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„DBAM O ZDROWIE”
Bezpłatne szkolenia i badania dla osób z powiatu myśliborskiego i gry�ńskiego

W ramach projektu zapewniamy:  ◆ szkolenia informacyjno-edukacyjne poświęcone zagrożeniom 
chorobom nowotworowym ◆ badania cytologiczne ◆ badania kolonoskopowe ◆ edukacja prozdrowotna
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W kwietniu rozpocznie 
się przebudowa drogi 
ekspresowej S3 na odcinku 
Rzęśnica–Miękowo. Niestety, 
nie unikniemy utrudnień 
związanych z budową.

Znamy już projekt tymczasowej 
organizacji ruchu drogowego na od-
cinku objętym pracami. Przewiduje 
on zwężenie drogi na wysokości 
Klinisk Wielkich i ruch tylko po 
jednej jezdni z  ograniczeniem 
prędkości do 40 km/h. Ruch będzie 
się odbywać po nitce prowadzącej 
w stronę Goleniowa, a na jezdni 
w stronę Szczecina prowadzona 
będzie budowa kładki dla pieszych. 
Zwężenie drogi i  ograniczenie 
prędkości zapewne spowoduje 
latem duże korki. Niestety, nie 
da się uniknąć wyłączenia jed-
nej jezdni. Alternatywą są tylko 
objazdy drogami lokalnymi bądź 
skorzystanie z  innych środków 
komunikacji – przede wszystkim 
kolei.

Projekt organizacji ruchu prze-
widuje też istotne zmiany na nie-
bezpiecznym skrzyżowaniu S3 
z drogami lokalnymi w Kliniskach. 
Zlikwidowane zostaną lewoskrę-
ty, tak więc kierowcy jadący od 

strony Szczecina nie skręcą już 
w  lewo do Klinisk, a  jadący od 
Goleniowa – w kierunku Stawna. 
Możliwe będą wyłącznie skręty 
w  prawo. Zlikwidowany zosta-
nie także lewoskręt na wysokości 
stacji paliw Orlen w Kliniskach, 
zjazd do niej będzie wyłącznie 
z pasa prowadzącego w kierunku 
Szczecina.  Taka organizacja ruchu 
w rejonie Klinisk przewidywana 
jest na blisko rok, czyli do wiosny 
2020. Komplikacje pojawią się 
zapewne również na innych od-

cinkach „trójki”. Przypomnijmy, 
że modernizowany będzie odcinek 
Rzęśnica–Miękowo, a na północ 
od Miękowa budowana będzie 
droga ekspresowa. Na szczęście 
trasa nowej ekspresówki będzie 
poprowadzona po nowym śladzie, 
więc budowa nie powinna znacząco 
zakłócać ruchu drogowego.

Inwestycję wykona spółka Bu-
dimex SA, która kończy obecnie 
budowę drogi ekspresowej S6 
na odcinku Goleniów–Nowogard.
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To ważny historyczny moment 
w długiej, bo już ponad 70-letniej, 
historii Elektrociepłowni Pomorza-
ny. W piątek uroczyście oddano do 
użytku „Instalację katalistycznego 
odazotowania spalin”. Za tą trochę 
tajemniczą nazwą dla przeciętnego 
Kowalskiego kryje się bardzo po-
trzebna miastu i jego mieszkańcom 
inwestycja, która nie tylko daje nowy 
impuls rozwojowy elektrociepłowni, 
ale zapewnia też Szczecinowi bez-
pieczne ogrzewanie do ok. 2040 r. 
Zapewnia także zdecydowaną po-
prawę jakości powietrza w mieście 
i regionie.

Kilka lat temu nad „Pomorza-
nami” zawisła groźba wyłączenia 
z eksploatacji ze względu na niespeł-
nianie norm dotyczących głównie 
ochrony środowiska. Gdyby te normy 
nie zostały spełnione, elektrocie-
płownia zostałaby zamknięta w… 
2019 roku. Ta ponura wizja mogła-
by spowodować sporo perturbacji 
w życiu miasta, łącznie z brakiem 
na dużym obszarze ciepłej wody 
i ogrzewania.

Dlatego w  październiku 2015 
roku zadecydowano o  niezbęd-
nych inwestycjach zapewniających 

spełnienie wspomnianych norm, 
w  tym dwóch podstawowych fi-
larach – instalacji redukujących 
emisję związków azotu i  siarki 
do atmosfery. Jednym z  efektów 
oddanej do użytku „Instalacji ka-
talistycznego odazotowania spalin” 
jest redukcja tlenków azotu o mi-
nimum 80 proc. A to oznacza, że 
będziemy w Szczecinie oddychać 
mniej zanieczyszczonym powie-
trzem. Można powiedzieć, że przy-
był nam kolejny sprzymierzeniec 
w walce ze smogiem.

Na tej instalacji projekt, któ-
rego celem jest całościowa mo-

dernizacja elektrociepłowni, się 
nie kończy. Kontynuowane będą 
kolejne zadania, w których realiza-
cję zaangażowana jest spora część 
załogi, firmy zewnętrzne, Zespół 
Elektrowni Dolna Odra, w której 
skład wchodzą „Pomorzany”, Polska 
Grupa Energetyczna itp.

W  uroczystości uruchomienia 
instalacji i przecięcia wstęgi wzięli 
udział wszyscy, którzy przyczynili się 
do jej realizacji, w tym wojewoda 
Tomasz Hinc i doradca prezydenta 
RP Andrzeja Dudy – prof. Marek 
Rymsza. (mos)

Jadłodzielnia Szczecin 
obchodzi swoje drugie 
urodziny! W sobotę uczczono 
je tortem i życzeniami, by idea 
niemarnowania żywności coraz 
bardziej łączyła mieszkańców 
miasta.

Na pomysł utworzenia miejsca, 
gdzie szczecinianie będą mogli 
się dzielić nadwyżkami jedzenia 
i z nich korzystać, wpadli dwa lata 
temu Beata i Przemek.

– Obejrzałam w internecie re-
portaż o Jadłodzielni w Toruniu 
– wspomina Beata. – Rozesłałam 
go wszystkim znajomym. Odezwał 
się Przemek i zapytał, czy robimy 
coś takiego w Szczecinie. Zaczę-
liśmy działać, szukać miejsca. 
I się udało.

Szczecinianie szybko do tej 
idei się przekonali. Dzisiaj Jadło-
dzielnia ma dwa lokale: przy ul. 
Żółkiewskiego i w pawilonie na 
Ryneczku Kilińskiego, ustawiła 
także trzy uliczne szafki na żyw-
ność: przy targowisku Manhattan, 
na Stołczynie i rynku Zdroje, gdzie 
można się podzielić i częstować 
jedzeniem. W działalność stowa-
rzyszenia zaangażowanych jest 
obecnie ok. 30 osób, połowa bardzo 
aktywnie.

– Przez ten czas udało się ura-
tować mnóstwo jedzenia – mówią 
Beata i Przemek. – Każdy prze-

kazany chleb to jakiś człowiek, 
inna historia. Większość osób 
przychodzi po żywność z powodu 
ubóstwa, trudnej sytuacji finanso-
wej. Nam jednak nie chodzi o to, 
by przekazana żywność trafiała 
wyłącznie do osób ubogich, nie 
chcemy dublować tego, co już 
robią inne organizacje pomoco-
we w mieście. Chcielibyśmy, by 
Jadłodzielnia łączyła wszystkich. 
Mam za dużo – oddaję, potrzebuję 
czegoś – biorę.

Po dwóch udanych latach 
stowarzyszenie skupia mnóstwo 
dobrej energii. Nie tylko pozysku-
je i przekazuje żywność, ale też 
angażuje się w projekty edukacyj-
ne, prowadzi ciekawe warsztaty. 
Podczas sobotniego urodzinowego 
spotkania w punkcie przy ul. Żół-
kiewskiego wspominano początki 
i rozmawiano o planach.

– Jadłodzielnia rozwija swoją 
działalność, ku naszej radości – 
mówi Elżbieta Abramowicz, pre-
zes Jadłodzielni Szczecin. – Dużo 
zaangażowania wykazują również 
nasi nowi wolontariusze, których 
pozyskaliśmy. Zamierzamy robić 
jeszcze więcej i  jeszcze szerzej 
edukować lokalne społeczeństwo 
na temat niemarnowania żywności. 
Widzimy taką potrzebę. Wszystkich, 
którzy chcieliby nam w tym pomóc, 
serdecznie zapraszamy. ©℗
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Świętują i planują

Jadłodzielnia
ma dwa lata!

Szykują się zmiany na S3

Nad morze
lepiej pociągiem

Niebezpieczne skrzyżowanie w Kliniskach wreszcie zostanie zlikwidowane.
 Fot. Cezary MARTYNIUK

Elektrociepłownia Pomorzany zmienia oblicze

Instalacja
z dobrą perspektywą

Ta instalacja spełnia normy.  Fot. Marek OSAJDA

Gryfiński Festiwal Miejsc i Po-
dróży „Włóczykij” przyciąga tłumy 
miłośników podróżniczych opo-
wieści. Prelekcją inaugurującą 
tegoroczną imprezę była relacja 
Michała Worocha z podróży, któ-
rej celem było dotarcie w górach 
do grupy etnicznej Tsaatanów 
z północnej części Mongolii, pro-
wadzących koczowniczy tryb życia 
i zajmującej się hodowlą reniferów.

Ostatnim etapem wspomnianej 
wyprawy była trzydniowa jazda 
konno, do której poruszający się 
na wózku inwalidzkim podróż-
nik sam skonstruował wiązanie, 
które miało utrzymać go w siodle 
– w  czasie eskapady sprawdziła 
się kombinacja pasa strażackiego, 
samochodowego i  linek żeglar-
skich. Ponadto podczas inauguracji 
festiwalu publiczność degusto-
wała potrawy kuchni khmerskiej 
i  obejrzała głośny film „Kafar-
naum” libańskiej reżyserki Nadine 
Labaki. Poruszający obraz nie 
pozostawił widzów obojętnymi. 
Choć akcja filmu osadzona jest 
w Libanie, to problemy, których 
dotyka, obecne są w wielu innych 
zakątkach świata.

Weekendowym podróżniczym 
prezentacjom (ponad 50 prelekcji 
prowadzonych w trzech festiwa-
lowych miejscach) towarzyszyły 
m.in.: spotkanie autorskie z  re-
daktorką naczelną miesięczni-
ka „Podróże” Joanną Szyndler, 
koncerty – grupy Hańba!, thrash, 
metalowej kapeli Acid Drinkers 
(zespół po ośmiu latach znów wy-
stąpił na Włóczykiju) z suportem 
SIQ, projekcje filmowe, wycieczki 

krajoznawcze (do Tuczna, Kostrzy-
na i  piesza po gryfińskiej gmi-
nie), Bal Włóczykija, festiwalowe 
morsowanie w nurtach lodowatej 
Odry, fotograficzne wystawy. Od 
poniedziałku na sympatyków po-
pularnej podróżniczej imprezy 
czekają kolejne atrakcje; szczegóły 
na oficjalnej stronie Włóczykija 
http://wloczykij.com/ oraz na fan-
page’u na Facebooku. ©℗

 Tekst i fot. Maria PIZNAL

Zwłoki 
w jeziorze

Ciało jest trudne do zidentyfiko-
wania. Decyzją prokuratora zwłoki 
zostały zabezpieczone do badań 
sekcyjnych. Makabrycznego odkry-
cia dokonali w  niedzielę wędkarze 
w okolicy Postomina (pow. sławień-
ski).

Ciało unosiło się na tafli małego 
jeziora. W  akcji wyławiania zwłok 
z  akwenu brali udział policjanci 
i  strażacy. Stan ciała wskazuje, że 
długo leżało w  wodzie. Denat to 
prawdopodobnie kobieta. Sprawę 
wyjaśni śledztwo prokuratorskie. ©℗
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Tłumy sympatyków festiwalu

Włóczykij przyciąga jak magnes

Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” cieszy się dużym zaintere-
sowaniem.


