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Znika 250 mln zł

Tną wydatki na torowiska
Miasto po cichu obcięło wydatki na modernizację torowisk
tramwajowych aż o 250 mln zł. Mniej pieniędzy będzie też na budowę
węzłów komunikacyjnych przy SKM.
ANDRZEJ KRAŚNICKI JR
Uchwały tnące wydatki na te inwestycje
podjęte zostały na wtorkowej sesji rady miasta. Chodzi o uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na rok 2019 i lata
następne oraz Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023. Prezentując
uchwały, skarbnik miasta Stanisław Lipiński ani słowem nie wspomniał o cięciach.
Milczał także odpowiedzialny za inwestycje
zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. Zmiany zostały przedstawione jako
techniczne, bez większego znaczenia.
To, co naprawdę się stało, okazało się już
po uchwaleniu. Zmiany dotyczą dwóch wielkich inwestycji. Pierwsza to program kompleksowej modernizacji torów tramwajowych w Szczecinie. Miasto dostało na ten cel
unijną dotację w wysokości 174 mln zł. Wydatki szacowane były na 365 mln zł. W planach była m.in. budowa od podstaw torów
od al. Niepodległości do Dworca Niebuszewo,
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wzdłuż ul. Kolumba i wzdłuż al. Powstańców
Wielkopolskich wraz z budową pętli. Michał
Przepiera w przesłanym „Wyborczej” komentarzu twiedzi, że żadnych cięć nie będzie,
a konkretne kwoty pojawią się w WPF i WPR
dopiero gdy będą kosztorysy. Problem polega
na tym, że na żadną z tych dużych inwestycji
miasto nie ogłosiło nawet przetargu, a muszą
być one zakończone do grudnia 2023.
Na tym nie koniec. Magistrat uciął też
o połowę planowane wydatki na budowę
węzłów komunikacyjnych przy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – z 82 mln zł na
43 mln zł. Węzły, czyli przystanki, nowe
pętle, parkingi park & ride, są kluczowe
dla funkcjonowania kolei metropolitalnej.
Bez nich realizowana już inwestycja PKP
Polskich Linii Kolejowych traci na znaczeniu. Michał Przepiera zapewnia, że węzły
powstaną, ale ograniczeniu ulegnie „zakres
rzeczowy planowanych inwestycji”. l
Więcej na szczecin.wyborcza.pl

• Al. Wyzwolenia. Wykolejony na uszkodzonym torowisku swing FOT. CEZARY ASZKIEŁOWICZ / AG

Historia

Segregujemy!

Proszę
o 5 mln zł
albo strzelam!

Jak dobrze
wyrzucić
skorupki?

Na początku października 1945 r. wiceprezydent Szczecina Józef Maciejewski
wkroczył do Narodowego Banku Polskiego w towarzystwie dwóch uzbrojonych ludzi. Grożąc użyciem broni,
zabrał z kasy 5 mln zł gotówką.
4-5

To krytyczny moment. Od 1 lipca
wszyscy na nowo musimy nauczyć się
wyrzucać śmieci. Kto zlekceważy nowe
zasady, zapłaci dwa razy więcej na wywóz odpadów. Niestety, nowe regulacje
kryją w sobie także sporo zagadek.
7-8
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Chamskie ataki
na naszą dziennikarkę

S

zczeciński radny Dariusz Matecki, członek klubu Prawa
i Sprawiedliwości, prowokuje swoich fanów do zamieszczania obrzydliwych wpisów pod adresem dziennikarki
„Gazety Wyborczej” Jolanty Kowalewskiej.

lll

To była dość sucha informacja, pozbawiona redakcyjnego komentarza oceniającego kogokolwiek. Mimo to ubodła Mateckiego.
Na kilku swoich proﬁlach opublikował prywatne zdjęcie naszej
dziennikarki i napisał: „To jest Jolanta Kowalewska, dziennikarka
Wyborcza.pl Szczecin, kobieta, która na podstawie fałszywych,
zmyślonych przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oskarżeń i pomówień robi artykuł (który
jeszcze okrasza specjalnie zdjęciem, gdzie sterczy mi bebech). To
nie jest dziennikarstwo. To jest właśnie hejt i politructwo.

Jest koordynatorką akcji
„Wędrujące drzewa”
zainicjowanej przez
Szczeciński Ruch Miejski. Akcja rozpocznie się
w niedzielę o godz. 10.45
przed Urzędem Miasta,
skąd wolontariusze przetransportują na wózkach
15 drzewek na ul. Rayskiego. Tam w godz. 12-16
odbędzie się Święto Ulicy.
Cel akcji: pokazać, że
więcej drzew w mieście,
to większy komfort życia.
Po ostatnich upałach
powinno być to jeszcze
bardziej oczywiste, także
dla władz miasta.

lll

Po takim wpisie można było odliczać sekundy do momentu,
kiedy fani Mateckiego rzucą się na Kowalewską, nawet jej
tekstu nie czytając. To, co wypisywali (i nadal wypisują), jest
czystym hejtem. Najłagodniejsze komentarze to te w chamski
sposób krytykujące wygląd Jolanty Kowalewskiej. Jest też
o „Gó… Wybiórczym” (bez kropek), „qurestwie”, „zakłamanej
babie”. Część została wycięta – m.in. te o konieczności odnalezienia dzieci dziennikarki czy też te o „paleniu czarownic”.
Z czego wniosek, że radny Matecki czasem te wpisy przegląda
i wie, że istnieje takie pojęcie jak groźby karalne. Jest też drugi
wniosek – że radny Matecki toleruje (pochwala?) chamstwo,
prymitywizm i prostactwo części swoich czytelników, skoro
pozostawia na widoku tak wiele paskudnych tekstów. Z czego
z kolei płynie trzeci wniosek na temat samego radnego Mateckiego – ale ten już dopowiedzą sobie państwo sami. l

Na pewno to element, nad którym
musimy popracować. Trzeba przestać
mówić, trzeba działać. Ja mam trójkę
dzieci. Polska potrzebuje dzieci

Jolanta
Tarnowska-Jurkiewicz
Pomysłodawczyni Galerii Szpargałek, pracuje
w ZUK. Właśnie zakończył się drugi sezon galerii. Idea jest taka: przyniesione przez mieszkańców
do ekoportów niepotrzebne im przedmioty i sprzęty wystawiane są na
sprzedaż. Zebrana kwota
przekazywana jest na cele
dobroczynne. Przez dwa
sezony uzbierało się
w ten sposób już
100 tys. zł. Prosta akcja,
wiele korzyści, więc
Szpargałek powróci po
wakacjach. Serce rośnie!

PREZYDENT SZCZECINA PIOTR KRZYSTEK
o problemie demografii podczas debaty na sesji rady miasta
poświęconej raportowi o stanie gminy

Burmistrz Gminy Chojna
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (par ter) oraz na stronie
internetowej www. bip.chojna.pl wywieszono wykazy:
– nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul. Piekarskiej 6/1
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;
– nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3m.Chojna przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.
REKLAMA 33927683

Rozmowa

Na pewno do Szczecina
kiedyś wrócę

Karolina
Kulińska

lll

W poniedziałek Jolanta Kowalewska napisała tekst o tym, że
Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych chce, by Mateckim zajęły się organa ścigania, bo
„celowo i w sposób zorganizowany kierował akcją systemowego znieważania wyznawców islamu mieszkających w Polsce”
(cytat z oświadczenia Ośrodka). Organizacja wypunktowała
ponad 40 takich proﬁli, których założycielem czy administratorem był Dariusz Matecki, a na których ukazywały się niedopuszczalne prawem wpisy.
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Mówi Paweł Żuchowski
korespondent RMF FM w Waszyngtonie,
Ambasador Szczecina

J

est rodowitym szczecinianinem. Przygodę z mediami
zaczął w Szczecinie w 1996
roku. Po trzech latach pracy
w szczecińskiej redakcji RMF FM
został korespondentem tej stacji
w USA. Miał być dwa lata, jest już
tam dziesięć lat. Niedawno otrzymał tytuł Ambasadora Szczecina,
przyznawany przez prezydentów miasta (byłych i obecnego)
i część szczecińskich mediów. Do
przyznania mu tytułu przyczyniła się zapoczątkowana przez niego akcja „Kaszanka”, dzięki której
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci zyskało ok. 70 tys. zł.

ANDRZEJ KRAŚNICKI JR: Tęsknisz za Szczecinem? Wrócisz?
– Oczywiście, że tęsknię za
Szczecinem, bo to moje miasto.
Gdybym nie tęsknił, tobym nie
przyjeżdżał dwa razy w roku.
A bywało, że częściej. Oczywiście
przyjeżdżam też do rodziny. Ciągnie mnie bardzo do Szczecina.
To świetne miasto. I na pewno do
Szczecina kiedyś wrócę.
Dlaczego, kiedy doszło do słynnego już zakładu z Marcinem
Gortatem, stanęło na tym, że
ma wesprzeć akurat Zachodniop omorskie Hospicjum
dla Dzieci?
– Sięgnąłem wówczas pamięcią
do szczecińskich czasów i przypomniałem sobie, że Katarzyna
Legan, kiedyś rzecznik szcze-

cińskiej policji, przygotowywała
kalendarz. I dochód z jego sprzedaży przeznaczała na hospicjum
w Szczecinie. To była świetna
inicjatywa. Stąd wiedziałem o jego
istnieniu. I dlatego poprosiłem,
aby Gortat przelał pieniądze na
konto Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla dzieci. Do tego
w tym czasie z rakiem walczył
brat mojego szwagra, Marcin. Było z nim już naprawdę źle. Nie był
pod opieką tej placówki. Marcin
miał stwierdzić, że gdyby wyzdrowiał, chciałby pomagać chorym
dzieciom. Marcin Gortat wpłacił
jak wiadomo dużo więcej pieniędzy, a ja za namową ludzi rozpocząłem dalszą zbiórkę. Wiem, że
Darek, mój szwagier, przekazał
swojemu bratu, że postanowiłem
pomóc dzieciom także trochę
w jego imieniu. Niestety parę dni
później Marcin zmarł. Tego fajnego ﬁnału akcji już nie doczekał.
„Kaszanka” nie była jednorazową akcją, widzę, że już zbierane
są kolejne pieniądze.
– „Kaszanka” kręci się dalej. Jeszcze nie rozpocząłem oﬁcjalnie
kolejnej zbiórki, a już na koncie
tej akcji jest prawie 10 tys. zł. To
wpłaty od ludzi mieszkających
w USA, którym akcja bardzo się
spodobała. l
rozmawiał Andrzej Kraśnicki jr

• Cała rozmowa na
Szczecin.wyborcza.pl
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Rektor dziękuje prezesowi PiS i premierowi

Kadry

590 mln dla PUM

Kariera Kądziołki

– Wierzę, że stąd będzie
emanowała nauka polska
nie tylko na kraj, ale również na Zachód, że będzie
to ważny ośrodek całej
Europy – mówił w środę
w Szczecinie premier
Mateusz Morawiecki.

• Mateusz
Morawiecki
i prof. Bogusław
Machaliński

W sali senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego premier
wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy na 590 milionów
rządowej dotacji na rozbudowę
i modernizację uczelnianego
szpitala klinicznego przy ul. Unii
Lubelskiej. W ramach tej umowy
do 2025 r. ma tam powstać nowoczesne centrum leczenia nowotworów. Teraz PUM rozpocznie
ogłaszanie przetargów.
– Zdrowe polskie społeczeństwo jest naszym celem – mówił
w Szczecinie premier. Podkreślał, że takie doinwestowanie
jest szczególnie potrzebne na
zachodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Zaznaczył, że pieniądze
na nowoczesne centrum onkologii w Szczecinie znalazły się, bo
zabiegał o to obecny europoseł,

REKLAMA 33925212

Były wiceprezydent Szczecina
został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy
Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A.

FOT. JOLANTA
KOWALEWSKA

Jolanta Kowalewska
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– Po latach niedostatku,
od trzech lat cieszymy
się z tego, że rząd
Rzeczpospolitej
dostrzega nasze
starania, nasz potencjał
BOGUSŁAW MACHALIŃSKI
Rektor PUM

a wcześniej minister Joachim Brudziński (PiS).
– Ta umowa na pokolenia jest
jego dziełem – stwierdził Morawiecki. – Nie trzeba będzie jechać
15 kilometrów na zachód, żeby

tego zachodu doświadczyć. To tu
mają istnieć najnowocześniejsze
jednostki badawcze.
Rektor uczelni, profesor Bogusław Machaliński za pieniądze
przyznane uczelni szczególnie
dziękował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu
oraz trzem – jak to określił – mężom stanu: Joachimowi Brudzińskiemu, wiceministrowi MSWiA,
a wcześniej wojewodzie Krzysztofowi Kozłowskiemu oraz Czesławowi Hocowi (były poseł i europoseł PiS).
Bogusław Machaliński w podziękowaniu za wsparcie wręczył
Morawieckiemu medal wydany na
70-lecie PUM. Wcześniej taki medal osobiście wręczył prezesowi
Kaczyńskiemu. l

Kądziołka ma 45 lat, z wykształcenia jest ekonomistą i od 2016
pełni funkcję prezesa zarządu
ﬁrmy Enea Oświetlenia Sp. z o.o.
w Szczecinie. Kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. Prezesem Enea Oświetlenie został
w czasach, gdy po zwycięstwie
PiS w wyborach parlamentarnych ludzie dobrej zmiany obej-

mowali posady w zależnych od
skarbu państwa spółkach. Z kolei stanowisko wiceprezydenta
miasta objął w 2011 roku, gdy
PiS rządziło Szczecinem razem
z prezydentem Piotrem Krzystkiem. Zajął miejsce przynależne
PiS. Odpowiadał za utrzymanie
miasta i mieszkania komunalne.
Wcześniej był dyrektorem biura
Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
S.A liczy sześć osób. l
Jolanta Kowalewska

W SKRÓCIE
TURZYN

Trzeba na nowo zbudować
tramwajowy zakręt
W sobotę rozpocznie się remont torowiska na zakręcie pomiędzy
ulicą Bohaterów Warszawy a ul. Bolesława Krzywoustego. To oznacza, że skrzyżowanie będzie częściowo nieprzejezdne. Ruch z centrum w kierunku ul. 26 Kwietnia ma się odbywać jezdnią ul. Krzywoustego prowadzącą na co dzień tylko w kierunku placu
Kościuszki. Nie będzie też możliwości przejazdu al. Bohaterów
Warszawy od strony Turzyna w kierunku ul. Jagiellońskiej. Objazd
wyznaczony zostanie przez plac Kościuszki.
Nowe torowisko ułożone zostanie na wibroizolacyjnej macie ze spienionego poliuretanu. Maty antywibracyjne wytłumią drgania i hałasy.
Prace potrwają do końca sierpnia.l akr
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Historia, której nie znacie

Jak wiceprezydent Szczecina
5 października 1945 r. wiceprezydent Szczecina Józef
Maciejewski wkroczył do Narodowego Banku Polskiego
w towarzystwie dwóch uzbrojonych ludzi. Grożąc użyciem broni,
zabrał z kasy 5 mln zł gotówką.
Rafał Jesswein

iotr Zaremba przejmował Szczecin dla Polski
niemal bez pieniędzy. Od
1 maja do 1 października
1945 r. otrzymał od rządu zaledwie 4,2 mln zł subwencji.
506 tys. zł wyniosły dochody własne Szczecina. Potrzeb miasta nie
uwzględniały w swoich budżetach
ani Ministerstwo Administracji
Publicznej, ani Urząd Głównego
Pełnomocnika Ziem Odzyskanych.
„Nie ma dla nas pomocy ﬁnansowej. (...) To, że nasi pracownicy nie
mają ani grosza, oraz że Szczecin
dopiero za 4-5 lat będzie samowystarczalny – jest mało ciekawe. Fiskus zabija państwo” – zanotował
12 października 1945 r.
Miasto musiało jednak zatrudniać pierwszych pracowników
– zarówno w Zarządzie Miasta,

P

jak i uruchamianych miejskich
przedsiębiorstwach. Do 1 października powinno im wypłacić pensje
w łącznej wysokości 29,8 mln zł.
Wypłacono zaledwie 15 proc. tej
kwoty. Ludzie nie mieli z czego żyć.
lll

13 października Józef Maciejewski przyjmował brytyjsko-amerykańską delegację dziennikarzy
z zastępcą brytyjskiego attaché
mjr. Peterem C. Wintonem. Przyjechali, by obserwować przybycie do
Szczecina pierwszej kolumny repatriantów z Zachodu. W drodze powrotnej samochody miały zabrać
Niemców z Pomorza Zachodniego
do brytyjskiej strefy okupacyjnej.
W trakcie spotkania do gabinetu wszedł sekretarz prezydialny zarządu, mgr Mieczysław Sywochop.
„Szepnął mi na ucho, że w poczekalni czeka delegacja robotników
(…) oświadczyli, że jeśli dziś nie

dostaną zaległych od kilku miesięcy poborów, to nieodwołalnie odbędzie się wiec i po wiecu pochód
protestacyjny” – zapisał Maciejewski we wspomnieniach. – „To nie
były już żarty, tylko twarde robociarskie ultimatum. Nie pomogły
żadne perswazje, że pieniądze będą, że prezydent Zaremba, który
w tej sprawie pojechał do Warszawy, na pewno pieniądze przywiezie. Dopiero gdy przyrzekłem im
pod słowem honoru, że pojutrze,
a najpóźniej w poniedziałek przed
południem dostaną pieniądze, pożegnali się i zobowiązali się uspokoić towarzyszy i poczekać do poniedziałku”. Wiceprezydent Szczecina miał 48 godzin na uniknięcie
międzynarodowej kompromitacji.
lll

1 października 1945 r. Międzypartyjna Komisja Porozumiewawcza
(PPS, PPR, Stronnictwo Ludowe,

Stronnictwo Demokratyczne)
w Szczecinie poinformowała premiera Edwarda Osóbkę-Morawskiego, że miasto nie otrzymało
pieniędzy na wypłaty dla pracowników, którzy nie mając za co wykupić
produktów przyznanych na kartki
żywnościowe, grożą strajkiem powszechnym, a nawet porzuceniem
Szczecina. Tydzień później premier
przyjechał do Szczecina. Pieniędzy
nie przywiózł, ale podczas rozmów,
które odbyły się w mieszkaniu prezydenta Zaremby, ustalono, że nieruchomości na terenie Szczecina
przechodzą pod zarząd miasta, które będzie odtąd pobierało czynsze
i przeznaczy je na własne potrzeby.
Szczecin uzyskał pierwsze stałe dochody, nadal jednak nie miał
gotówki. 12 października wiceprezydent Maciejewski alarmował
prezesa NBP: „Wobec groźby strajku 1700 pracowników miejskich
i unieruchomienia przedsiębiorstw
Pełnomocnik Rządu na Obwód
Szczecin prosi o pięciomilionowy
kredyt krótkoterminowy, zabezpieczony majątkiem gminy miasta
Szczecin oraz zastawem czynszów
lokali mieszkalnych i handlowych w Szczecinie. Przedterminowa spłata nastąpiłaby z chwilą
wpływu uchwalonego przez Radę
Ministrów dziesięciomilionowego kredytu dla miasta Szczecina.
Z uwagi na interes Państwa, jaki
reprezentuje Szczecin, w obecnej
katastrofalnej sytuacji pieniężnej
wymagana jest bezwzględnie odwrotna decyzja”.
Decyzji nie było.
13 października Zaremba wyjechał samochodem do Warszawy,
by walczyć o obiecane Szczecinowi
pieniądze. Tyle że w ówczesnych
warunkach podróż do stolicy i z powrotem musiała zająć nie mniej niż
tydzień. Tego samego dnia Macie-

jewski ponownie pisze do premiera, odwołując się do „najżywotniejszych interesów Rzeczypospolitej
i jej pozycji na antenie międzynarodowej” i prosząc „o wydanie polecenia natychmiastowego przekazania
uchwalonego na rzecz Szczecina
kredytu w wysokości 10 mln zł”.
Zakończył w tonie dramatycznym:
„Wobec okoliczności wskazujących
na możliwość sabotażowego traktowania tej sprawy przez nieznane
nam czynniki na terenie władz centralnych i możliwość podważenia
autorytetu Rządu Jedności Narodowej domagam się wdrożenia dochodzeń celem wykrycia ewentualnych winowajców”.
Odpowiedzi nie było.
lll

Mieczysław Mroziński, dyrektor
działającego w Szczecinie od 17
sierpnia 1945 r. oddziału Narodowego Banku Polskiego, miał
w skarbcu gotówką 12 mln zł „żelaznego funduszu”. Mógłby pożyczyć Szczecinowi 5 mln zł, ale
po uzyskaniu zgody centrali NBP.
A centrala na szczecińskie monity,
żądania, apele nie odpowiadała.
W tej sytuacji uznano, że gotówkę na wypłaty należało zabrać
z sejfu NBP bez zgody władz banku.
Choćby pod groźbą użycia broni.
Pomysł zaaprobował rozumiejący
powagę sytuacji kpt. J. Kilanowicz,
kierownik Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa. 14 października
o godz. 11 przedstawiciele PPS, PPR,
Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego postanowili „na podstawie przyznanych
miastu Szczecin uchwałą Rady
Ministrów 10-ciu milionów zł kredytu podjąć z Narodowego Banku
Polskiego Oddziału w Szczecinie
kwotę (słownie) pięć milionów złotych – z przeznaczeniem wyłącznie

1.”Wyciąg z ogłoszenia trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/81 o pow. 0,7502 ha,
położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr
SZ1Y/00044145/4.
PRZETARG odbędzie się dnia 1 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskiej
w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8.
CENA WYWOŁAWCZA: 147 000,00 zł WADIUM: 14 700,00 zł
Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmianami).
WADIUM należy wpłacać na konto BS Chojna nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do
dnia 29 lipca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na nasze konto.
Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter). Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu
Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8 tel. 91 414 10 35 wew. 61”.
2. „Wyciąg z ogłoszenia trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 443/2 o pow. 0,2845 ha, położonej w obrębie Mętno,
gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041780/6.
PRZETARG odbędzie się dnia 1 sierpnia 2019 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8.
CENA WYWOŁAWCZA: 44 000,00 zł WADIUM: 4 400,00 zł
Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 poz.2174 za zmianami).
WADIUM należy wpłacać na konto BS Chojna nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do
dnia 29 lipca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na nasze konto.
Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter). Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu
Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8 tel. 91 414 10 35 wew. 61”.
Płatne po ukazaniu się ogłoszenia zgodnie z przedłożoną fakturą. Gmina Chojna jest płatnikiem
podatku VAT NIP 858-172-61-44.
REKLAMA 33922952

REKLAMA 33926965

1 SZ

TygodnikSzczecin

Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

5

napadł na bank
na spłatę zaległych poborów pracowników miejskich (…) z chwilą
wpłynięcia wymienionego kredytu
kwota ta zostanie od razu zwrócona. W charakterze gwarantów
wymienionego kredytu występują
podpisane partie polityczne. Zebrani zdają sobie sprawę z formalnego
przekroczenia obowiązujących
przepisów dla kierownika Oddziału
Narodowego Banku Polskiego i odpowiedzialność za to przekroczenie
przejmują na siebie, uzasadniając
to względami wyższej konieczności
państwowej”.
lll

Rano 15 października 1945 r. wiceprezydent Maciejewski wkroczył
do banku w towarzystwie dwóch
uzbrojonych ludzi oraz radcy
prawnego Zarządu Miejskiego
Romana Łyczywka.
– Nie mam prawa naruszać
funduszu bankowego bez wyraźnej zgody moich władz – oznajmił
dyrektor Mroziński tak, by usłyszeli to obecni na sali pracownicy banku. Maciejewski odczytał
protokół międzypartyjnej komisji
i ponowił żądanie wydania 5 mln
zł. Wskazując na towarzyszących
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mu uzbrojonych ludzi, powiedział: – Będę zmuszony użyć siły.
– Wobec przemocy nie pozostaje mi nic innego, jak tylko poddać
się – powiedział dyrektor Mroziński, podnosząc ręce do góry, i nakazał wypłacenie gotówki.

Żelazna rezerwa
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• mln zł miał w skarbcu Mieczysław
Mroziński, dyrektor szczecińskiego
oddziału NBP. Mógłby pożyczyć
Szczecinowi 5 mln zł - ale nie miał
zgody

Szczeciński dziennikarz i urzędnik Edward Moskalewicz, autor
pierwszej wydanej w powojennym
Szczecinie polskiej książki („Szczecin dawniej i dziś”, 1945), podaje
w swoich wspomnieniach, że to
właśnie dyrektor Mroziński zasugerował napad na siebie samego pod
warunkiem jednak, że to ustalenie
pozostanie w najgłębszej tajemnicy.
lll

Natychmiast rozpoczęto wypłacanie pracownikom zaliczki akonto
zaległych poborów w wysokości po
2000 zł. Strajk zażegnano. „Z sympatycznym dyrektorem Mrozińskim
podpisaliśmy potem już w najlepszej
zgodzie, skrypt dłużny na rzecz NBP
– Oddział w Szczecinie. Autorami
skryptu był ze strony Narodowego
Banku Polskiego adwokat Tadeusz
Tomicki, ze strony zaś Zarządu Miasta mgr Roman Łyczywek i mgr Stanisław Bardasz. Był to prawdziwy,
nie spotykany majstersztyk prawniczy” – zanotował Józef Maciejewski.
Krótkoterminowa pożyczka, wraz
z procentami, była wymagalna niezwłocznie po wpłynięciu rządowego
kredytu w wysokości 10 mln zł. NBP
zyskał prawo potrącenia wierzytelności wraz z procentami przy prze-

kazywaniu kredytu Rady Ministrów
Szczecinowi. Do tego czasu miasto
zgodziło się przekazywać bankowi
80 proc. bieżących wpływów z tytułu czynszów pobieranych przez
gminę, wypłacanych w ratach po 50
tys. zł. Zabezpieczeniem pożyczki
stały się nieruchomości stanowiące
własność gminy m. Szczecin.
lll

Decyzja o wzięciu sprawy w swoje
ręce była słuszna. Zaremba wrócił
z Warszawy z obietnicami, ale bez
pieniędzy, Gotówkę udało się zdobyć miesiąc później. 17 listopada,
jako pierwszy reprezentant „terenu”, prezydent Szczecina dotarł do
Ministerstwa Ziem Odzyskanych,
uzyskując czek na „wiele milionów
złotych” płatnych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dlaczego
tam? Zaremba wiedział, że próba
przekazania środków Szczecinowi
poprzez konto Narodowego Banku
Polskiego skończy się natychmiastowym zajęciem 5 mln zł, zgodnie
z podpisanym porozumieniem.
A miasto potrzebowało gotówki.
Dlatego też jeszcze w Warszawie
kupili wraz z kierowcą Stefanem
Sidorką na bazarze dwa plecione
koszyki, „do których główna kasa

Ministerstwa Skarbu włożyła nam
paczki banknotów”, przewieźli je
w bagażniku samochodu przez
całą Warszawę i wpłacili na konto
BGK, pobierając „bezpieczny czek”
na szczeciński oddział tego banku.
lll

O wydarzeniach w Szczecinie
powiadomiono premiera Osóbkę-Morawskiego. W liście do wojewody Letonarda Borkowicza
wiceprezydent Maciejewski napisał: „Od prokuratora oczekuję
w tej chwili kilku dni urlopu wypoczynkowego za przekroczenie
obowiązujących przepisów, a od
Obywatela Wojewody OPR za niezachowanie drogi służbowej”.
Borkowicz odpowiedział na to
pismo jednym zdaniem: „Doraźne załatwienie sprawy aprobuję!”.
Przekazał tez Szczecinowi dodatkowe 1,5 mln zł z przeznaczeniem
na wydatki osobowe.
Piotr Zaremba skomentował te
wydarzenia po latach: „Odpowiednie instancje, zdumione faktem dokonanym, nie były nawet w stanie
wyciągnąć konsekwencji służbowych. Incydent ten obrósł w legendę, choć osoby z nim związane nie
ubiegały się o wejście do legendy”. l
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• Produkujemy
coraz więcej
śmieci. Kiedy
w 2013 r. ruszała
selektywna
zbiórka,
szacowano,
że jeden
mieszkaniec
produkuje rocznie
średnio niecałe
300 kg odpadów.
Dziś to już 350 kg
FOT. DAMIAN KRAMSKI
/ AGENCJA GAZETA

Segregacja po nowemu

Jak dobrze wyrzucić
herbatę w torebce?
To krytyczny moment.
Od 1 lipca wszyscy
na nowo musimy nauczyć
się wyrzucać śmieci.
Kto to zlekceważy, zapłaci
dwa razy więcej. Niestety,
nowe zasady to także
sporo zagadek.
ANDRZEJ KRAŚNICKI JR

kala podwyżek, które wejdą w życie 1 lipca i sposób ich zróżnicowania zależy od tego, czy mieszkaniec
segreguje odpady, czy też nie.
W pierwszym wypadku podwyżka opłat nie będzie aż tak dotkliwa.
W zabudowie wielorodzinnej opłata za
wywóz śmieci wyniesie 5 zł w przeliczeniu
na metr sześc. wody zużywanej w domu.
Obecnie ta stawka wynosi 4 zł. Ponieważ
przyjmuje się, że jedna osoba zużywa miesięcznie 3 m sześc. wody, to miesięczna
opłata zwiększy się średnio o trzy złote,
pomnożone rzecz jasna przez liczbę mieszkańców. Czteroosobowa rodzina zajmująca
mieszkanie w bloku zapłaci więc ok. 12 zł
miesięcznie więcej.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej
obecna stawka za wywóz śmieci posegregowanych wynosi 50 zł miesięcznie. Po podwyżce ma sięgnąć 65 zł.
Dużo bardziej dotkliwa będzie podwyżka
dla tych, którzy śmieci nie segregują. W wypadku domów jednorodzinnych miesięczna
stawka wzrośnie z 80 do 130 zł. Prawdziwy
cios czeka jednak mieszkańców domów
wielorodzinnych. Tu opłaty podskoczą z 5
zł w przeliczeniu na metr sześcienny zużytej
wody, do aż 10 zł.

S

W związku z tym najbardziej poszkodowani będą ci mieszkańcy bloków wielorodzinnych, którzy chcą segregować śmieci
(lub już to robią), ale z uwagi na sąsiadów,
którzy tego nie robią, nie chcą recyklingu
lub go lekceważą, będą zmuszeni do ponoszenia większych opłat.

CORAZ DROŻSZE ŚMIECI
Miasto tłumaczy, że obecny system gospodarowania odpadami działa od 2013 r. Od tamtej
pory był modyﬁkowany. Wprowadzono bezpłatny odbiór odpadów zielonych, rozbudowano sieć ekoportów. Koszty jednak rosną.
Pięć lat temu miasto za odbiór jednej tony
śmieci płaciło 449 zł. W 2018 r. – już 587 zł.
Obecne podwyżki wynikają ze zmian ustawowych, które mają wymusić lepszą kontrolę
nad systemem przetwarzania śmieci w Polsce (chodzi m.in. o powstrzymanie podpalania wysypisk). Rosną koszty ﬁrm wywożących śmieci (pensje kierowców, paliw itp.).
Kiedy w 2013 r. reforma śmieciowa
(w znanym nam kształcie) wchodziła w życie, założenie było takie, że suma opłat od
mieszkańców ma pokryć koszty zagospodarowania odpadów. W Szczecinie tak było
do 2015 r. W 2016 r. ﬁnanse się „rozjechały”.
Koszty wyniosły 64,5 mln zł, a wydatki 62,6
mln zł. W 2018 r. wydatki sięgnęły 74,5 mln
zł, a wpływy od mieszkańców 63,5 mln zł.
Teraz magistrat musi te różnice wyrównać,
bo nadwyżka z pierwszych, dobrych lat została już wykorzystana.
Problem dotyczy wszystkich samorządów. Część wprowadziła podwyżki już dawno. W Łodzi od 1 stycznia stawka za odbiór
odpadów segregowanych wzrosła z 7 do 13
zł miesięcznie od osoby, a za śmieci niesegregowane z 12 do 22 zł od osoby.
Samorządowcy jako powód podwyżek
wskazują też rosnące opłaty za korzystanie
ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej.
Jej wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Jeszcze w 2013 r. jej

wysokość wynosiła 115,41 zł, w 2014 r. – 119,68
zł, w 2017 r. – 120,76 zł, a w 2019 r. – już 170 zł.
Natomiast od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł.

BRĄZOWY KUBEŁ
Lipcowa rewolucja będzie oznaczać nie tylko
wyższe ceny, ale i nowy obowiązek. Chodzi
o wydzielenie do segregacji kolejnej grupy
śmieci. To odpady biodegradowalne. Co to
takiego? Najprościej mówiąc: odpady zielone
i odpady kuchenne. Ta pierwsza grupa nie
stanowi większej zagadki. Kilka tysięcy rodzin
ze szczecińskich domów jednorodzinnych ma
już brązowy pojemnik, do którego wrzuca np.
ściętą trawę. Druga grupa odpadów jest trudniejsza do zdeﬁniowania, chociaż Urząd Miasta stara się w kolportowanych właśnie wśród
mieszkańców ulotkach wyjaśnić, co można
wrzucać, a co nie (patrz ramka).

Zgłoś swój kompostownik
• Co mają zrobić szczecinianie, którzy wyznaczyli w swoich ogrodach miejsca do kompostowania odpadów biodegradowalnych? Czy
– jeśli chcą być traktowani jako grupa segregująca odpady – muszą z tego zrezygnować
i zacząć wyrzucać śmieci do brązowego
pojemnika opróżnianego przez śmieciarkę?
Nie. Osoby posiadające kompostowniki zostaną potraktowane jako osoby segregujące
śmieci. Muszą jednak fakt gospodarowania
odpadami w taki sposób zgłosić. Telefonicznie lub poprzez e-mail (tel. +4891 4351199 lub
gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl).
• Do zadań mieszkańców czy też zarządów
nieruchomości należy też wyposażenie się
we wspomniany brązowy pojemnik. Można
ich szukać w marketach budowlanych czy też
sklepach ogrodniczych. Nie należy zwlekać,
bo już od pewnego czasu brakuje ich na rynku, właśnie w związku z dużym popytem.

Osobne pojemniki na odpady bio budzą
już zresztą sporo wątpliwości związanych
z higieną. Co prawda nie będą to nowe
śmieci, ale takie, których pozbywamy się od
lat, niemniej jest poważna różnica. Resztki z obiadu, obierki itp. traﬁają zwykle do
kubła wyłożonego workiem. Teraz odpady
biodegradowalne mają być bez opakowań.
Łatwo sobie wyobrazić obierki czy też fusy
poprzylepiane do brzegów i dna wnętrza
pojemnika. Przyspieszą też procesy gnilne.
Problem pojawi się od razu ze względu na
panujące upały, których końca nie widać.
Magistrat, przynajmniej na początku,
nie chce jednak szarżować z częstotliwością
wywozu takich odpadów. Będzie się to odbywać raz w tygodniu. Czy wystarczy? Urząd
zakłada, że wykaże to praktyka. Ewentualne
zmiany będą możliwe po 12 miesiącach. Na
tyle podpisane są umowy z ﬁrmami wywożącymi te odpady. Pewne jest jedno: utrzymanie higieny jest zadaniem właściciela
pojemnika. Nikt tego sprawdzać oczywiście
nie będzie, to w interesie mieszkańca czy też
zarządcy jest, by z kubła nie śmierdziało.
Pojawia się też pytanie, jak radzić sobie
z takimi odpadkami w warunkach domowych? Czy z każdą partią obierków mamy od
razu iść do śmietnika na zewnątrz domu? Ci,
którzy z tego typu selekcją już eksperymentowali, podpowiadają: dobrym rozwiązaniem
jest dodatkowy pojemnik na śmieci biodegradowalne w domu. Nie musi być duży, ale ze
szczelnie zamykaną pokrywą (np. na zatrzaski). Na koniec dnia można go opróżnić do
śmietnika stojącego przed domem, a wnętrze
od razu umyć. Nawet po całym dniu składowania odpadków bio nie powinno się to wiązać z nieprzyjemnym odorem.

KŁOPOT
ZE SPÓŁDZIELNIAMI
Urząd Miasta prowadzi obecnie akcję informacyjną. Do właścicieli domów jednorodzinnych wraz z oﬁcjalną informacją o zmianie
stawek traﬁły ulotki wyjaśniające nowe zasady segregowania. Zachęcają też tych, którzy
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Tajemnice brązowego pojemnika
Co można wrzucać, a czego nie?

NIE

TAK
l obierki warzywne
i owocowe
l odpadki i resztki pochodzenia
roślinnego
l fusy po kawie
i herbacie
l zwiędłe kwiaty
l rośliny doniczkowe
l gałęzie drzew
i krzewów
l skoszona trawa
i liście
l trociny i kora
drzew
l niezaimpregnowane drewno.

Ale co z herbatą ekspresową? Oprócz
torebki jest też sznurek z kartonikiem,
który służy do jej
wyciągania. Jest też
mały spinacz, który
łączy kartonik ze
sznurkiem. Kartonik, sznurek, metal
i sam woreczek nie
są odpadami biodegradowalnymi.
Czy mamy więc ciąć
żyletką woreczek
żeby wydłubać
z niego herbatę,
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a resztę wrzucić do
odpadów zmieszanych? Nie. W takim
przypadku całość
można po prostu
wrzucić do odpadów zmieszanych.
Co innego jeśli herbatę zalewamy bez
opakowania. Wówczas to co zostanie
w kubku należy
wrzucić do brązowego pojemnika.
Co z kawą
z ekspresów przelewowych? Kawę
wrzucić do pojemnika bio wraz z mokrym ﬁltrem? Nie.
Papierowy ﬁltr nie
nadaje się do brązowego pojemnika,
ale także nie nadaje
się – jako brudny
(kawy nigdy do
końca z niego nie
wydobędziemy)
i mokry na makulaturę. Wrzucamy
go więc do odpadów zmieszanych,
ale samą kawę
jak najbardziej do
odpadów biodegradowalnych. l

kości zwierząt
skorupki jajek
l mięso
l olej jadalny
l odchody zwierząt
l popiół z węgla
kamiennego
l leki
l drewno impregnowane
l płyty wiórowe
i pilśniowe MDF
l ziemia i kamienie
l inne odpady
komunalne (w
tym niebezpieczne)
l
l

Szczególnie trzy
pierwsze punkty
wydają się zaskakujące. Wyjaśnienie
jest jednak proste.
Odpady biodegradowalne będą
traﬁać do przetworzenia do instalacji
ﬁrmy Suez Jantra.
Wszelkiego rodzaju
pozwolenia na jej
eksploatację wykluczają przerabianie
tam odpadów
odzwierzęcych. Do
nich, oprócz kości
i mięsa, kwaliﬁkują
się też skorupki jat-

jek. Przestrzeganie
zasad jest bardzo
ważne, bo docelowo z odpadów
biodegradowalnych
ma powstać certyﬁkowany kompost.
Dlatego ważna jest
„jakość” odpadów.
W przyszłości może
to nawet wyglądać
tak, że mieszkańcy
odbiorą z takiego
zakładu powstały
ze śmieci kompost,
który przyda im się
w ogródkach. Obieg
tej grupy śmieci
zostałby idealnie
zamknięty. Tak jest
np. w Holandii. Na
razie dużo da samo
uwolnienie biododpadów od wilgoci,
bo wówczas zajmą
mniej miejsca na
składowisku. l

do tej pory tego nie robili, by włączyli się do
systemu. Zdecydowanie wyższa cena za odbiór odpadów, które nie są posegregowane,
robi swoje. Codziennie do urzędu zgłasza się
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, które
chcą zacząć selekcjonować śmieci. Żeby włączyć się do systemu, należy złożyć w Urzędzie
Miasta (Biuro Obsługi Interesantów) deklarację. Wzory i szczegółowe informacje są na
stronie ecoszczecin.pl.
Urzędnicy magistratu spotkali się też
z przedstawicielami największych spółdzielni mieszkaniowych. W tym przypadku
z włączeniem się ich do systemu segregacji
jest najtrudniej. Obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Wystarczy, że kilka procent
mieszkań z liczącego 70 lokali wieżowca
zlekceważy zasady i dalej będzie wrzucać
np. plastikowe butelki do odpadów zmieszanych, to konsekwencje poniosą wszyscy. Firma wywożąca śmieci poinformuje
bowiem magistrat o tym, że segregacja to
ﬁkcja. Nałożone zostaną wówczas opłaty jak
za wywóz śmieci, które nie są segregowane.
Większe szanse mają mniejsze wspólnoty mieszkaniowe, w których każdy się zna.
Z ich strony zainteresowanie segregacją jest
zresztą wyraźne.

CORAZ WIĘCEJ WYRZUCAMY
Nowe zasady segregacji śmieci to wymóg
ogólnopolski. Wszystko zmierza ku temu,
by do 2020 roku osiągnąć wymagane przez
Unię Europejską minimum: 50 procent
odpadów ma być segregowanych. Dziś
w Szczecinie udział odpadów segregowanych odbieranych z nieruchomości i tych
traﬁających do ekoportów sięga 30 procent.
Do tych ostatnich wywożonych jest już
rocznie siedem tysięcy ton odpadów.
Niestety, produkujemy jako szczecinianie coraz więcej śmieci. Kiedy w 2013
r. ruszała selektywna zbiórka, magistrat
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WAŻNA ZASADA:
Bioodpady należy wrzucać
do pojemnika luzem,
bez woreczków czy innych
opakowań
szacował, że jeden mieszkaniec produkuje
rocznie średnio niecałe 300 kg odpadów.
Dziś to już 350 kg i jak na razie wydaje się
pewne, że dojdziemy do 400 kg. Stąd sens
wszystkich kampanii zachęcających do
odpowiedzialnego kupowania, wybierania
produktów, które nie mają trudnych do utylizacji opakowań, ograniczenia kupna wody
w plastikowych butelkach itp.
Ważne jest też podejście do tego, co użytkujemy, czyli np. mebli. Oczywiście nie można zmusić, by ktoś użytkował łóżko przez 40
lat. Przykład prężnie działającej grupy na Facebooku „Uwaga, Śmieciarka jedzie – Szczecin” (i bliźniaczych w innych miastach),
pokazuje, że można działać rozsądniej. To
co wystawiamy przed śmietnik jako śmieć-gabaryt, dla wielu osób jest rarytasem, mimo że czasem wymaga to wysiłku i czasu
poświęconego na renowację np. starego mebla. Zdjęcia ze śmietników zamieszczane we
wspomnianej grupie skutkują tym, że stare
„śmieci” zyskują nowe życie. Stąd apel – jeśli
coś wyrzucamy z mieszkania, zróbmy to tak,
by tego nie uszkodzić. Możemy przyczynić
się do tego, że z masy 6 tysięcy ton gabarytów rocznie – jakie wytwarzamy w Szczecinie – ubędzie parę ładnych kilogramów.
Szczegółowe informacje na temat segregacji odpadów można znaleźć w miejskim
serwisie www.segregujemy.ecoszczecin.pl.
Jest tam m.in. do pobrania i wydrukowania
ulotka z podstawowymi poradami. l
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Reforma oświaty

Nauka na dwie zmiany?
5 lipca ogłoszone zostaną wyniki naboru do
szkół średnich w Koszalinie. Zgłosić się może nawet 2,5 tys. chętnych. Dwa
razy więcej niż rok temu.

Przemysław
Krzyżanowski
• Wiceprezydent Koszalina, w latach 2013-15
piastował stanowisko
wiceministra edukacji
narodowej, odpowiadając
m.in. za kształcenie ogólne
i współpracę z samorządami. Po zmianie
władzy wprowadzona została reforma szkolnictwa. Do likwidacji poszły gimnazja. Wydłużono czas edukacji w szkołach podstawowych
i średnich. Tymi zmianami Krzyżanowski
zarządza w Koszalinie. W miniony weekend po
raz drugi został wybrany na przewodniczącego
Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

Piotr Żelazowski

tym, że zbliżający się rok szkolny 2019/20 będzie szczególny,
wiadomo było od trzech lat.
Samorządy jak mogły przygotowywały się na to, co wydarzy
się we wrześniu. W Koszalinie zwiększona
zostanie liczba klas w niektórych liceach
ogólnokształcących i technikach.

O

W KTÓRYCH SZKOŁACH
BĘDZIE CIAŚNIEJ?
– W ostatnich latach koszalińskie gimnazja
kończyło po około 800 absolwentów. W tym
roku ta liczba jest podobna. Do tego trzeba
dodać kolejne 800 osób, które ukończyły
klasę ósmą w zreformowanej podstawówce. Daje to nam 1600 absolwentów z samego
Koszalina, a trzeba pamiętać, że do rekrutacji do naszych szkół średnich przystępuje
sporo uczniów spoza miasta. Szacujemy, że
może być nawet 2,5 tys. zgłoszeń. To dwukrotnie więcej niż było przed rokiem – wylicza Przemysław Krzyżanowski, zastępca
prezydenta Koszalina odpowiadający m.in.
za oświatę.

• Ogłoszenie wyników rekrutacji w Koszalinie – 5 lipca FOT. JAROSŁAW KUBALSKI / AGENCJA GAZETA
PARTNER STRONY

CZEKA NAS NAUKA
NA DWIE ZMIANY
W Koszalinie jest 10 szkół średnich.
W tym cztery licea ogólnokształcące i sześć
zespołów szkół (techniczne, ekonomiczne,
branżowe).
Najbardziej prestiżowe licea: I LO im.
Stanisława Dubois i II LO im. Władysława
Broniewskiego przyjmą taką samą liczbę
uczniów jak w roku ubiegłym. Taka sytuacja
oznacza, że dostać się do nich będzie w tym
roku szczególnie trudno.
– Zwiększyliśmy za to liczbę oddziałów w V
LO i VI LO. Więcej będzie także miejsc w zespołach szkół. Generalnie jesteśmy przygotowani na podwójną liczbę uczniów w klasach
pierwszych w tym roku z pełną tego świadomością, że będą oni się uczyli w tych szkołach
przez pięć kolejnych lat – mówi Krzyżanowski.

By podołać wyzwaniom związanym ze zwiększoną liczbą uczniów, Zespół Szkół nr 9 – tzw.
Elektronik przy ul. Jedności został powiększony o budynek wygaszonego gimnazjum nr 7
przy ul. Wańkowicza. Oba obiekty są oddalone
od siebie o prawie dwa kilometry. Inne szkoły
będą musiały poradzić sobie ze zwiększoną
liczbą uczniów w dotychczasowej bazie.
– Niestety, obawiam się, że w przyszłym
roku szkolnym szykuje się nam praca na
dwie zmiany w pierwszych klasach niektórych szkół – mówi Krzyżanowski.

TRZEBA DOŁOŻYĆ 100 MLN ZŁ
Reforma oświatowa to także problem dla
budżetów miast i powiatów. O ile za szkoły

podstawowe odpowiadają gminy, to za szkolnictwo na poziomie średnim odpowiedzialne
są powiaty. Oznacza to, że po likwidacji gimnazjów obciążenie budżetów edukacyjnych
gmin się zmniejszy, natomiast więcej pieniędzy będą potrzebowały powiaty na prowadzenie powiększonych i trwających dłużej
liceów i szkół technicznych. W przypadku Koszalina to tylko techniczna korekta, bo miasto
funkcjonuje na prawach powiatu.
– Dostajemy od państwa 122 mln zł subwencji oświatowej, a miejski budżet oświatowy kosztuje nas 220 mln zł rocznie. Oznacza
to, że 100 mln zł musimy dołożyć z własnych
pieniędzy – wylicza Krzyżanowski. – Ponadto, Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję
o zwiększeniu dodatku dla nauczycieli za wychowawstwo. Ma być on nie mniejszy niż 300
zł. Dodatek ten także płacony jest z pieniędzy
samorządowych. Dotychczas w Koszalinie
wynosił 90 zł. Oznacza to, że musimy z racji
tej zmiany znaleźć kolejne 2,5 mln zł. l

Wakacje w Koszalinie

Z wizytą u dinozaurów lub w kręgielni
Lato w mieście nie musi być
nudne. Młodzi mieszkańcy Koszalina mają do wyboru sporo
bezpłatnych lub niedrogich
atrakcji w ramach programu
„Bezpieczne wakacje 2019”

Mariusz Rabenda
śród propozycji są
m.in. przejazdy popularną wąskotorówką, treningi piłkarskie, pokazy kinowe.

W

CENTRUM
KULTURY 105
• 5 lipca, godz. 10.30-13.30 – Sportowa Dolina (ul. Podgrodzie). Dino
Party – dzieci zostaną „wprowadzone” w zaginiony świat pradawnych stworzeń. Uczestnicy zabawy
wybiorą ulubionego dinozaura
i przeniosą się do jego epoki.
• 12 lipca, godz. 10.30-13.30 – Sportowa Dolina. Impreza edukacyjno-

-rozrywkowa dla dzieci prowadzona przez funkcjonariuszy policji.
• 19 lipca, godz. 10.30-13.30 – Misiowa Dolina (ul. Daglezji). Przygody Pszczółki Mai. Bohaterowie
popularnej kreskówki zaproszą na
miodowe igrzyska, poszukiwanie
swego ula i wiele innych zabaw.
• 26 lipca, godz. 10.30-13.30 – Plac
Piknikowy przy Parku Wodnym
Koszalin. W świecie Minecraft.
• 2 sierpnia, godz. 10.30-13.30
– boisko przy KSM „Na Skarpie”.
Zabawa z Myszką Miki i Myszką
Minnie oraz ich przyjaciółmi.
• 9 sierpnia, godz. 10.30-13.30
– boisko Orlik w Jamnie. Uczestnicy zabawy zamienią się w prawdziwych piratów, nauczą się tańczyć
w rytm szant, ratować statek przed
zatonięciem i poszukają skarbów.
• 16 sierpnia, godz. 10.30-13.30
– Sportowa Dolina. Gry dużych
rozmiarów dające możliwość przeniesienia zabawy w inny wymiar.
• 23 sierpnia, godz. 10.30-13.30
– Stadion ABC (ul. Okulickiego).
Zabawa z Klaunami Kulkami.

• 30 sierpnia, godz. 10.30-13.30.
Plac Polonii przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Impreza edukacyjno-rozrywkowa dla dzieci
prowadzona przez grupę ratownictwa medycznego PCK.

KINO KRYTERIUM
Bilety dla dzieci z Koszalina – 1 zł,
pozostali i dorośli – 7 zł

• 1-4 lipca – „Szajbus i pingwiny”;
9-11 lipca – „Wilk w owczej skórze”; 15-18 lipca – „Moje wakacje
z Rudym”; 22-2 lipca – „Ostatni
smok świata”; 29 lipca-1 sierpnia – „Sekretny świat kotów”; 5-8
sierpnia – „Corgi, psiak Królowej”;
12-14 SIERPNIA – „Klakson i spółka”; 1922 sierpnia – „Paddington 2”

AKCJA LATO 2019
• 28 czerwca, godz. 10.30-13
– Sportowa Dolina. VII Festiwal
Uśmiechu.

• 5 lipca – 30 sierpnia: przejazdy
kolejką wąskotorową na trasie Koszalin-Manowo lub Rosnowo-Koszalin.
• 5 lipca – 3 sierpnia, Hala Sportowa przy ul. Orlej i w plenerze:
spływ kajakowy, spotkania młodzieży na macie zapaśniczej.
• 28 czerwca – 30 sierpnia, godz.
11-13, Stadion ZOS Bałtyk: zajęcia
z piłką nożną.
• 11 lipca – 29 sierpnia, Stadion Bałtyk i Sportowa Dolina: Letnia przygoda z Capoeirą. Bieg Herkulesa.
• 15 lipca – 16 sierpnia, godz. 1216, MK Bowling w Galerii Kosmos:
Wakacje w Kręgielni (wypożyczenie butów do gry: 3 zł).
• 2 lipca – 23 sierpnia, godz. 1418, Strzelnica, ul. Szczecińska 25a:
Wakacje na Strzelnicy. Wstęp: 2 zł/
godz.
• 22 lipca – 30 sierpnia, Park Linowy przy ulicy Rolnej: Bezpieczne Wakacje w Parku Linowym
Cascadepark, wstęp: 5 zł
• 24 czerwca – 2 sierpnia, godz.
12-16, park trampolin przy ulicy

Bohaterów Warszawy: Aktywne
Wakacje w Play Parku. wstęp: 6 zł/
godz.
• 24 czerwca – 30 sierpnia, 10
poniedziałków w Gildii Rycerskiej
przy ul. Jana z Kolna i 10 piątków
w Parku Robin Hooda przy ul. Racławickiej, godz. 10-14.
• 1-12 lipca, Centrum Kultury 105:
Nowe Wymiary Kultury. Artystyczne wakacje w CK105.
• 1 lipca – 30 sierpnia, ﬁlie biblioteczne w Koszalinie: zajęcia wakacyjne
• 24 czerwca – 5 lipca, Pałac
Młodzieży w Koszalinie: zajęcia
warsztatowe „Bajka jest dobra
na wszystko”.
• 24 czerwca – 16 sierpnia, Lato
w Muzeum w Koszalinie: w programie m.in. spektakle teatru lalek Stowarzyszenia Aktorzy po
Godzinach – „Czerwony kapturek”
i „O Ignasiu, który nie lubił szkoły”.
• 1-5 oraz 8-12 lipca, godz. 10-14,
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, warsztaty teatralno-plastyczne dla dzieci i młodzieży. l

2 SZ

TygodnikSzczecin

Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

9

Pogoń Szczecin szlifuje formę

W piątek ważne spotkanie
z Olympiakosem Pireus
– Myślę, że nikt nie lubi tego okresu,
ale wiemy też, że ciężka praca zaprocentuje w trakcie sezonu – nie ma wątpliwości obrońca Ricardo Nunes.
Piłkarze Pogoni Szczecin rozpoczęli zgrupowanie w Gniewinie na Kaszubach.
Mateusz Kasprzyk

o najważniejszy punkt
przygotowań do nowych rozgrywek, które
zaczną się za niecały
miesiąc. Podopieczni
Kosty Runjaicia w malowniczej
miejscowości nieopodal Wejherowa
będą przebywali do 5 lipca. Gniewino zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ dysponuje znakomitą
bazą treningową. To tutaj w czasie
mistrzostw Europy w 2012 roku (organizowanych przez Polskę i Ukrainę) rezydowała reprezentacja Hiszpanii. W nowoczesnym ośrodku
treningowym czuła się znakomicie
i w efekcie wygrała cały turniej.
– Jestem tutaj po raz pierwszy
i na pierwszy rzut oka wszystko
wygląda świetnie – przyznaje Ricardo Nunes. – Byliśmy kilka razy
w Opalenicy i myślę, że to ten sam
poziom. Natomiast porównując
ten ośrodek do Wronek [tam Pogoń jeździła w ostatnich latach
najczęściej – red.], uważam, że to
krok do przodu. Są tu przecież zespoły, które w swoich krajach są
czołowymi klubami, dlatego cieszę się, że też tutaj jesteśmy.

T
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FOT. KRZYSZTOF
HADRIAN / AGENCJA
GAZETA

oraz skrzydłowego. W medialnych
spekulacjach na razie nie przewijają się żadne konkretne nazwiska,
ale w kuluarach można usłyszeć, że
zespół powinien wzmocnić jeszcze
Polak oraz obcokrajowiec.

BĘDĄ ZMIANY
W SKŁADZIE
Na razie w zespole aklimatyzują
się nowi piłkarze, którzy już podpisali kontrakty w Szczecinie. Wiele
wskazuje na to, że w nadchodzącym
sezonie kibice zobaczą zupełnie
odmienioną linię defensywną. Do
bramki od pierwszego meczu powinien wskoczyć chorwacki bramkarz
Dante Stipica, a nowy duet stoperów
stworzą najprawdopodobniej Austriak Benedikt Zech oraz Grek Konstantinos Triantafyllopoulos.
– Zawsze mam takie samo zadanie, gdy przychodzą do nas nowi
zawodnicy, szczególnie zagraniczni. Staram się pomóc im zaadaptować w nowym miejscu – mówi
Nunes (przed nim już szósty sezon
w barwach Pogoni). – Ja gram poza ojczyzną od kilkunastu lat, więc

Zawsze mam takie samo
zadanie,
gdy przychodzą
do nas nowi zawodnicy,
szczególnie zagraniczni.
Staram się pomóc im
zaadaptować w nowym
miejscu. Zabieram
ich czasami na obiad,
pokazuję trochę
Szczecina. Lubię tę rolę

wiem, jak trudne są pierwsze momenty. Oni teraz szukają mieszkań, załatwiają mnóstwo formalności. Czekają na polski numer
telefonu i na samochód, otwierają
konta w bankach, a jednocześnie
muszą skupić się na grze. Staram
się być blisko i pomagać, bo dla
kogoś, kto przyjeżdża z innego kraju, wiele spraw jest trudniejszych.
Zabieram ich czasami na obiad,
pokazuję trochę Szczecina. Lubię
tę rolę, bo sam zawsze chciałem,
żeby mnie też ktoś tak traktował.

NOWA MURAWA
NA NOWY SEZON

RICARDO NUNES

Wyjazd piłkarzy do Gniewina pozwolił także podkręcić tempo prac
na przebudowywanym stadionie
miejskim przy ul. Twardowskie-

go. Aktualnie na obiekcie trwa
wymiana murawy, która będzie
jednak służyć zawodnikom tylko
w następnym sezonie.
– Jakiś czas temu wizytowali
nas eksperci z Wrocławia i ich ekspertyza nie pozostawiała złudzeń
– mówi prezes Pogoni Jarosław
Mroczek. – Obecna murawa była
w złym stanie i mogłaby nie przetrwać rundy jesiennej. Zgodnie
z harmonogramem budowy stadionu, za rok boisko będzie przesuwane, na nowo zostanie również
wybudowana instalacja związana
z podgrzewaniem, czy nawtadnianiem, a także sama płyta. Teraz
z własnej inicjatywy, przy udziale
miasta, wymieniamy jedynie murawę, która była już w bardzo złym
stanie. Po to, by przez najbliższy
rok drużyna mogła grać na boisku
z dobrą nawierzchnią. l
Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450

POWAŻNI RYWALE
W SPARINGACH
Portowcy skorzystają z tego, że do
Gniewina przyjechało kilka znanych europejskich marek i rozegrają serię bardzo wartościowych
gier kontrolnych. Podopieczni
Kosty Runjaicia w piątek o godz.
18 zmierzą się z Olympiakosem Pireus. To najbardziej utytułowany
grecki klub (aż 44. (!) mistrzostwa
kraju), którego kadrę specjalistyczny portal transfermarkt.de wycenia na prawie 75 mln euro. W najbliższych dniach Pogoń zagra też
z Arką Gdynia (w niedzielę) oraz
Hapoelem Beer Szewa (środa).
To czołowy zespół ligi izraelskiej,
którego kapitanem jest Maor Melikson, czyli była gwiazda Wisły
Kraków i całej polskiej ekstraklasy.
Do Gniewina dotarło 28 zawodników, ale nie jest wykluczone, że
do końca zgrupowania kadra się
powiększy, ponieważ Pogoń chce
jeszcze zaznaczyć swoją obecność
na rynku transferowym. Portowcy
wciąż szukają środkowego obrońcy

• Ricardo
Nunes

Matematyka, fizyka - dojazd do ucznia.
506 330 764.

Okazja! Sprzedam dług 1,3 mln za 20%
Pełne zabezpieczenie wypłacalności
hipotekami tel. 601 895 501

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl
DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913813052 www.owzastal.pl
DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl
„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9
Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK Z „WYBORCZĄ”
OGŁOSZENIE PŁATNE
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W MIEŚCIE

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

PIĄTEK I SOBOTA

Spoiwa Kultury

Obraz malowany ropą naftową
Zuzanna Kot
Przed nami ostatnie dwa dni
festiwalu organizowanego
po raz 20. przez szczeciński
Teatr Kana.
Piątek to – jak czytamy w materiałach organizatorów – „dzień
odwróconego Karnawału, przewrotnych współczesnych Dionizjów, które im bardziej zanurzone są w żywiole zabawy, tym
boleśniej dotykają pamięci czasu
Przejścia”.
O godz. 19 na terenie Nabrzeża
Starówka rosyjski Teatr Akhe – je-

den z najbardziej renomowanych
rosyjskich kolektywów artystycznych – zaprezentuje widowisko
„Democracy”. Teatr Kana zapowiada: „Gdyby ktoś chciał stworzyć portret naszej epoki, byłby to
obraz namalowany ropą naftową.
Ropa jest nierozerwalnie związana ze zwycięską maksymą XX
wieku – demokracją. Co będzie jej
odpowiednikiem w nadchodzącym stuleciu?”.
O godz. 21 na Łące Kany rozpocznie się koncerty Orkesty
Mendoza („To muzyka dla fanów
zespołów: Calexico, Devotchka
i Giant Sand oraz dźwięków od

W I E Ś C I

Koncert Talenty Pomorza
PIĄTEK, GODZ. 17
Muzyczna podróż przez najpiękniejsze
bajki Walta Disneya oraz poważniejsze
utwory Fryderyka Chopina. Wystąpią
pianiści – uczniowie Pauli Ponichtera.
→ DK 13 Muz, Wstęp wolny

Chłopcy z zabawkami
– solo i w duecie
PIĄTEK, GODZ. 19
Kameralny, akustyczny koncert
utalentowanego wokalisty, gitarzysty
oraz autora muzyki i tekstów
– Tomka Skierczyńskiego, lidera zespołu
Chłopcy z Zabawkami oraz alt-rockowego
Time To Express. Na fortepianie zagra
Radosław Winczewski, na co dzień
perkusista zespołu Chłopcy z Zabawkami.
→ Technopark Pomerania, bilety 30 zł

Super Girl Romantic Boys

Z

Oddech Cadyka
SOBOTA, GODZ. 19
Koncert zatytułowany „Muzyczna
Podróż po tańcach świata”.
Organizatorzy zapowiadają „ogniste
melodie i rytmy z różnych regionów
świata, począwszy od Bliskiego
Wschodu, przez Izrael, Turcję, Węgry czy
Bułgarię”. Zespół występuje w składzie:
Radosław Herdzik – klarnet, Radosław
Ignatiuk – gitara, Christo Krzysztof
Radew – instrumenty perkusyjne.
→ DK 13 Muz, bilety 30 zł

Obstawa Prezydenta
SOBOTA, GODZ. 21
Muzyka zespołu to wywodząca się
z bluesowej tradycji mieszanka takich

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

M U Z Y K I

stylów jak: rock and roll, blues i rock.
Formacja powstała w Bolesławcu na
Dolnym Śląsku w 1986 r. Występowali na
Woodstocku, festiwalu Rawa Blues. Na
koncertach wykonują głównie własne
utwory, ale także autorskie aranżacje
utworów takich wykonawców jak: Rolling
Stones, Blues Brothers, Chuck Barry.
→ Free Blues Club, bilety 15-45 zł

Koncert muzyki
klezmerskiej dla dzieci
NIEDZIELA, GODZ. 13
Dla dzieci od lat 4 i ich rodziców
zagra zespół Oddech Cadyka, który
zaprezentuje muzykę taneczną inspirowaną
motywami z różnych stron świata. Artyści
reprezentujący różne szkoły i style
muzyczne na jednej scenie połączą swoją
energię, podzielą się nią z publicznością
i porwą najmłodszych uczestników do tańca
i wspólnej zabawy z rodzicami.
→ DK 13 Muz, bilety 10 zł

PIĄTEK, GODZ. 20
Legendarna polska kapeli końca lat
90. Zainspirowani retro dyskotekami na
łódzkich squatach, przenieśli tę tradycję
do squatów stolicy, lecz niedługo później
wymienili adapter Unitra na zabawkowy
syntezator CASIO. Pierwsze koncerty
przypominały istne tornado: nostalgiczne
brzmienia, makijaże, ekstatyczne
tańce dwóch tancerzy oraz kompletnie
zdezorientowana publiczność. Dziś
odcinają się od popularnego rozrywkowego
electro i stereotypowej „eightiesowej”
stylistyki kiczu. Jak sami przyznają, ich
dzisiejsze dokonania najlepiej opisuje
określenie post new romantic.
→ Laboratorium Muzyczne, AMBAR,
ul. Kolumba 5, wstęp 25 zł.

• Teatr Akhe: Democracy

Pereza Prado i Quentina Tarantino. To muzyka dla wszystkich,
którzy lubią burzyć mury”).
Sobota na Spoiwach Kultury to
rodzinno-sąsiedzkie Święto Ulicy.
W programie: godz. 12 – „W piwnicy Ducha Gór”, spektakl Teatru
Czerwona Walizka (Jelenia Góra),
Piwnica Kany; godz. 13 – „Bill
Bombadill Show”, street show
FRIKart (Wrocław), Łąka Kany;
godz. 14 – „Mundinsky”,
street show Tavo Tavinsky’ego
(Argentyna), Łąka Kany;
godz. 14 – „W piwnicy Ducha
Gór”, spektakl Teatru Czerwona
Walizka, Piwnica Kany;

Letni koncert plenerowy
NIEDZIELA, GODZ. 16
Wystąpią: Mirosław Kosiński
– baryton oraz Krzysztof Figiel –
fortepian. W programie przeboje lekkiej
muzyki wokalnej, m.in. pieśni włoskie,
rosyjskie romanse, polskie pieśni
i piosenki przedwojenne oraz piosenki
kompozytorów amerykańskich.
→ Dziedziniec Zamku Książąt
Pomorskich, wstęp wolny

z pięknymi widokami. Na początek –
Taras Muzeum Narodowego na Wałach
Chrobrego. Widokom towarzyszyć
będzie muzyka, przygotowana przez
szczecińskich didżejów: Dawida Korniaka
– pomysłodawcę inicjatywy Elektroniczny
Szczecin, członka kolektywu
Canalia, a także Tomka Przybylaka –
wszechstronnego didżeja z ekipy Moksha.
Organizatorzy zapowiadają sporą dawkę
energicznego house’u połączonego z deep
oraz tech-house’owym brzmieniem.
→ Bilety 69 zł.

Dorota Miśkiewicz
na urodzinach chóru
Akademii Morskiej
W pierwszej części koncertu świętujący
15-lecie chór pod dyrekcją Sylwii
Fabiańczyk-Makuch zaprezentuje
różnorodny repertuar a cappella. Druga
część koncertu będzie kontynuacją
autorskiego projektu Chóru Akademii
Morskiej w Szczecinie, znanego jako
Wspólne Brzmienia. Do udziału w szóstej
edycji organizatorzy zaprosili znakomity
zespół Jazz Ensamble pod kierownictwem
Katarzyny Stroińskiej-Sierant, która
specjalnie na tę okazję stworzyła oryginalne
aranżacje na skład jazzowy, kwartet
smyczkowy, solistkę oraz chór.
Koncert uświetni wybitna polska
wokalistka jazzowa, Dorota Miśkiewicz.
Tegoroczna edycja będzie hołdem dla
twórczości Krzysztofa Komedy. Koncert
poprowadzi Michał Janicki.
→ Filharmonia w Szczecinie, bilety 45-65 zł

Classic Rock Trio

NIEDZIELA, GODZ. 18

NIEDZIELA, GODZ. 19

Koncert upamiętniający legendarną
szczecińską operetkę działającą przy
ul. Potulickiej. Będzie okazja posłuchać
arii i duetów w wykonaniu takich artystów
jak: Lucyna Boguszewska, Paweł Wolski,
Andrzej Prus-Wakulski oraz Zenosław
Borkowski. Występy będą przeplatane
rozmową z Krystyną Pohl, autorką książki
„W krainie czaru i uśmiechu” poświęconej
szczecińskiej operetce.
→ Stara Rzeźnia, wstęp wolny

Na klasycznych instrumentach grają
klasykę rocka. Goście koncertu usłyszą
autorskie aranżacje największych
przebojów zespołów: Led Zeppelin, Red
Hot Chilli Peppers, The Cranberries, AC/
DC, Metallica, Queen, Nirvana, U2, Dżem,
SOAD, Republika.
→ DK 13 Muz, bilety 30 zł

Baltic Neopolis Festival:
Sunrise

Oh My View

WTOREK, GODZ. 19.30

NIEDZIELA, GODZ. 18-22

Koncert w wykonaniu Szczecin
Baltic Neopolis Orchestra
oraz Chóru Akademickiego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego. Solistka: Alicja Tos
Kościół garnizonowy, wstęp wolny. l

Z
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NADęTE WaRSZtATy

→ ProMedia, wstęp wolny

SOBOTA

2. Urodziny Środka

Cykliczne zajęcia dla dzieci przy
muzyce granej na żywo przez
Orkiestrę Dętą „Olimpia”. Celem
warsztatów jest nauka rozpoznawania
i rozróżniania emocji poprzez muzykę,
którą dzieci będą tworzyć (razem
z orkiestrą), słuchać jej i tańczyć w jej
rytm. O godz. 9 zajęcia dla dzieci w wieku
0-2 lata, o godz. 10.30 – 2-4 lata, o godz.
12 – 4-6 lat.
→ DK 13 Muz, bilety 5-10 zł

SOBOTA-NIEDZIELA
Wspólne świętowanie i pyszny
urodzinowy tort w sobotę od godz.
13. W niedzielę o godz. 12 – urodzinowy
spacer z Przemkiem Głową pod hasłem
„Śródmieście po raz pierwszy”.
→ Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki;
ul. bł. Królowej Jadwigi 44b, wstęp wolny

Kino pod chmurką

ARTplanety

SOBOTA, GODZ. 22

SOBOTA

Seans na poziomie P3 parkingu Galerii
Kaskada. Tym razem można zobaczyć
„Wieczór gier”. Wstęp wolny

NIEDZIELA, GODZ. 19

W krainie czaru
i uśmiechu

Nowy cykl wydarzeń, firmowany
przez Floating Events, Elektroniczny
Szczecin oraz Manimali. Będą to
imprezy organizowane w miejscach

W I E Ś C I

godz. 14-17 – rodzinne miasteczko zabaw, kolorów i smaków, Łąka Kany; godz. 15 – Urodzinowe
ciacho, Łąka Kany; godz. 16 – „Life Short Stories”, spektakl Matthiasa Romira (Niemcy), Teatr
Kana; godz. 17, „Bazar” – spektakl
Ruﬁego Raﬁego (Wrocław), Łąka
Kany; godz. 18 – „Mundinsky”,
street show Tavo Tavinsky’ego
(Argentyna), Łąka Kany;
godz. 19 – „Bill Bombadill Show”,
street show FRIKart, Łąka Kany;
godz. 20 – „Punto y Coma”, spektakl kompanii El Cruco, Teatr
Kana; godz. 21, Muzyczna Łąka
Spoiw, Łąka Kany. l

Propozycja twórczego spędzenia
wolnego czasu dla całej rodziny.
W ramach warsztatów artystycznych
w Pałacu pod Globusem można zwiedzić
następujące miejsca:
→ Planeta Szalonych Filmowców.
Godz.10-12, sala 223. Poznacie
podstawowe triki animacji poklatkowej
z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
Zrobicie kilka sekwencji obrazkowych
zawierających proste efekty: poruszanie
się „martwych” przedmiotów, pojawianie
się i znikanie, unoszenie się w powietrzu,
nienaturalne ruchy ciała.
→ Planeta Odkrywców. Godz.10,
11.30, zbiórka w holu na pierwszym
piętrze. Rozwiązując zadania, będziecie
wchodzili w role: projektantów,
architektów, filmowców. Niczym
detektywi zbadacie przestrzenie Pałacu
pod Globusem, czyli miejsca, w których
mogą czaić się sztuka i świetne pomysły.
→ Planeta Kreacji Plastycznych.
Godz. 11-13, Centrum Przemysłów
Kreatywnych, II piętro, sala 212.
Będzie można zaprojektować i ozdobić
bawełnianą torbę, posługując się
techniką kolażu.
→ Planeta Dźwięków. Godz. 11-12.30,
Ogród Zimowy. Zabawy ruchowe przy
muzyce.
→ Planeta Wyobraźni. Godz.12 -14,
sala 105. Zakładając trójwymiarowe
gogle, znajdziecie się w innym świecie
i innej przestrzeni.

Klub zaczytanego
malucha
SOBOTA, GODZ. 11
Spotkanie poświęcone nowościom
w literaturze dla najmłodszych. Będzie
głośne czytanie i zabawy związane
z książkami.

Legendy Pomorza
NIEDZIELA, GODZ. 12
Grażyna Madej i Konrad Pawicki
– aktorzy Teatru Współczesnego
w Szczecinie – zaprezentują legendy:
„O urodziwej Stence – korsarce wolińskiej”,
„Pas wilkołaka” i „Syrena z Trzęsacza”.
→ Zamek, dziedziniec Menniczy, wstęp
wolny

Różany Ogród Sztuki
NIEDZIELA, OD GODZ. 11
Od godz. 11 do 14 potrwają warsztaty
w ramach projektów: „Polska – znaki
szczególne” i „Po polskich dróżkach”
(motanki i plecionki).
O godz. 12 – koncert kwartetu
smyczkowego String Girls Band oraz Marii
Radoszewskiej zatytułowany „Cztery pory
roku” (utwory Antonia Vivaldiego, Fryderyka
Chopina, Mieczysława Karłowicza czy
Astora Piazzolli, a także piosenki Marka
Grechuty czy George’a Gershwina).
Od godz. 13 do 14 – spektakl plenerowy
dla dzieci „Wiolin i cztery pory roku”.
Główny bohater będzie próbował
zrozumieć, dlaczego mamy pory roku.
→ Różany Ogród w Szczecinie, wstęp
wolny

Pyrzyckie spotkania
z folklorem
NIEDZIELA, GODZ. 13-15
Na dużym dziedzińcu w Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie gościnnie
wystąpią zespoły ludowe z Turcji (Ankara
Desen Anadolu Gsk) oraz Ukrainy
(Molodist). Wstęp wolny
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K I N A
Szczecin
HELIOS
Bolesława Krzywoustego 9/10,
tel. 914851236

• Agent Kot (85) dubbing pt. 10, 13.15; sob.śr. 11, 13.15; czw. 10.45;
• Anna (118) pt.-śr. 17.30, 20.15; czw. 17.30,
20.30;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda,
cz. 2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.,
niedz.-śr. 20; sob. 20.40; dubbing pt.,
niedz.-czw. 15.30; sob. 15.20;
• Ja teraz kłamię (107) pt., niedz.-wt.
14.30, 18.30, 21; sob. 14.30, 19, 21.30; śr.
14.30, 19, 21; czw. 14.30, 19, 20.45;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt., niedz.-wt. 19, 21.15;
sob. 20.30; śr. 21.30; czw. 21.45;
• Liliana Pędziwiatr (100) dubbing pt. 10;
• Maraton strachu pt. 23;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.sob., pon.-czw. 10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 12, 15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 11, 11.40,
13, 13.40, 15.50, 17, 18; sob. 10.30, 11.30,
12.45, 13.40, 15.45, 17, 18.15; niedz. 10,
10.45, 12.45, 13.40, 15.50, 17, 18;
pon.-śr. 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50,
17, 18; czw. 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50,
17, 18.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 20.15;
• Tajemnice Joan (110) śr. 18.30;
• Z miłości do Joey (90) sob. 17.45;

1 SZ
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HELIOS OUTLET PARK
Andrzeja Struga 42, tel. 918106760

• Agent Kot (85) dubbing pt., śr. 10, 12.45,
16.30; sob.-wt., czw. 12.45, 16.30;
• Aladyn (128) dubbing codz. 11.45;
• Anna (118) pt.-śr. 15, 17.45, 20.40; czw. 15,
18.20, 20.40;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
20; dubbing pt., pon.-czw. 15.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 14, 18.45,
21.15;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 20.50;
• Kraina cudów (85) dubbing codz. 10.45;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.15, 21.30; czw. 20.15;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120) pt.,
pon.-czw. 14.30;
• Oszustki (94) pt.-śr. 17, 20.30; czw. 17, 21;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt., pon.-śr. 10.30, 13, 18.20; sob.niedz. 10.30, 13, 15.30; czw. 10.30;
• Polaroid (88) codz. 19.40, 21.45;
• Rocketman (121) codz. 11.15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-sob.,
pon.-czw. 10, 11, 11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10,
15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30; niedz.
11, 11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50,
16.20, 17.30, 18, 18.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.15;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 14.30, 18.15;

Kino Zamek - Zamek Książąt
Pomorskich
Korsarzy 34, tel. 914883212

• Lincz (81) wt. 22;

MULTIKINO
Al. Wyzwolenia 18-20, tel. 918864824

• Agent Kot (85) dubbing pt. 10.15, 11,
13.30; sob.-czw. 11.15, 13.30;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.niedz. 10.30;
• Aladyn (128) dubbing pt., niedz.-czw.
11.10, 16.45; sob. 11, 13;
• Anna (118) codz. 15.45, 18.20, 20.55;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr.
20.30; czw. 20.45; dubbing pt., niedz.czw. 13.55; sob. 13.45;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 15.45, 18.10,
20.35;
• John Wick 3 (130) pt.-niedz., wt.-śr. 13,
19.30; pon. 13, 20.25; czw. 18;
• Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
• Laleczka (120) codz. 19.30, 21.35;
• Ma (99) pt., niedz., wt., czw. 15.45, 20.25;
sob. 16.30, 18.15, 20.25; pon. 18.15, 21.40;
śr. 18.15, 20.25;
• Men in Black: International (120) pt.
18, 23; sob., pon., śr. 15.45; niedz., wt. 18;
czw. 13;
• Multikino VR Niesamowite
doświadczenia (1) pt., śr.-czw. 17.30;
sob.-niedz. 15, 18.35;
• Multikino VR: Ekstremalne przeżycia
(15) pt., śr.-czw. 20.15; sob.-niedz. 15.50;
• Multikino VR: Ghost in The Shell (16)
pt., śr.-czw. 17.55, 19.50; sob.-niedz. 13.30,
16.15, 18.10, 19, 20.30;
• Multikino VR: The Great C (30) pt., śr.czw. 18.45, 21.05; sob.-niedz. 12.25, 14.20,
17.05, 19.25, 20.55;
• Multikino VR: The best of VR (18) pt.,
śr.-czw. 19.25; sob.-niedz. 13.05, 17.45;
• Multikino VR: VR na krańcach świata
(21) pt., śr.-czw. 18.20, 20.40; sob.-niedz.
12, 13.55, 15.25, 16.40, 20.05;
• Oszustki (94) pt. 13.20, 15.30, 17.40,
19.50, 22; sob. 12.50, 17.40, 19.50; niedz.czw. 13.20, 15.30, 17.40, 19.50;

• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.,
niedz.-wt., czw. 11.05; sob. 10.55; śr. 11;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt. 13.10, 15.30; sob.-czw. 10.50,
13.10, 15.30;
• Polaroid (88) pt. 18.20, 22.20; sob.-czw. 18.20;
• Rocketman (121) pt. 22.10; sob. 15; niedz.śr. 21.05; czw. 21.45;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-śr. 10,
10.40, 11.10, 11.40, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50,
15.20, 15.50, 16.55, 17.25, 17.55, 19, 20; czw.
10, 10.40, 11, 11.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50,
15.20, 15.50, 16.55, 17.25, 17.55, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19; dubbing czw. 19.30;
• Trzy kroki od siebie (116) pt., niedz.-wt.,
czw. 10.40; sob. 10.15;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.,
niedz.-wt., czw. 13.10; sob. 21.05;

PIONIER 1909
Al. Wojska Polskiego 2, tel. 914347702

• Agent Kot (85) dubbing pt., pon.-czw. 17;
sob.-niedz. 15.50;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon.-czw. 18;
sob.-niedz. 16;
• Kobieta idzie na wojnę (101) sob.-niedz.
18; pon.-czw. 20;
• Oszustki (94) pt., pon.-czw. 18.45; sob.niedz. 17.35;
• Tajemnice Joan (110) pt., pon.-czw. 16;
sob.-niedz. 19.40;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 20;

Koszalin
KINO KRYTERIUM
Zwycięstwa 105, tel. 943475736

• Godzilla II: Król potworów (132) pt.sob., pon.-czw. 17.45;
• Oszustki (94) pt.-sob., pon.-czw. 20.15;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.,
pon.-czw. 16; sob. 12, 16; niedz. 13;
• Szajbus i pingwiny (95) dubbing pon.czw. 10.30;

MULTIKINO KOSZALIN
Ignacego Paderewskiego 1, tel. 947328310

• Agent Kot (85) dubbing pt.-wt., czw.
10.30;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing niedz.
10.30;
• Aladyn (128) dubbing pt.-wt., czw. 15;
śr. 11, 15;
• Anna (118) pt. 18.15, 20.50, 23.25; sob.czw. 18.15, 20.50;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132)
dubbing pt., pon. 10.45, 20.55; sob., wt.
10.45, 18.40; niedz. 13.30, 20.55; śr. 18.40;
czw. 10.45;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 17.45, 20.15,
22.40; sob.-czw. 17.45, 20.15;
• John Wick 3 (130) pt.-sob., pon.-czw.
13.35; niedz. 10.45;
• Laleczka (120) pt. 21.05, 23.10; sob.-śr.
21.05; czw. 16;
• Ma (99) pt. 18.40, 23.45; sob., wt.-śr. 21.30;
niedz.-pon. 18.40; czw. 20.40;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 13.05; czw. 13.30;
• Oszustki (94) pt. 17.25, 19.35, 22; sob.,
pon.-śr. 17.25, 19.35, 21.45; niedz., czw.
17.25, 19.35;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
11;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-wt., czw. 12.40, 16.20; śr. 11.15,
16.20;
• Rocketman (121) pt.-śr. 15.35;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-śr. 10.40,
11, 11.40, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50, 15.20,
15.50, 16.55, 17.55, 19, 20; czw. 10.40, 11,
11.40, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50, 15.20, 15.50,
16.55, 17.55, 18.40, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.
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Bobby McFerrin
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Po ogromnym sukcesie trasy koncertowej „Circlesongs” Bobby McFerrin powraca do Polski ze znakomitym, innowatorskim przedsięwzięciem „Gimme 5”. Koncert artysty
odbędzie się na Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie
Twórca najbardziej pozytywnej
piosenki w muzyce rozrywkowej
„Don’t Worry, Be Happy”, wystąpi
z czwórką znakomitych muzyków: Joey’em Blakem, Judi Vinar,
Rhiannon i Davidem Wormem.
Najpierw na żywo wykonają
utwory zwane „Circlesongs”,
a następnie poddadzą je od razu
żywej interpretacji. Pierwszy
z takich niecodziennych koncertów grupy, który odbył się w 2018
roku w Bostonie, został obwołany
przez zagraniczną prasę objawieniem.
Zdobywca 10 nagród Grammy
i jeden z najbardziej znanych na
świecie improwizatorów wokalnych
przez lata zaskakiwał publiczność
żonglerką zasad przyjętych w klasycznych gatunkach muzyki. Tak
będzie również podczas koncertu
w Szczecinie. Publiczność zostanie zaproszona przez artystów do
współtworzenia koncertu a capella:
gwizdania, tupania, mruczenia,
klaskania, kląskania, naśladowania
echa, wyprawiania niezwerbalizowanych modłów, słowem: wydawa-
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nia z siebie wyzwalających wolną
duszę dźwięków.
Bobby McFerrin sprzedał 20
milionów płyt, zaś jego współpraca
z takimi artystami jak Yo-Yo Ma,
Chick Corea, Filharmonia Wiedeńska i Herbie Hancock uczyniła
z niego prawdziwego ambasadora
muzyki klasycznej i jazzu. Na ma-

21. Wielki
Turniej Tenorów
O uznanie publiczności
walczyć będzie w tym roku ośmiu
śpiewaków z Gruzji, Bułgarii, Polski,
USA, Ukrainy i Portugalii
To jedna z najbardziej lubianych
i wyczekiwanych imprez letnich
w Szczecinie, która ma grono swoich
wiernych fanów, niekoniecznie regularnie bywających w Operze na Zamku (organizator wydarzenia). Turniej
Tenorów to nie tylko przyjemny
repertuar, ale też świetna atmosfera
i oryginalna oprawa wizualna.
Każdy z uczestników występuje
dwa razy. W pierwszej części zaśpiewa arię z opery, w drugiej coś
lżejszego, np. pieśń neapolitańską.

Tym razem w niezwykłej scenerii Przystani Jacht Klubu AZS w
Dąbiu będzie można posłuchać
największych przebojów musicalowych.
Organizowane co roku koncerty
symfoniczne z cyklu „Muzyka na
wodzie Jana Waraczewskiego”
cieszą się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Tym razem
Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie pod dyrekcją
Sławomira Chrzanowskiego towarzyszyć będą wspaniali wokaliści
– Edyta Krzemień i Damian Aleksander. Melomani usłyszą m.in.
duet z musicalu „Upiór w operze”,
„New York, New York”, „Memory”
z musicalu „Koty” czy „Singing
in the Rain” z ﬁlmu „Deszczowa
piosenka”. l
Zuzanna Kot

pie koncertowej oprócz Polski znajdują się także Szwajcaria, Austria,
Niemcy, Węgry i Czechy. l

→ Koncert Bobby’ego McFerrina
w czwartek na dziedzińcu Zamku
Książąt Pomorskich. Początek
o godz. 20. Bilety 119-179 zł.

→ Początek koncertu w sobotę
o godz. 22, wstęp wolny. Organizatorzy podpowiadają, by nie przyjeżdżać
na ostatnią chwilę i zabrać ze sobą coś
ciepłego.

PI ĄT EK-N I EDZI EL A

SOBOTA
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Muzyka
na wodzie

Impreza wypracowała własny
rytuał, nawiązujący do turniejów
rycerskich. Zwycięzcę wybiera
publiczność – na tenorów głosuje
różami. W tym roku w Szczecinie
zaśpiewają: Giorgi Davitadze (Gruzja), Mihail Mihaylov (Bułgaria),
Sławomir Naborczyk (Polska), Emil
Pavlov (Bułgaria), Matthew Pena
(USA), Mark Serdiuk (Ukraina), José
Alberto Teixeira e Sousa (Portugalia), Łukasz Załęski (Polska). l
Zuzanna Kot

→ Początek sobotniego koncertu
o godz. 20.30. Bilety 35-150 zł.

Prześluga w Malarni

4

Na przedpremierowe pokazy
sztuki Maliny Prześlugi „Wszystko
jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi”
zaprasza do Malarni szczeciński
Teatr Współczesny. Prapremiera
spektaklu planowana jest na koniec
września
„Dawno, dawno temu ludzie byli
bardzo szczęśliwi. Tak szczęśliwi,
że nie wiedzieli, co robić z życiem.
Dlatego wymyślali sobie różne ciekawe hobby. Na przykład sweterki
dla kur robione na drutach. Można
było zamówić dla swojej kury sweter w wybranym kolorze i fasonie.
Naprawdę, poszukajcie w Google,
hens in sweaters. Albo brokat dla
kupy. Łykasz specjalną pastylkę
z brokatem, która rozpuszcza się
dopiero w jelicie grubym i… voilà!
Pod hasłem poop glitter możecie
sprawdzić bogatą paletę barw.

Albo uprawa roli w telefonie.
Siejesz kapustę, buraki, wypasasz
owce – wszystko w czasie rzeczywistym w komórce. Nie da się tego
potem zjeść, ale zdobywasz punkty
i odznaki Super Farmera. Albo tak
zwane wychowanie bez pieluch…”
Sztukę reżyseruje Natalia Sołtysik, występują: Maria Dąbrowska,
Paweł Niczewski, Grażyna Madej,
Robert Gondek, Adam Kuzycz-Berezowski, Konrad Pawicki, Ewa
Sobiech, Maciej Litkowski. l
Zuzanna Kot

→ Spektakle w piątek i niedzielę
o godz. 19, w sobotę o godz. 17.
Bilety: 30 i 35 zł
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