronie:

www.segregujemy.ecoszczecin.pl

segregując śmieci płacisz za wywóz odpadów 
nawet o  połowę mniej  niż osoby, które tego nie robią. 

UWAGA!  
BIODEGRADOWALNE 

Nie wrzucamy:Do brązowego pojemnika wrzucamy:

Uwaga!
Bioodpady należy wrzucać do pojemnika luzem, 
bez woreczków czy innych opakowań. 

obierki warzywne i owocowe 

odpadki pochodzenia roślinnego 

zwiędłe kwiaty

rośliny doniczkowe  

fusy po kawie i herbacie

trawę, liście, gałęzie, korę drzew

niezaimpregnowane drewno 

kości

mięsa

oleju

skorupek jaj

leków 

ziemi i kamieni

drewna impregnowanego
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Dobiega końca budowa turbiny prądo-
twórczej w Zakładzie Produkcji Wody 
„Pomorzany”. 
Generator został już umieszczony w specjal-
nie przygotowanym budynku i osadzony 
na rurociągu, którym popłynie woda na-
pędzająca urządzenie. Wkrótce nastąpi 
próbny rozruch turbiny, w trakcie  którego 
przeprowadzane będą jej próby technicz-
ne. Turbina wykorzystywać będzie wodę 
dostarczaną z jeziora Miedwie. 

Produkcja energii elektrycznej odbywać się 
będzie z wykorzystaniem spadku grawitacyj-
nego wody w rurociągu, gdyż różnica pozio-
mów pomiędzy Miedwiem a zakładem na 
Pomorzanach wynosi przeszło 30 metrów.
Na Pomorzanach zainstalowana została 
turbina wodna Francisa, o mocy  ok. 140 
kW. Jej zdolność produkcyjna w ciągu roku 
może dochodzić do 1000 MWh. Całość 
wyprodukowanej energii przeznaczona 
będzie na potrzeby ZPW „Pomorzany”. 

Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Czysta Odra w Szczecinie”. Jej 
koszt to ok. 3,2 mln zł netto.

Ecoszczecin

Turbina na finiszu

Kilkadziesiąt osób zwiedziło dwa nasze 
obiekty, udostępnione w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich.

Już od 15 lat Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej. W związku z tym w całym 
kraju odbyły się Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich (DOFE). Dzięki wsparciu 
środkami UE w Polsce wykonano tysią-
ce inwestycji. Wśród nich były zadania 
zrealizowane przez szczeciński ZWiK, 
który sięgał po dofinansowanie unijne 
w celu realizacji ważnych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych. Najpoważniejszym 
z nich był projekt „Poprawa jakości wody 
w Szczecinie”, w ramach którego m.in. 
powstała nowoczesna oczyszczalnia ście-
ków komunalnych „Pomorzany”. 

Właśnie to miejsce, a także Zakład Pro-
dukcji Wody „Miedwie” udostępnili-
śmy gościom w związku DOFE. Nasze 
placówki odwiedziło 11 maja ponad 
40 mieszkańców Szczecina i regionu 
zachodniopomorskiego, którzy z bliska 
zapoznali się z procesami mechanicznego 

i biologicznego oczyszczania ścieków, 
byli w pobliżu bloków biologicznych, ko-
mór fermentacyjnych i węzła termicznej 
obróbki osadów pościekowych. Dzięki 
temu dowiedzieli się, jak wielkie znaczenie 
ma oczyszczalnia Pomorzany dla ochro-
ny środowiska wodnego Odry i Morza 
Bałtyckiego. Z kolei odwiedzający ZPW 
„Miedwie” zapoznali się z wieloetapową 
technologią uzdatniania wody, która na-
stępnie kierowana jest magistralą „mie-
dwiańską” wprost do Szczecina.

Podczas zwiedzania naszych obiektów 
przekazaliśmy gościom informacje o ko-
lejnym programie inwestycyjnym realizo-
wanym przy wsparciu środków unijnych 
pn. „Czysta Odra w Szczecinie”. 
W 2016 r. podpisano umowę na dofinan-
sowanie jego pierwszego etapu a rok 
później na wsparcie etapu drugiego. 

Wartość obu etapów to łącznie ok. 211 
mln zł. Obejmują one realizację 26 kon-
traktów, głównie w zakresie gospodarki 
sanitarnej. 

ZWiK z chęcią pomaga organizatorom róż-
nego rodzaju wydarzeń odbywających się 
w Szczecinie. Po raz pierwszy wsparliśmy 
uczestników zawodów nordic walking.

Widok beczkowozu w lesie z pewnością 
zaskoczył osoby, które w sobotę 11 maja 
wybrały się na przechadzkę w pobliżu 
Polany Sportowej nieopodal Drogi Sied-
miu Młynów. 

Podstawienie specjalistycznego pojazdu 
było jednak konieczne, abyśmy mogli 
podać wodę uczestnikom zawodów Ko-
rona Zachodu Polski w nordic walking. 

W sumie impreza zgromadziła na starcie 
ponad 200 osób. 

Zawodnicy rywalizowali na malowniczych 
ścieżkach w Lasku Arkońskim. Do wyboru 
mieli dwie trasy: o długości 5 lub 10 km.  

Choć w dniu zawodów nie było szczegól-
nie ciepło, zawodnicy docierali na metę 
mocno wyczerpani i oczywiście spragnie-
ni. Nie dziwi więc, że zaraz po ukończeniu 
zawodów zmęczeni chodziarze sięgali  po 
kubeczek lub dwa wody. 
Cieszymy się, że mogliśmy im podać na-
szą wodę. 

Udostępniliśmy unijne 
inwestycje

„Kijkarze” pili naszą 
wodę
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Budownictwo

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
ogłosił listę wspólnot mieszkaniowych, 
które otrzymają dofinansowanie na 
realizację projektów w ramach pro-
gramów Zielone Podwórka i Zielone 
Przedogródki Szczecina.  

Spośród 25 wniosków, komisja wybrała 15 
projektów podwórek i przedogródków, 
które będą realizowane przy wsparciu 
finansowym miasta. 

Na szczególną uwagę zasługuje pomysł 
dwóch wspólnot mieszkaniowych na pół-
nocy Szczecina przy ul. Paproci 1-12 oraz 
Ziemowita 8,9, które chcą zagospodaro-
wać bardzo duży teren o pow ok. 8 tys. 
m2. Z tego względu inwestycja podzielona 
została na trzy etapy. 

W tym roku rusza pierwszy etap, w ra-
mach którego posadzonych będzie 
około tysiąca krzewów, powstanie 
plac zabaw, ławeczki i alejki. Komisja 
doceniła inicjatywę i aktywność spo-
łeczną mieszkańców, którzy zechcieli 
zagospodarować tak duży obszar 
wokół swoich budynków. 

W przypadku przedogródków kontynu-
owane będą działania z poprzednich lat. 
Kolejne inwestycje powstaną przy alei Pia-
stów na odcinku pomiędzy Ściegiennego 
a Małkowskiego, Żupańskiego. To samo 
dotyczy ul. Bolesława Śmiałego i Monte 
Cassino. W efekcie wszystkie budynki 
przy tych ulicach będą miały urządzo-
ne przedogródki.
 
Lista wspólnot, które otrzymały w tym 
roku dofinansowanie :
REMONT PODWÓREK :
1. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 14
2. KRZYWOUSTEGO 49
3.  Cztery wspólnoty  

BARBARY 6-KOŁŁĄTAJA 29-30/ 
DŁUGOSZA 5-7/DŁUGOSZA 8-9A/
DŁUGOSZA 10-NIEMCEWICZA 12

4. RAYSKIEGO 35-39
5. PAPROCI 1-12/ ZIEMOWITA 8,9
6. JAGIELLOŃSKA 34A

REMONT PRZEDOGRÓDKÓW :
1. MONTE CASSINO 7
2. PIASTÓW 66
3. PIASTÓW 67
4. PIASTÓW 68

5. PIASTÓW 69
6. PIASTÓW 70
7. ŻUPAŃSKIEGO 15
8. ŻUPAŃSKIEGO 16
9. BOL. ŚMIAŁEGO 10

Zielone Podwórka Szczecina to program, 
który pozwala na zmianę szarych miejskich 
podwórek w miejsca przyjazne mieszkań-
com. Dzięki niemu powstają zielone oazy 
spokoju, place zabaw, miejsca sąsiedz-
kich spotkań i odpoczynku. Przez 11 lat 
trwania programu odebranych zostało 
już 123 projekty. W ramach programu 
wspólnoty otrzymały dofinansowania 
ponad 12 mln zł.

Zielone Przedogródki. Program ruszył 
w 2015 r. Dzięki niemu wspólnoty mieszka-
niowe mogą starać się o dofinansowanie 
zagospodarowania terenu przed wejściem 
do budynku. Przedogródki możemy po-
dziwiać np. wzdłuż al. Jana Pawła II na 
odcinku od pl. Grunwaldzkiego do pl. 
Armii Krajowej. 
W ciągu trzech lat programu zrealizowa-
no 51 projektów, które gmina dofinanso-
wała kwotą 3,3 mln zł.

Trwa budowa bazy trekkingowej 
z boiskami do rekreacji rodzinnej 
przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie. 
Kompleks Bukovasport realizuje 
TBS Prawobrzeże.

Projekt jest realizowany w ramach  
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskie-

go 2017. Powstaje w miejscu boiska 
przy szkole podstawowej w Podju-
chach. Ma być miejscem do rekreacji 
i uprawiania sportu, w tym służyć jako 
baza trekkingowa dla miłośników Pusz-
czy Bukowej. Kompleks może pełnić 
wiele funkcji m.in służyć jako punkt 
startu wycieczek, spacerów, biegów, 

Wspólnoty mieszkaniowe przy udzia-
le finansowym miasta odnawiają 
szczecińskie kamienice. Dzięki temu 
co roku kolejne budynki w mieście 
odzyskują swoją świetność. 

W tym roku miasto przeleje na fundu-
sze remontowe przynajmniej 17 mln 
złotych. Pieniądze trafią do wspólnot 
mieszkaniowych, w których Gmina, 
Szczeciński TBS lub TBS Prawobrze-
że mają swoje udziały. W praktyce 
oznacza to, że w tych budynkach są 
lokale prywatne, komunalne lub nale-
żące do spółek TBS. Takich wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem miasta jest 
w Szczecinie blisko 2,5 tys. 

Prace w kamienicach są wykonywane 
z funduszu remontowego danej wspól-
noty, na który składają się wszyscy wła-
ściciele proporcjonalnie do udziałów, 
jakie posiadają w danej nieruchomości.. 
Po podjęciu decyzji w formie uchwały 
oraz po zgromadzeniu wystarczających 
pieniędzy na koncie, można rozpoczy-
nać remont. 

W pierwszej kolejności wykonywane są 
prace konieczne (docieplenia, osusza-
nia, wymiana instalacji, remont dachu 
itp), następnie robi się nową elewację, 
balkony, klatki schodowe, wymienia się 
drzwi wejściowe i okna. Na końcu otrzy-
mujemy praktycznie wyremontowany 
od podstaw budynek, który na nowo 
może zachwycać swoim pięknem. 

W ubiegłym roku miasto również par-
tycypowało w kosztach remontów bu-
dynków, w których ma udziały. 

Dzięki temu możemy dziś podziwiać 
efekty m. in. przy ul. Pocztowej 20, al. 
Piastów 61, ul. Bolesława Śmiałego 21, 
ul. Jagiellońskiej 71, ul. Małkowskiego 5, 
ul. Ściegiennego 9, Bohaterów Getta 
Warszawskiego 8 i Żółkiewskiego 13 
i 19. 

Na zdjęciach budynki zarządzane przez 
Szczecińskie TBS

Kolejne podwórka  
wypięknieją 

Bukovasport nabiera rozpędu 

Wspólne 
działania 
przynoszą 
efekty 
Kamienice pięknieją.

nordic walking, a także jako miejsce 
wypoczynku dla rodzin.

Inwestycja ruszyła w lutym br. Do tej pory 
wykonano już podbudowę pod boisko do 
piłki nożnej, izolacje termiczną płyty funda-
mentowej i strop budynku, w którym znajdą 
się szatnie i sanitariaty.  Obecnie uzgadnia-
ne są nawierzchnie boisk do piłki nożnej, 
tenisa oraz wyposażenie placu zabaw.

Docelowo w ramach inwestycji przewiduje 
się budowę kilku boisk, w tym: do koszy-
kówki  i siatkówki, do tenisa ziemnego, do 
badmintona oraz do piłki nożnej. Powstanie 
bieżnia, trybuny i zaplecze z sanitariatami 
oraz szatniami. 
Dodatkowo wybudowana zostanie aktyw-
na strefa zabaw dla dzieci czyli minipark 
linowy z wieżą i platformą widokową oraz 
ściany wspinaczkowe.

Wykonawcą projektu jest firma LIK-BUD 
z Polic. Koszt budowy kompleksu spor-
towego wynosi ponad 4 mln zł. Termin 
zakończenia inwestycji – koniec 2019 roku.
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Na Prawobrzeżu powstało kolejne miej-
sce do odpoczynku i rekreacji – Park 
Wolności u zbiegu ulic Karpiej, Niklowej, 
Granitowej oraz Marmurowej. 

A w nim m.in. gigantyczny, 30-metro-
wy statek linowy, który jest projektem 
Szczecińskiego Budżetu Obywatel-
skiego, miejsce upamiętniające pisarkę 
Monikę Szwaję, to też jest projekt SBO. 
Pod altaną, na samym środku stoi po-
stument – rzeźba stołu wraz z krzesłem, 
zainspirowana biurkiem pisarki. Jest tu-
taj, pierwsza w szczecińskich parkach, 
bieżnia z elektronicznym pomiarem 
czasu, plac zabaw i wybieg dla psów.

W kilku innych miastach z powodzeniem 
przetestowano tego typu rozwiązanie, 
teraz przyszedł czas na Szczecin. O co cho-
dzi? O wypracowanie wspólnie z miesz-
kańcami i wprowadzenie tymczasowych 
zmian dla obszaru, który do tej pory budził 
skrajne emocje, a kolejne propozycje nie 
zyskały ich aprobaty.

Plac Orła Białego jest jednym z najważniej-
szych miejsc w Szczecinie, które kilka razy 
w historii zmieniało swoją funkcję i kształt. 
Pierwotny rynek koński przeistoczył się naj-
pierw w reprezentacyjną przestrzeń publicz-
ną z pałacami, a później w połączenie skweru 
i parkingu, otoczone gmachami instytucji, 
restauracjami i kawiarniami.

Przebieg niedawnego konkursu architekto-
nicznego, komentarze dotyczące jego wy-
ników i późniejsze konsultacje pokazały, jak 
wiele osób o bardzo różnych poglądachchce 
zaangażować się w dyskusję o przyszłej roli 
placu. 
Najlepszym narzędziem do zrealizowania 
tej potrzeby jest prototypowanie, polega-
jące na wprowadzaniu i obserwowaniu 
tymczasowych, ale rzeczywistych zmian 
na wybranym terenie.
- Dzięki temu rozwiązaniu wszyscy użytkow-
nicy placu (mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
uczniowie, studenci, klienci lokali gastrono-
micznych, turyści) sprawdzą samodzielnie, 
jakie są konsekwencje nowej organizacji 
przestrzeni – mówi Daniel Wacinkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta.  – Każda z tych 
osób będzie mogła na podstawie własnych 
odczuć i obserwacji wyrobić sobie opinię 
o proponowanych przemianach, a także 
podzielić się swoimi uwagami.

Jaki obszar będzie podlegał zmianom?
Zgodnie z polityką samorządu Stare Miasto, 
którego plac jest częścią, ulega i w ciągu 
najbliższych lat nadal będzie ulegał trans-
formacji. Jej celem jest ożywienie kulturalne, 
społeczne i ekonomiczne ścisłego centrum 
Szczecina. Realizacja tej koncepcji wymaga 
m.in. zmian w przestrzeni publicznej i wpro-

wadzenia nowych rozwiązań transporto-
wych, w których priorytetowo traktuje się 
pieszych, poszukuje się najwyższej jakości 
użytkowej i społecznej obszaru. 
Jednym z elementów tego pomysłu jest więc 
etapowe i rozważne uspokajanie ruchu.
Częścią opisanej przemiany są działania 
związane z placem Orła Białego. Do proto-
typowania wyznaczony został jednak więk-
szy teren, ograniczony ul. Wyszyńskiego, 
al. Niepodległości, Trasą Zamkową oraz 
ciągiem ulic Farna i Sołtysia, na który bez-
pośrednio będą oddziaływały wszystkie 
metamorfozy placu.
Wybrane podejście ma być nie tylko kom-
pleksowe, ale także otwarte i partnerskie, 
dlatego konkretne przekształcenia na po-
szczególnych ulicach będą wypracowy-
wane stopniowo, w procesie o charakterze 
partycypacyjnym i badawczym. 
W Urzędzie Miasta działa zespół roboczy 
złożony z osób odpowiedzialnych za urba-
nistykę, ochronę zabytków, inżynierię ruchu, 
utrzymanie przestrzeni publicznych, dialog 
społeczny i komunikację z mieszkańcami. 
Zadaniem tej grupy jest dbanie o prawidłowy 
i terminowy przebieg całego procesu, który 
będzie trwał od maja do listopada.

Relacje z prac przygotowawczych i proto-
typowania będą publikowane na stronie:

www.placorla.szczecin.eu.  
Odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości 
będzie można również uzyskać mailowo 
lub telefonicznie: placorla@szczecin.eu, 
tel. 91 42 45 000.

Codziennie, do 2 czerwca, zapraszamy 
mieszkańców na plac, gdzie w godz. 13.00-
19.00 dyżurować będzie zespół ankieterów 
oraz Paweł Jaworski, urbanista i koordynator 
procesu prototypowania. 

Przy specjalnie oznaczonym stoisku miesz-
kańcy będą mieli okazję otrzymać odpowie-
dzi na nurtujące ich pytania, dowiedzieć się 
więcej na temat samego procesu prototypo-
wania, poznać harmonogram działań i mapę 
obszaru jakim się zajmujemy.

Nowe miejsca rekreacji dla mieszkańców

Prototypowanie pl. Orła Białego
Rady  Osiedla

Z kolei w rejonie ulic Żyznej oraz Misia 
Wojtka na osiedlu Krzekowo-Bez-
rzecze powstaje skwer, który bez wąt-
pienia będzie najbardziej obleganym 
miejscem w tej części Szczecina. 

Trwa układanie nawierzchni, nasadze-
nia zieleni, wyposażanie placu zabaw 
dla dzieci – montaż tuneli, drabinek, 
zjeżdżalni, huśtawek, pięciometrowej 
piramidy linowej. 
Prace potrwają do końca czerwca.

Można już korzystać z pumptracka  
przy ulicy Twardowskiego – specjal-
nego toru dla miłośników rowerowych 
akrobacji. Służyć może zarówno do 
jazdy rekreacyjnej, jak i wykonywa-
nia bardziej skomplikowanych trików. 
Jest dostosowany również do jazdy na 
deskorolkach, rolkach i hulajnogach. 

Asfaltowy tor  składa się z garbów, zakrę-
tów profilowanych oraz małych „hopek” 
ułożonych w takiej kolejności, by możliwe 

było rozpędzanie się i utrzymywanie 
prędkości bez pedałowania. 

Przeszkody toru wraz z zakrętami two-
rzą zamkniętą pętlę, po której można 
jeździć w obu kierunkach, z odnogami 
i alternatywnymi liniami przejazdu. 

Łączna długość toru jazdy to 216 m, 
a szerokość – minimum 170 cm. Przy 
torze ustawione zostały ławki i stojaki 
na rowery. 
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Największa w historii polsko-japońska 
wystawa sztuki współczesnej inauguru-
je obchody setnej rocznicy nawiązania 
stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
Polską i Japonią.

Wystawa Mono no aware w TRAFO to trzeci, 
wieńczący akt z cyklu wystaw Celebration 
odbywających się w Kioto, Poznaniu i Szcze-
cinie. Została zrealizowana w ramach pro-
gramu Celebration – 100-lecia nawiązania 
stosunków dyplomatycznych między Polską 
i Japonią. Do udziału zaproszonych zostało 
21 artystów i kolektywów z Polski i Japonii. 
Wszyscy oni uczestniczyli w rezydencjach 
artystycznych w obu krajach, by stworzyć 
nowe prace, przeznaczone wyłącznie dla 
celów tego projektu.

Mono no aware to jedna z podstawowych 
japońskich kategorii estetycznych, odno-
sząca się do odnajdywania w świecie me-
lancholijnego piękna. Wystawa nawiązuje 
do tych procesów, podkreśla jednocześnie 
relacyjność pojęciową, estetyczną czy du-
chową między wschodem i zachodem.

Wystawa powstała we współpracy z Kyoto 
Art Centre, Instytutem Adama Mickiewicza, 
Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, 
Poznań Art Week, Narodowym Centrum 
Kultury, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Rozpoczyna się już dwunasta edycja in-
terdyscyplinarnego projektu artystycz-
nego, który trwać będzie  przez trzy 
miesiące - od 2 czerwca do  1 września.

Nie zrażamy się utrudnieniami związanymi 
z budową pobliskiego Węzła Łękno i od 2 
czerwca, zapraszamy w każdą niedzielę 
do Różanki.

2 czerwca rozpoczynamy blokiem  ar-
tystycznym dla dzieci  w ramach cyklu 
„Różanka Dzieciom”, w g. 11.00-14.00, 
a w nim spektakle, warsztaty twórcze oraz 
spektakle tłumaczone na język migowy.

W każdą niedzielę zapraszamy na koncer-
ty w samo południe w wykonaniu arty-
stów scen polskich oraz młodych artystów 
(uczniów i studentów szczecińskich szkół 
muzycznych), wystawy prac plastycznych.

Podczas tegorocznej edycji projektu pla-
nujemy realizację działań pn. Różana 
Czytelnia. To plenerowa strefa wolnych 
książek, każdy kto odwiedzi Różankę od  
2 czerwca do 1 września br. będzie mógł 
zostawić lub/ i wziąć książkę na wymianę. 

W niedzielę16 czerwca 2019 godz. 
13:00 odbędzie się szwedzko-polski 

koncert muzyki chóralnej w wykonaniu 
zaprzyjaźnionych zespołów Förslöv-Gre-
vie Church Choir i Mixed Voices z okolic 
Helsingborga oraz Chóru Collegium Ma-
iorum ZUT w Szczecinie.

Co drugą niedzielę o godz. 17.00 zapra-
szamy na  cieszące się ogromnym powo-
dzeniem „Różankowe Potańcówki” .

Aby łatwiej do nas trafić (w związku 
z utrudnieniami spowodowanymi pra-
cami budowlanymi) załączamy mapę.

Szczegółowy program: www.saa.pl

Trafostacja: Mono no aware 3, 2, 1 – start!  

Rozpoczyna się nabór uczestników  
Festiwalu Młodych Talentów – Nowa 
Energia. Na zgłoszenia czekamy od 1 do 
30 czerwca. Jak co roku poszukujemy 
dobrej, przebojowej, melodyjnej muzyki 
z pomysłem. 

Co należy zrobić? Zapoznać się z regu-
laminem, wypełnić prosty elektroniczny 
formularz, za pomocą którego wyślecie 
swoje dwa autorskie utwory oraz dobrej 
jakości zdjęcie. Na podany przez Was adres 
e-mail przyjdzie potwierdzenie odbioru.

31 sierpnia jury ogłosi listę 10 wykonaw-
ców, których  posłucha na żywo w Szcze-
cinie. 18 października przesłuchania 
konkursowe w Starej Rzeźni. 3 z finali-
stów zostanie zaproszonych do ścisłego 
finału dzień później w Netto Arenie, gdzie 
zaprezentują się na jednej scenie z cenio-
nymi gwizdami polskiej muzyki. Tam też 
Katarzyna Nosowska ogłosi zwycięzcę 
13, i jakże szczęśliwej, edycji Festiwalu 
Młodych Talentów – Nowa Energia.

www.festiwalmlodychtalentow.pl

Znany na całym świecie szczeciński 
duet DJ’ski Catz ‚n Dogz zaprasza na 
„Friends of PETS” – kontynuację festi-
walu Wooded City Szczecin 2018. 
Wiąże się to również z premierą ich czwarte-
go albumu, zatytułowanego „Friendship”, 
na którym wystąpili m.in. WhoMadeWho 
czy polscy artyści Taco Hemingway i Ro-
salie. Szczecinianie będą mieli okazję usły-
szeć także cenionego rapera młodego 
pokolenia - Otsochodzi. Impreza odbędzie 
się 22 czerwca na Wyspie Grodzkiej. 

Partnerem wydarzenia jest Szczecińska 
Agencja Artystyczna.  

Bilety w sprzedaży na stronie 
www.bilety.fm

Narodowego. Oprócz Szczecina będzie ją 
można zobaczyć również w Kioto i w Poznaniu.

Otwarcie wystawy w Trafostacji odbędzie 
się 13 czerwca (czwartek) 2019 r. o godz. 
19.00. Będzie ją można oglądać do 31 sierpnia. 

Kuratorzy:  Akiko Kasuya, Paweł Pachciarek, 
Stanisław Ruksza

Artyści i artystki:  Karolina Breguła, Agnieszka 
Brzeżańska, Piotr Bujak, Contact Gozn,Tomo-
hiro Higashikage, hyslom, Ryosuke Imamura, 
Yoshimasa Ishibashi, Satoshi Kawata,Meiro 
Koizumi, Daniel Koniusz, Robert Kuśmirowski, 
Maria Loboda, Masanori Matsuda, Mitsuhiro 
Okamoto, Alicja Rogalska, Yuriko Sasaoka, 
Łukasz Surowiec, Stachu Szumski, Yusuke 
Taninaka Makiko Yamamoto.
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Żaglowce z różnych stron świata, kon-
certy, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
parady, wesołe miasteczka i wiele innych 
atrakcji czekać na nas będzie podczas 
tegorocznych Dni Morza 2019. 

Czego możemy się spodziewać? Z pewno-
ścią żaglowców. Do Szczecina przypłynie 
ponad 30 jednostek z Polski, Niemiec, Ro-
sji, Szwecji, Hiszpanii i Finlandii. A wśród 
nich prawdziwa perła – Juan Sebastian 
de Elcano – duma hiszpańskiej floty. Czte-
romasztowy żaglowiec wpłynie do Szcze-
cina 12 czerwca i pozostanie z nami do 
17 czerwca. 
Już po raz XIII Dniom Morza będzie towa-
rzyszył Zlot Oldtimerów. Spośród wszyst-

kich jednostek (28), które przypłyną do 
Szczecina, 17 to  właśnie oldtimery. Oldti-
mery to jednostki zbudowane przed 1951 
rokiem. Miały one różne przeznaczenie – 
były barkami, kutrami, rybackimi łodziami, 
holownikami, stateczkami handlowymi, 
ratowniczymi czy lodołamaczami. Obecnie 
służą jedynie rekreacji i cieszą oko.

Moc atrakcji czeka nas na Łasztowni. 
Strefa Dziecięca zaprasza na  występy 
wokalne i muzyczne, interaktywne spekta-
kle, spotkania i zabawy w ramach 3. edycji 
Family Travel Festival, konkursy z nagro-
dami i mnóstwo, mnóstwo niespodzianek. 
III Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin 
2019 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin, 

Odliczamy dni do Dni Morza 2019 
a w programie występy estradowe, po-
kaz musztry paradnej, prezentacje orkiestr 
podczas przemarszu bulwarami.  Pokazy 
taneczne, warsztaty, pokaz capoeira, set dj,  
koncerty, parada perkusyjna z brazylijski-
mi tancerkami  oraz szkołą capoeira  -  to 
Samba Port Festival vol.3. Na Łasztowni 
usytuowana będzie  także Strefa Sportu

Nie możemy też nie wspomnieć o tym, co 
będzie się działo na scenie. A właściwie na 
scenach. Bo będzie ich aż pięć!!!

Zacznijmy od tej największej. Główna 
scena przy Wałach Chrobrego  zamieni 
się w ring, na którym artyści będą poje-
dynkować się na…głosy! Voice of Poland 
powraca do Szczecina. 
O brawa i uznanie publiczności walczyć 
będą młodsi i starsi uczestnicy „The Vo-
ice of Poland” i „The Voice Kids” oraz 
gwiazda – CLEO. Razem 11 fantastycz-
nych wokalistów, Piotr Tłustochowicz, 
Marie Napieralska, Jerzy Grzechnik, 
Magdalena Dąbkowska, Maksymilian 

Kwapień, Nela Zawadzka, Kuba Kraj-
kowski, Klaudia Domitrz ,Oliwia Kopiec, 
Paweł Szymański, Gabriel Fleszar  oraz 
śpiewający prowadzący program,  
finalista Voice of Kids - Antek Scardina . 
To trzeba zobaczyć!

Tradycyjnie, tuż przy Bulwarze Piastow-
skim zostanie ustawiona pływająca scena 
szantowa, na której zaśpiewają zespoły 
szantowo-folkowe. Kolejna scena będzie 
ulokowana na Łasztowni, a na niej odbę-
dzie się już tradycyjny Samba Port Festival. 

Dni Morza_Sail Szczecin to także mnó-
stwo atrakcji i wydarzeń towarzyszących. 
Na dwóch brzegach Odry rozstawiają 
się wystawcy z kulinarnymi propozycja-
mi, rękodzielnicy, sprzedawcy pamiątek 
i różnych gadżetów. Tradycyjnie Jarmark 
pod żaglami będzie usytuowany zarów-
no wzdłuż ulicy Jana z Kolna, na Wałach 
Chrobrego oraz Łasztowni.

Szczegółowy program: 
www.dnimorza.szczecin.eu

Plener Literacki „Odkryj książkę na 
nowo” 
Prezentacja oficyn wydawniczych z całego 
kraju i spotkań z popularnymi polskimi 
autorami. Uczestnicy Pleneru będą mogli 
wybierać między literaturą piękną, obycza-
jową, podróżniczą, historyczną. Czytelni-
cy będą mogli porozmawiać z autorami, 
zdobyć ich autografy na zakupionych eg-
zemplarzach oraz uzupełnić swoje zbiory 
o atrakcyjne książki na lato i na długie je-
sienne wieczory.

50-lecie Daru Szczecina – wystawa 
Jego historia rozpoczęła się w 1960 roku na 
posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Morskiej. 
Postanowiono wtedy o budowie reprezen-
tacyjnego jachtu pełnomorskiego. Dzisiaj 
Dar Szczecina reprezentuje nasze miasto 
na wodach mórz i oceanów na całym świe-
cie. Na Nabrzeżu Starówka bedzie można 
obejrzeć wystawę, która zaprezentuje pięć 
dekad jachtu.

Zwiedzanie portowej części Łasztowni 
oraz wystawa dotycząca rybołówstwa 
dalekomorskiego w PPDiUR Gryf 

Na czas Dni Morza udostępniona turystom 
zostanie znaczna część dawnej historycz-
nej ulicy Wendy oraz ilustracje z ciekawymi 
informacjami o dawnej Gryfowskiej flocie 
rybackiej. 
W prezentacji wykorzystano historycz-
ne zdjęcia gryfowskiej floty rybackiej. 
Fotografie są dziełem między innymi 
Marka Czasnojcia oraz pochodzą ze 

Nie tylko żaglowce 

zbiorów prywatnych członków załóg 
statków. 
Otwarcie wystawy odbędzie się 13 
czerwca o godz. 13.00 na Placu „Gry-
fitów” obok budynków „Starej Rzeźni” 
oraz „Bulwarów” dawnego Cielętnika 
i dostępna będzie dla widzów do dnia 
16.06.2019 roku do godz. 20.00.

Wystawa Roller Poster 
14 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy na 
Łasztownię w okolice North East Mariny 
na spotkanie z artystami 4. Przegląd Pla-
katu Autorskiego Roller Poster, pod nazwą: 
„Czym jest plakat?” z udziałem artystów 
m.in. z: Polski, Kanady, Chin, USA, Rosji, 
Serbii, Indonezji, Niemiec czy Włoch. Są 
wśród nich tak uznane nazwiska, jak m.in.: 
Mirosław Adamczyk czy Władysław 
Pluta. Będzie można zobaczyć 72 plaka-
ty wybrane przez międzynarodowe jury 

w składzie: prof. Lex Drewinski (Niemcy, 
Polska), prof. Leszek Żebrowski (Polska), 
prof. nadzw. Ireneusz Kuriata (Polska), 
dr Max Skorwider (Polska), prof. nadzw. 
Nikodem Pręgowski (Polska), dr Justyna 
Machnicka (Polska), Olga Tereschenko 
(Ukraina). 

Festiwal Smaków Food Tracków 
Jeden z największych zlotów food trucko-
wych w Polsce, którego ideą jest promo-
wanie street foodu oraz jedzenia „slow”. 
Spodziewamy się nawet 30 różnorodnych 
restauracji na kółkach. 

Poznańska Pyra – czegoś takiego w Szcze-
cinie jeszcze nie było! Prosto z Poznania 
na Dni Morza przyjedzie Poznańska Pyra. 
Na 70 m2 będą królowały dania z ziemnia-
ków. Będziemy mogli posmakować dań 
kuchni wielkopolskiej. 

Gwiazda wśród żaglowców  – Juan Sebastian de Elcano

Pięć scen, cztery festiwale ...

Sesja: xlbkpv2gz4dx2j03tad12ux0; Czas: 2019-05-31 11:48:42; Adres: 37.30.5.36



12 SZCZECINwsz  maj/czerwiec  2019 www.wiadomosci.szczecin.eu

14.06 Piątek

11.00-19.00 Plener Literacki – targi książki 
„Odkryj książkę na nowo”

Łasztownia  
(plac przed Starą Rzeźnią)

11.00-20.00 3. Family Travel Festival Szczecin 2019 Strefa dziecięca 
/Łasztownia

13.00-01.30

Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; 
Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food 
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han-
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne 

Wały Chrobrego/  
Łasztownia/  
Jana z Kolna

14.00-19.00 Strefa Sportu Wyspa Grodzka 

16.00- 20.00 Strefa Dziecięca Łasztownia

19.00 Spotkanie z artystami Roller Poster Nabrzeże Starówka

19.00-23.30 Szczecińscy DJ-e & tańce  
na Łasztowni

Scena Łasztownia 
/skwer na Nabrzeżu Starówka

19.00-23.30

Scena szantowo-folkowa
19.00-20.30 Kraków Street Band
20.45-21.45 Qftry
22.00-23.30 Viva Flamenco 

Scena pływająca  
przy Bulwarze  
Piastowskim

Wydarzenia towarzyszące: 
godz. 12.00 –  50-lecie „Daru Szczecina”  – Centrum Żeglarskie 
godz. 13.00  –   Otwarcie wystawy „Historia rybołówstwa dalekomorskiego w PPDiUR 

GRYF” oraz udostępnienie portowej części terenów i elementów historii, 
zlokalizowanych przy ulicy Tadeusza Apolinarego Wendy - Stara Rzeźnia/ 
Cielętnik (plac wewnętrzny)   

godz. 17.00  –   Wernisaż 4. edycji przeglądu Roller Poster - Filharmonia im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie 

15.06 Sobota

10.00-01.30

Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; 
Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food 
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han-
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne 

Wały Chrobrego/ 
Łasztownia 
/ Jana z Kolna

10.00-19.00 Strefa Sportu Wyspa Grodzka

10.30-16.30
III Festiwal Orkiestr Dętych  
Szczecin 2019 o Puchar Prezydenta 
Miasta Szczecin

Scena Łasztownia 
/skwer na Nabrzeżu Starówka

11.00-17.00 Rejsy na Oldtimerach Łasztownia
/Wały Chrobrego

11.00-19.00 Plener Literacki – targi książki 
„Odkryj książkę na nowo”

Łasztownia  
(plac przed Starą Rzeźnią)

12.00-20.00 Strefa Dziecięca Łasztownia

12.00-20.00 3. Family Travel Festival  
Szczecin 2019

Strefa dziecięca 
/Łasztownia

17.00-00.15

Scena szantowo-folkowa:
17.00-18.15 Free Blues Band
18.30-19.45 Stonehange
20.00-21.15 Flamenco Sin Fronteras
21.30-22.45 Beltaine
23.00-00.15 Poema Flamenco

Scena pływająca  
przy  
Bulwarze Piastowskim

17.00-18.00 Big Band hiszpańskiej  
Marynarki Wojennej

Scena Łasztownia
/skwer na Nabrzeżu Starówka

19.30-23.00 Samba Port Festival vol.3 Scena Łasztownia 
/skwer na Nabrzeżu Starówka

19.30-23.00 The Voice of Poland  
vs. The Voice Kids

Scena główna

23.00-23.10 Pokaz sztucznych ogni Wały Chrobrego 
/Łasztownia

Wydarzenia towarzyszące:
godz. 12.00 –  Złożenie wieńców przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza”  

– Cmentarz Centralny  
godz. 14.00 –  Odsłonięcie pamiątkowych tablic „Statki PŻM”  

– Skwer Kapitanów/Łasztowia

16.06 Niedziela

10.00-21.00

Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; 
Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food 
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han-
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne 

Wały Chrobrego 
/ Łasztownia 
/ Jana z Kolna

10.00-17.00 Strefa Sportu Wyspa Grodzka

11.00-17.00 Plener Literacki – targi książki 
„Odkryj książkę na nowo”

Łasztownia  
(plac przed Starą Rzeźnią)

11.00-14.00 Rejsy na Oldtimerach Łasztownia
/Wały Chrobrego

12.00-14.30

III Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin 
2019 o Puchar Prezydenta Miasta Szcze-
cin - pokazy musztry paradnej i przemarsz 
orkiestr

Scena Łasztownia
/Skwer na Nabrzeżu Starówka

12.00-19.00 Strefa Dziecięca Łasztownia

12.30 Samba Port Festival vol.3 - parada Scena Łasztownia/skwer 

na Nabrzeżu Starówka

12.00-19.00 3. Family Travel Festival  
Szczecin 2019

Strefa dziecięca 
/Łasztownia

14.00-14.45 Nabożeństwo ekumeniczne Generał Zaruski

14.00-22.30

Scena szantowo-folkowa:
14.00-15.15 Zejman & Garkumpel
15.15-15.50 LUZ Blues
17.00-18.15 Klang
18.30-19.45 The Nierobbers
20.00-21.15 Ryczące Dwudziestki
21.30-22.30 Qftry

Scena pływająca  
przy  
Bulwarze Piastowskim

15:00-17.00 Szczecin Philharmonic Big Band Scena główna

16.00-17.00 Big Band hiszpańskiej Marynarki  
Wojennej

Scena Łasztownia/skwer 

na Nabrzeżu Starówka

Wydarzenie towarzyszące: 
godz. 12.00 –  Msza święta „Za tych co na morzu” –  Bazylika archikatedralna  

pw. św. Jakuba Apostoła

Więcej na: dnimorza.szczecin.eu
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
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