
Nie lada gratką dla miłośników i kolekcjonerów 
winyli była sobotnia ogólnopolska giełda 
czarnych płyt w szczecińskim centrum 
handlowym „Galaxy”. – W końcu udało mi się 
znaleźć album, którego szukałam kilka lat 
– mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia.

Wystawcy i kolekcjonerzy przez cały dzień prezen-
towali swoje bogate – w płyty winylowe, CD i kasety 
– zbiory. Tradycyjnie miłośnicy „długogrających płyt” 
mogli wyszukać praktycznie każdy gatunek muzyczny od 
popu, jazzu i muzyki alternatywnej, poprzez klasycznego 
rocka, na heavy metalu kończąc. Nie brakowało tak 
cenionych tytułów jak m.in. „In the Court of The King” 
grupy King Crimson. Przypomnijmy, że dzieło powstało 
w 1969 roku i do dzisiaj wielu krytyków uważa je za 
najbardziej wpływowy album rocka progresywnego. 
Zespół odrzucił wówczas bluesowe inspiracje, zastę-
pując je elementami jazzu i muzyki poważnej. Trzeba 
dodać, że krążek uznawany jest za jeden z najbardziej 
znaczących debiutów w historii muzyki. Z  pewnością 
wszystkich fanów King Crimson ucieszy fakt, iż grupa 
z okazji swoich 50. urodzin zaplanowała specjalną tra-
sę, w której nie zabraknie Polski. Poza tym z łatwością 
można było znaleźć takie nazwy, jak: The Beatles, Deep 
Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Rolling Stones, 
Depeche Mode czy Czerwone Gitary.

Ogólnopolska giełda była znakomitą okazją do uzu-
pełnienia swojej domowej fonoteki. W tym celu w sobotę 

w „Galaxy” pojawiło się bardzo wielu, nie tylko szcze-
cińskich, miłośników czarnych płyt.

– W końcu udało mi się znaleźć album, którego szuka-
łam kilka lat – mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia, 
trzymając w ręku album zespołu Black Sabbath. – Na 
giełdę przyjechałam specjalnie z Poznania i to był strzał 
w dziesiątkę. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię po powrocie 
do domu, będzie włączenie gramofonu i wsłuchiwanie 
się w niepowtarzalne dźwięki mojego ulubionego zespołu.

Natomiast szczecińskim fanom i kolekcjonerom czar-
nych krążków przypominamy, że w  stolicy Pomorza 
Zachodniego przy al. Józefa Piłsudskiego funkcjonuje 
sklep z płytami WinyleSzczecin.com. ©℗
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Od momentu ogłoszenia prze-
targu na budowę szczecińskiego 
aquaparku wpłynęło ponad 560 
pytań ze strony potencjalnych 
oferentów. W samym tylko styczniu 
pojawiło się aż 149. Ich zakres jest 
bardzo szeroki.

– Potencjalni oferenci pytają 
o kwestie formalne, jak również 
proszą o  wyjaśnienia dotyczące 
szczegółowych rozwiązań technicz-
nych opisanych w dokumentacji. 
Do tej pory udało się opracować 
odpowiedzi na ponad 280 pytań. 
Odpowiedzi na pytania będą udzie-
lane na bieżąco po ich opracowa-
niu przez Komisję Przetargową. 
Dlatego wydłużono termin skła-
dania ofert do 14 marca do godz. 
12 – informuje Piotr Zieliński ze 
szczecińskiego magistratu.

Oferty należy składać w pok. nr 9 
w siedzibie spółki Fabryka Wody 
sp. z o.o. przy ul. Czesława 9, 71-504 

Szczecin. Szczeciński aquapark 
składać się będzie z:  hali base-
nowej z basenami rekreacyjnymi 
i zjeżdżalniami, strefy basenu spor-
towego, strefy wellness i jednego 
z największych w kraju saunariów. 
W części zewnętrznej znajdą się 
baseny rekreacyjne oraz plaża. 
Dodatkowo przewidziane zostały: 
strefa sportowa oraz rozrywkowa 
z kręgielnią, stołami do bilarda, 
ścianką wspinaczkową, siłownią 
czy kortami do squasha. Jedną 
z cech charakterystycznych inwe-
stycji jest również edukatorium. 
Znajdą się w  nim przestrzenie 
ekspozycyjne oraz laboratoria, 
w których przeprowadzane będą 
eksperymenty naukowe związane 
z wodą.

Zgodnie z warunkami przetargu 
inwestycja powinna być zrealizowa-
na w terminie 30 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. ©℗ (dar)

Pierwsza Jadłodzielnia w Szcze-
cinie powstała dwa lata temu, po 
roku kolejna. Niedawno urucho-
miono w  mieście trzy szafki na 
żywność. Stowarzyszenie mocno 
działa też w  obszarze edukowa-
nia uczniów w  szkołach. Zadań 
przybywa, głowy są wciąż pełne 
pomysłów, dlatego bardzo przy-
dadzą się osoby do pomocy.

– Szukamy nowych aktywistów 
– mówi Małgorzata Zajączkowska-
-Noceń. – Potrzebujemy wsparcia 
w dyżurach w punktach Jadłodziel-
ni. Bardzo przyda się też pomoc 
w naszych projektach, w prowa-
dzeniu warsztatów z uczniami na 

temat niemarnowania żywności, 
dlatego zapraszamy szczególnie te 
osoby, które mają doświadczenie 
w pracy z dziećmi. Tym, którzy do 
nas dołączą, oferujemy kontakt 
z fajną grupą ludzi i satysfakcję 
ze wspólnego działania.

Kontakt ze Stowarzyszeniem 
Jadłodzielnia Szczecin – tel. 574-
365-920 lub 511-725-450. (gan)

– Plany restrukturyzacji mówią 
o przeniesieniu uczniów i kilku, bo 
nie wszystkich, nauczycieli szkół 
ogrodniczych do Zespołu Szkół nr 2 
w Dąbiu. My natomiast pytamy, co 
będzie z budynkami po centrum 
ogrodniczym? – powiedziała radna 
PiS Stefania Biernat.

Radna dodała, że ta szkoła 
wpisała się w  tradycję naszego 
miasta, w polskim Szczecinie ist-
nieje od ponad 70 lat. Już od 1923 
roku w tym miejscu działała szko-
ła ogrodnicza, która prowadziła 
uprawy warzyw i  ziół. Obecnie 
oprócz budynku szkoły i internatu 
znajdują się tu szklarnie i  duży 
obszar ziemi pod hodowle. To 
jedyna w województwie zachod-
niopomorskim typowo ogrodnicza 
szkoła. Informacja o planach jej 
likwidacji pojawiła się w ubiegłym 
tygodniu. Uczniowie natychmiast 
zorganizowali pikietę w obronie 
szkoły. Próbowali przekonać wice-
prezydenta Szczecina Krzysztofa 
Soskę do zmiany planów. Rada 
Rodziców przygotowała petycję, 
aby placówki nie przenosić, gdyż 

sprzedażą z hodowli kwiatów za-
rabia ona na większość swoich 
potrzeb.

– W  czwartek odbędzie się 
spotkanie przedstawicieli szko-
ły z  panem prezydentem Soską. 
Chcemy go zapytać, co jest plano-
wane w tym miejscu? Czy ma to 
kupić deweloper, czy powstanie 
tam zakład dla osób chorych, jak 
powiedzieli nam mieszkańcy – 
przyznała Stefania Biernat, która 
odebrała wiele telefonów z prośbą 
o ratunek od Rady Rodziców CEO.

Radna nie rozumie, dlaczego 
miasto uważa dziś, że utrzymanie 
tej szkoły jest drogie, skoro gdy 
w październiku 2016 roku Mini-
sterstwo Rolnictwa pisało, że jest 
zainteresowane przejęciem tej 
szkoły, nie było żadnego działania. 
Czy jest jeszcze taka szansa? Nie 
wie, ale obiecała ministerstwo 
zapytać.

CEO prowadzi technikum z chęt-
nie wybieranymi zawodami technik 
ogrodnik, technik architektury 
krajobrazu i utworzony w ostatnich 
latach popularny technik wetery-

narii, a także szkołę branżową I st., 
kursy zawodowe, szkołę policealną 
w zawodzie florysta.

– Uczniowie uczący się w za-
wodach ogrodniczych wybrali je, 
bo kochają ogrodnictwo i widzą 
w nim swoją przyszłość. Prezydent 
Soska jest zdania, że to zawody 
bez przyszłości, a proszę spojrzeć 
na ogródki przydomowe czy przy 
zakładach pracy. Kto o nie dba? 
– pytała radna Biernat.

CEO zajmuje się też terenami 
zielonymi w mieście, m.in. skarpą 
przy katedrze, terenem w Dąbiu 
i na Cmentarzu Centralnym. Orga-
nizuje miejskie kiermasze, zajęcia 
dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
przedszkolaków, dzieci z domów 
dziecka.

Do redakcji napisała Julia 
Resiak, absolwentka CEO w  za-
wodzie technik ogrodnik: „Czy 
Prezydentowi Miasta Szczecin 
zależy tylko na pieniądzach? Na 
tym, aby sprzedać to co od lat było 
budowane? Niszczyć te tradycje 
podtrzymywane od lat? Gdzie 
nawet studniówki od lat organi-
zowane są w szkole jako tradycja. 
Czy zależy im jeszcze na tym, aby 
wizerunek Szczecina oprawiał 
się w tę dobrą stronę? Centrum 
Edukacji Ogrodniczej to nie tylko 
szkoła z 70-letnią tradycją, ale też 
wspaniałą kadrą i atmosferą, a co 
najważniejsze idealnymi warunka-
mi do kształcenia zawodowego”. 
Prosi ona o  podpisanie petycji 
w  obronie szkoły na: www.pety-
cjeonline.com. Podczas wtorkowej 
sesji Rady Miasta protest przeciw 
likwidacji szkoły zapowiedzieli 
uczniowie, absolwenci i  Rada 
Rodziców CEO. ©℗
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W sobotę w „Galaxy” pojawiło się bardzo wielu, nie tylko 
szczecińskich, miłośników czarnych płyt.  Fot. Ryszard PAKIESER

Kiermasz w CEO  Fot. Robert STACHNIK

Radna Stefania Biernat  Fot. Dariusz GORAJSKI

Fot. archiwum

Uczniowie, ich rodzice i lokalna społeczność protestują 
przeciwko miejskim planom połączenia Centrum Edukacji 
Ogrodniczej w Zdrojach z Zespołem Szkół nr 2 w Dąbiu. – Stop 
likwidacji – takie stanowisko przedstawili też w poniedziałek 
w szkole przy ul. Batalionów Chłopskich 115 radni Prawa 
i Sprawiedliwości.

Dziś (22 stycznia) odbędzie się sesja Rady Miasta Szczecina. 
Główny punkt obrad – budżet na 2019 rok. Początek obrad 
zaplanowano na godz. 10.

Szczecińska Jadłodzielnia potrzebuje pomocników. – Kto 
chce się z innymi podzielić swoim czasem, kto potrafi 
współpracować, komu idea niemarnowania żywności jest 
bliska, jest w naszym gronie bardzo mile widziany – zapraszają 
działacze stowarzyszenia.

Przetarg na Fabrykę Wody został przedłużony. Powód 
– ogromna ilość dokumentacji technicznej, z którą muszą się 
zapoznać zainteresowani przetargiem oraz duża liczba pytań od 
nich.

Czy Centrum Edukacji Ogrodniczej pozostanie?

Stop likwidacji szkół 
ogrodniczych

Stowarzyszenie szuka pomocników

Jadłodzielnia  
– dużo dobrego

Przetarg na Fabrykę Wody

560 pytań

Sesja Rady Miasta Szczecina

Budżet, nowa spółka 
i bonifikata

Podczas sesji radni zajmą się 
projektami uchwał dotyczących 
m.in. budżetu miasta na 2019 rok, 
Wieloletniego Programu Rozwoju 
Szczecina na lata 2019-2023 oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Szczecin na 2019 rok i la-
ta następne. W  porządku obrad 
znalazła się również uchwała, 

której celem jest powołanie spółki 
Szczecińskie Inwestycje Miejskie. 
Jej zadaniem ma być prowadzenie 
obsługi wszystkich inwestycji, jakie 
będzie prowadzić Gmina Miasto 
Szczecin. Radni zajmą się również 
projektem uchwały ustalającej 
bonifikatę za przekształcenie użyt-
kowania wieczystego. (dar)

Prezentowali swoje bogate zbiory

Czarne płyty w Galaxy


