
Wykonali jeden telefon do 
zarządu Rynku Turzyn i od razu 
otrzymali do dyspozycji lokal, 
który należało tylko doprowadzić 
do użyteczności. Przy pomocy 
trójki przyjaciół w  największe 
mrozy sprzątali go i  urządzali. 
Dzięki temu 24 lutego ub. ro-
ku nastąpiło otwarcie przy ul. 
Kordeckiego pierwszego punktu 
Jadłodzielni. Po dziewięciu mie-
siącach, przy wsparciu Urzędu 
Miasta i mieszkańców Szczecina, 
zmieniono lokalizację na punkt 
przy ul. Żółkiewskiego. Niedługo 
potem, dzięki prezesowi kolejne-
go ryneczku, pojawił się drugi 
punkt przy placu Kilińskiego.

Z czasem z małej grupki akty-
wistów zrobiła się spora grupa. 
Dołączały nowe osoby, chcące 
robić coś pożytecznego. Działacze 
Jadłodzielni to społecznicy, którzy 

propagują ideę niemarnowania 
na różne sposoby: udostępniają 
i dbają o miejsca, gdzie można 
się dzielić, organizują warsztaty 
w szkołach, punkty informacyjne 
na bazarach i lokalnych impre-
zach, prowadzą stronę na Face-
booku. Wspomagają konkretne 
osoby będące w trudnej sytuacji 
życiowej, pośredniczą w wymia-
nie różnych dóbr, współpracują 
z innymi organizacjami i inicja-
tywami, którym bliska jest idea 
niemarnowania. W najbliższym 
czasie planują rozmieszczenie 
w różnych punktach miasta cało-
dobowych szafek na jedzenie oraz 
rozszerzenie akcji informacyjnej 
o foodsharingu.

Pamiętajmy, że swojsko 
brzmiąca Jadłodzielnia to miejsce 
dla wszystkich, bez względu na 
status materialny. Chociaż więk-

szości społeczeństwa kojarzy się 
z  miejscem dla osób będących 
w trudnej sytuacji, to jednak tak 
nie jest. Każdy do Jadłodzielni 
może przynieść to, czego już nie 
spożytkuje i każdy, bez wyjątku, 
może poczęstować się tym, co 
jest. Ideą jest, aby jedzenie nie 
wylądowało w koszu na śmieci, 
lecz zostało wykorzystane.

Przynosząc artykuły spożywcze, 
pamiętajmy, aby były to takie, 
które sami byśmy zjedli, a więc 
zdatne do spożycia i przed końcem 
terminu ważności. W obydwu lo-
kalach można wymienić również 
inne rzeczy: niezniszczone buty, 
ubrania, książki, drobny sprzęt 
AGD, zabawki itp.

Możemy sądzić, że pojedyn-
cze osoby nic nie zmienią, lecz 
zwróćmy uwagę, że społeczeństwo 
to miliony pojedynczych ludzi, 
którzy dokonują zmian. Włączmy 
się więc aktywnie w rozwijanie 
idei niemarnowania. Jeżeli mamy 
w domu coś, z czego już nie ko-
rzystamy – oddajmy do któregoś 
z punktów Jadłodzielni. Jeśli jest 
w nich coś, na co mamy ochotę 
– częstujmy się, bo po to jest.

Lokale Jadłodzielni w Szcze-
cinie mieszczą się przy ul. Żół-
kiewskiego 4 i na Ryneczku Ki-
lińskiego (pawilon 65). W czasie 
wakacji czynne są we wtorek 
i  czwartek 11.00-13.00 i  16.00-
18.00, sobota 9.30-12.00.

 Jadłodzielnia Szczecin
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We wsi Grzepnica 
w podszczecińskiej gminie 
Dobra ma stanąć maszt 
telekomunikacyjny sieci Play. 
Mimo zgody na inwestycję, 
sprzeciwiają się jej mieszkańcy 
okolicznych działek.

O sprawie zaalarmowała nas pani 
Agnieszka, mieszkanka jednej z oko-
licznych działek. Inwestycja ma być 
przeprowadzona w obszarze Natura 
2000, co zdaniem grzepniczan jest 
niezgodne z przepisami. Boją się także 
promieniowania elektromagnetycz-
nego emitowanego przez maszt an-
tenowy.

– Inwestycja znajduje się na 
chronionym obszarze Natura 2000 
i obawiamy się jej wpływu na środo-
wisko – mówi pani Agnieszka. – Sieć 
Play wynajmuje działkę od prywatnej 
osoby i  prowadzi na niej działania 
zmierzające do budowy masztu te-
lekomunikacyjnego. To teren gniaz-
dowania ptaków i dlatego obawiamy 
się tej inwestycji.

Pierwotny zasięg promieniowania 
miał wynosić 63 m, jednak ostatecz-

nie będzie to minimum 88 m. Wnio-
sek o ustalenie warunków zabudowy 
lub lokalizacji inwestycji publicznej 
może zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami złożyć każdy. Wówczas 
organ ma obowiązek przeprowadze-
nia postępowania administracyjnego 
i wydania decyzji.

– Jeżeli inwestor spełni wszystkie 
wymagania wynikające z przepisów 
prawa, organ musi ustalić warunki 
projektowanej zabudowy lub loka-
lizację inwestycji celu publicznego 
– mówi Iwona Wajda, kierownik Re-
feratu ds. Planowania Przestrzennego 
i Warunków Zabudowy gminy Dobra. 
– Nie można uzależniać ustalenia wa-
runków zabudowy od zgody sąsiadów 
przyszłej inwestycji, negatywnej opinii 
Rady Sołeckiej czy też opinii innych 
podmiotów, którym ustawodawca nie 
przyznał takiego prawa.

Wójt gminy Dobra wydał decy-
zję negatywną, podzielając obawy 
mieszkańców. Jednak 30 lipca Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze 
uchyliło ją i  przekazała sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Natomiast 
już 12 marca Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w  Szczecinie 
wydał decyzję, że nie ma potrzeby 
przeprowadzania oceny oddziaływa-
nia inwestycji na obszar Natura 2000, 
czego domagała się wójt.

– Jeżeli chodzi o  kwestie zdro-
wotne, to nie ma żadnych naukowo 
potwierdzonych i  uznanych badań, 

które wskazywałyby na negatywny 
wpływ pola elektromagnetycznego 
na organizmy żywe – mówi Witold 
Tomaszewski, doradca zarządu firmy 
Play. – Okresowe pomiary prowadzi 
Generalny Inspektor Ochrony Śro-
dowiska, ich analiza wskazuje, że 
natężenie pola w środowisku wynosi 
średnio 0,34 V/m przy normie 7 V/m.

Światowa Organizacja Zdrowia 
prowadzi międzynarodowy program 
poświęcony badaniu wpływu PEM 
(promieniowanie elektromagnetyczne) 
na zdrowie. Jego wyniki wskazują, 
że do dziś nie stwierdzono żadnego 
negatywnego wpływu promieniowania 
radiowego na zdrowie ludzi i zwierząt. 
W ramach tego programu prowadzone 
są również badania w zakresie wpły-
wu PEM na zachorowalność na nowo-
twory, gdzie wyniki również wskazują 
na brak udokumentowanego związku.

Również zalecane przez WHO 
i Międzynarodową Komisję ds. Ochro-
ny przed Promieniowaniem Niejonizu-
jącym normy, które w większości kra-
jów świata i UE wynoszą 10 W/mkw., 
w Polsce są nawet 100 razy bardziej 
rygorystyczne. U nas wynoszą bowiem 
0,1 W/mkw., co jest pozostałością 
norm radzieckich jeszcze z lat 60.

– Bardzo rygorystyczne prawo 
ochrony środowiska nakłada na nas 
obowiązek pomiarów emisji ze stacji 
przez niezależne certyfikowane labo-
ratorium jeszcze przed jej komercyj-

nym uruchomieniem oraz przekazanie 
wyników do starosty – podkreśla Wi-
told Tomaszewski. – Ponadto każdy 
mieszkaniec może poprosić takie la-
boratorium, którym jest na przykład 
sanepid, o  zbadanie poziomu pola 
w swoim domu. Jakiekolwiek przekro-
czenie normy naraża nas jako firmę na 
odpowiedzialność finansową i karną.

Często mieszkańcy wiążą skalę 
oddziaływania na środowisko z wiel-
kością obiektów, co nie ma uzasad-
nienia. W dużych miastach stacje są 
niższe, ponieważ są zlokalizowane 
gęściej, ponadto mają większą licz-
bę nadajników. W internecie znaleźć 
można wiele materiałów sugerujących 
szkodliwe działanie stacji, napisanych 
pseudonaukowym językiem. Nie są 
to jednak publikacje uznane przez 
jakąkolwiek renomowaną i wiarygod-
ną instytucję, więc nie należy ślepo 
w nie wierzyć.

 Adrian KALETA

Trochę historii

Pomorzany 
z nowym muralem
Nowy mural na Pomorzanach, 
o którym już informowaliśmy, 
to realizacja złożona 
i przyciągająca uwagę.

Po pierwsze, rocznice. Mural po-
wstał z okazji trzech ważnych rocznic 
dla kraju i miasta. Jedna to stulecie 
odzyskania niepodległości Polski, 
druga to siedemdziesięciolecie samej 
szczecińskiej gazowni. Natomiast 
trzecia upamiętnia 160-lecie powsta-
nia gazowni we Lwowie. – Pomysł 
muralu na Pomorzanach powstał 
dzięki inicjatywie dyrektora szcze-
cińskiego oddziału Polskiej Spółki 
Gazownictwa pana Andrzeja Hoehle 
– mówi Mateusz Filek, jeden z twór-
ców malunku. Za pośrednictwem 
Fundacji Polskich Wartości skontak-
towano się z trzema artystami, którzy 
od lat zajmują się projektowaniem 
i  tworzeniem malarstwa ulicznego, 
czyli murali i graffiti.

Mateusz Filek, Jakub Bitka i Marcin 
Papis to twórcy po zielonogórskich 
i  szczecińskich uczelniach artystycz-
nych. Na powierzchni muru otacza-
jącego zabytkowy zakład gazowniczy 
na Pomorzanach, od strony kościoła 
św. Józefa, tworzą wielkoformatowy 
mural. Przedstawia on zasłużone osoby 
w rozwoju polskiej nauki, gospodarki 
i  przemysłu. Idea była taka, by na 
muralu, wraz z wizerunkami postaci 
związanych z rozwojem polskiego prze-
mysłu i gospodarki ukazać też wątek 
gazu. Cykl przedstawień, w  symbo-
liczny sposób, otwierają i  zamykają 
gazownie.

Jako pierwszy zostaje ukazany naj-
starszy zakład gazowniczy, jaki powstał 
we Lwowie w 1858 roku. Zamykają-
cym serię jest przedstawienie gazopor-
tu w Świnoujściu. Pomiędzy nimi, na 

powierzchni odcinka muru o długości 
ponad 100 metrów, ukazano wizerunki 
zasłużonych ludzi przemysłu i nauki. 
Obok ich portretów przedstawiono ich 
osiągnięcia i wynalazki. Pojawiają się, 
między innymi: Maria Składowiska-Cu-
rie, lotnik Zygmunt Puławski, Stefan 
Drzewiecki, Tadeusz Sendzimir, Ignacy 
Mościcki czy Józef Kosacki. A to tylko 
część z przedstawionych tam postaci. 
Dzięki temu mural łączy w sobie kilka 
zalet. Oprócz niewątpliwych walorów 
estetycznych, upamiętnia on ludzi 
wraz z ich dokonaniami, nie zawsze 
szeroko znanych w przestrzeni publicz-
nej. Jak chociażby Józefa Kosackiego, 
polskiego inżyniera, który wynalazł 
ręczny wykrywacz min, czy Stefana 
Drzewieckiego – jednego z pionierów 
żeglugi podwodnej.

Jak zauważają w rozmowie wszy-
scy trzej twórcy muralu, reakcje ludzi 
są w  przeważającej większości po-
zytywne. Spotykają się z ich sporym 
zainteresowaniem, kierowcy zwalniają 
i  machają, a  przechodnie przystają 
i dopytują. Oraz chwalą. Pomysł, jak 
i umiejętności, bo tych potrzeba nie-
małych, by wykonać taki wielkoforma-
towy projekt. Na powierzchni muru, za 
pomocą rzutnika, artyści wyświetlają 
zdjęcia i projekty, na które następnie 
jest szkicowo nanoszona farba. Potem 
namalowywane są detale, jak światło-
cień. Używają oszczędnej kolorystyki, 
z  dominującym odcieniem szarości, 
z akcentami błękitu i żółci.

– Mural wykonywany jest farbami 
silikonowymi – mówi Jakub Bitka. – 
Dodatkowo zostanie zabezpieczony 
przed warunkami atmosferycznymi 
warstwą ochronną – dodaje jego ko-
lega Mateusz Filek. Twórcy planują 
go ukończyć do połowy września. ©℗

 Tekst i fot. Dorota UŁANEK

Inwestycja w Grzepnicy

Maszt wbrew mieszkańcom

Podobna stacja przekaźnikowa ma 
powstać w Grzepnicy.  Fot. Marek KLASA

Ratujemy – nie marnujemy!

Foodsharing 
w Szczecinie

Każdy do Jadłodzielni może przynieść to, czego już nie spożytkuje i każdy, 
bez wyjątku, może poczęstować się tym, co jest.  Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Ruch społeczny Foodsharing w szybkim tempie rozwija się 
w Polsce. W ubiegłym roku pojawił się również w Szczecinie. 
Dwójka znajomych, zainspirowana taką działalnością 
w Toruniu, postanowiła coś zrobić w naszym mieście, aby 
ograniczyć marnowanie jedzenia, a tym samym naturalnych 
zasobów Ziemi.

– Szybkie przyznanie gotówki
– Minimum formalności
Zadzwoń: Pon.-Pt. 9-17, Sobota 10-14
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