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Czytaj na str. 22
Fot. archiwum prywatne

Brawo, społecznicy,
brawo, gastronomicy!

Podzielili się na
Dniach Morza
Sześcioro wolontariuszy
uratowało na Dniach Morza
w Szczecinie pół tony jedzenia.
Przeszli wszystkie stoiska
gastronomiczne, prosząc ich
właścicieli o podarowanie
niewykorzystanej żywności,
która może się zmarnować,
na rzecz lokalnej Jadłodzielni.
Chcą, by dzielenie się
niewykorzystanym podczas
masowych imprez jedzeniem
stało się w mieście dobrą
tradycją. Handlujący
smakołykami na Wałach
Chrobrego i Łasztowni swoją
postawą potwierdzili, że jest
na to duża szansa!
Inicjatorka akcji Anna Urban na
pomysł wpadła późno, bo w czwartek,
dzień przed Dniami Morza. Zainspirowało ją wspomnienie na Facebooku
sygnalizujące ideę foodsharingu, która
jest jej bliska od kilku lat. Zadzwoniła
do przyjaciółki, a ona podpowiedziała,
że najlepszym odbiorcą takiej akcji
będzie lokalna Jadłodzielnia – ma
wprawę w dzieleniu się żywnością.
– Skontaktowaliśmy się z magistratem i zapytaliśmy, co oni na to,
żeby Szczecin stał się przykładem
zero weste i foodsharingu – mówi
pani Anna. – W mieście jest w ciągu
roku dużo ciekawych wydarzeń, moglibyśmy to wykorzystać. Z danych
wynika, że na świecie marnuje się 30
procent żywności, a przecież do jej
produkcji i utylizacji potrzebna jest
energia, woda. Trzeba temu przeciwdziałać. Miasto dało nam zielone światło. Powiedzieli, że bardzo
chętnie przyjrzą się temu, co robimy,
spojrzą na efekty i wtedy usiądziemy
do dalszych rozmów.
Dokończenie na str. 4

Wypadek na Bramie Portowej

Motornicza – świadek
czy podejrzana?
W wypadku, do którego
doszło w samym centrum
Szczecina, na Bramie
Portowej, poszkodowanych
było jedenaście osób.
Najbardziej ucierpieli
prowadzący pojazdy
uczestniczące w karambolu
– kierowca autobusu
i motornicza tramwaju.
Dwa miesiące po tragedii
wciąż nie wiadomo, kto
doprowadził do zdarzenia.
Czy w ogóle uda się
wytypować winnego?
Przypomnijmy okoliczności tego
wypadku. 5 kwietnia tuż przed godz.
7 jadący za „jedynką” tramwaj linii
nr 3 ruszył z przystanku przy Bramie Portowej (od ul. Dworcowej)
w kierunku pl. Żołnierza Polskiego.
Kiedy już zjeżdżał z krzyżówki,
niemal czołowo uderzył w niego
jadący na os. Słoneczne autobus
linii „B”.
Mimo że prędkość obu pojazdów nie była duża, aż u dziewięciu
pasażerów doszło do uszkodzenia
ciała. W najcięższym stanie byli
prowadzący pojazdy – ich kabiny zostały prawie całkowicie
zmiażdżone. Kobieta kierująca
tramwajem (najciężej ranna)
ułamek sekundy przed uderzeniem odruchowo się uchyliła i to
uratowało jej życie: do wnętrza
pojazdu, w miejsce, gdzie przed
momentem była jej głowa, wbił
się metalowy kasownik.

Wykopał bardzo
cenne monety
Mieszkaniec gminy Dębno, który
odnalazł rzymską monetę liczącą
prawie 2000 lat oraz zbiór
srebrnych monet z XVII i XVIII w.,
ma poważne kłopoty. Mężczyzna
natknął się na cenne znalezisko,
używając wykrywacza metali.
Czytaj na str. 3

Za ile zabawa
nad Odrą?
Tegoroczne Dni Morza
w Szczecinie za nami. Czas więc
na podsumowania, również te
finansowe. Ile miasto wydało na
organizację tegorocznej imprezy,
spróbował się dowiedzieć miejski
radny PiS Dariusz Matecki.
Czytaj na str. 3

Dwa miesiące po tragedii wciąż nie wiadomo, kto bezpośrednio odpowiada
za tę kraksę.
Wszyscy poszkodowani zostali
przewiezieni do szpitali. Ale na
tym problem się nie rozwiązał.
Szczecinianie natychmiast odczuli, jak ważne jest to skrzyżowanie.
Utrudnienia w ruchu wystąpiły na
piętnastu liniach autobusowych
i tramwajowych: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,
A, B, C, G, H, 75, 81 i 87. Na dojeździe do centrum z każdej strony
utworzyły się kilkukilometrowe
korki. Ruch na skrzyżowaniu
udało się udrożnić dopiero dwie
i pół godziny później.
Dwa miesiące po tragedii
wciąż nie wiadomo, kto bezpośrednio odpowiada za tę
kraksę. Mało tego. Nadal nie
wiadomo, czy to był wypadek,
czy „tylko” kolizja. A z punktu

widzenia ruchu drogowego to
ogromna różnica. Jeśli nie ma
ofiar, mówimy o stłuczce. A jak
się okazuje, wszyscy ranni wyszli
ze szpitali jeszcze tego samego
dnia. Wiemy, że motornicza do
dzisiaj ma kłopoty z widzeniem,
zawroty głowy i wymioty. Jest na
zwolnieniu lekarskim. Dlaczego
więc nie została w szpitalu na
obserwacji?
Niejasności jest więcej. Zaraz po tragedii policja odebrała
motorniczej prawo jazdy – to
sugestia, że to ona jest osobą,
która najbardziej zawiniła. Poprosiliśmy specjalistę od ruchu
drogowego o przeanalizowanie
przebiegu wypadku.
Dokończenie na str. 4

Rocznicowe
malowanie

Z Skrzydło specjalnie pomalowanego samolotu Bombardier Dash
Q400 Polskich Linii Lotniczych
LOT z okazji obchodów 100-lecia
Aeroklubu Polskiego w Warszawie. 
Fot. PAP/Wojciech OLKUŚNIK

„Zrobiłem to, co musiałem zrobić”

Bohaterstwo zostało docenione
Andreii Sirovatskyi, mieszkający w Polsce ukraiński kierowca,
który uratował kilka osób z płonących aut po wypadku na A6
pod Szczecinem, otrzymał od zachodniopomorskiego marszałka
Olgierda Geblewicza list z podziękowaniami od mieszkańców
naszego województwa. Przy okazji dowiedzieliśmy się,
że w działaniach ratowniczych brał udział także jeden
z pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
– Tydzień temu wydarzyła się
największa w ostatnich latach katastrofa w ruchu samochodowym
w okolicach Szczecina – mówił
marszałek. – Wszyscy wiemy, jak
traumatycznie nasze społeczeństwo przeżyło ten wypadek. To,
co jest wspaniałe w tak tragicznym momencie, to postawa ludzi,
którzy nie wahając się ryzykować
własnego życia, ratowali życie innych. Chciałem w imieniu całego
społeczeństwa zachodniopomorskiego, tak dotkniętego tą tragedią,
ale i wzruszonego postawą pana
Andreiia, podziękować.
Oprócz listu z podziękowaniami
Ukrainiec otrzymał voucher na
pobyt dla całej rodziny w uzdrowisku w Kołobrzegu.
– Bezpośrednio po swoim heroicznym czynie pan Andreii pojechał

dalej do pracy, nie miał nawet
czasu nacieszyć się rodziną – dodał

marszałek. – W związku z tym, że
ubiega się o polskie obywatelstwo,
wystąpię do prezydenta Andrzeja
Dudy o pozytywne rozpatrzenie
tej prośby.
A. Sirovatskyi stwierdził, że
nie czuje się żadnym bohaterem,
a zrobił jedynie to, co musiał zrobić. I nie wybaczyłby sobie, gdyby
postąpił inaczej.

Fot. Dariusz GORAJSKI

– Nie było czasu się bać – powiedział. – Wybuch był bardzo
duży. Złapałem gaśnicę i ruszyłem.
– Mąż nie może spać nocami
– dodała żona pana Andreiia,
Tatiana. – W dniu wypadku nie
chciał opowiadać szczegółów. Powiedział tylko, że był wypadek,
ale jemu nic się nie stało i musi jechać w dalszą drogę. Teraz
jak do niego dzwonię, to mówię:
mój bohaterze, ale on krzyczy
na mnie, żebym tak nie mówiła.
Mój mąż jest odpowiedzialnym
człowiekiem. Wymaga od siebie,
żeby zrobić wszystko, co można,
i zrobić to dobrze.
Urząd Marszałkowski poinformował, że w działaniach ratowniczych brało udział kilku świadków
wypadku, w tym również pracownik
UM Arkadiusz Misiuro.
9 czerwca na A6 pod Szczecinem
między węzłem „Szczecin-Kijewo” a węzłem „Szczecin-Dąbie”
zderzyły się samochody osobowe
i ciężarówka. Doszło do pożaru aut.
Sześć osób, w tym 3 dzieci, zginęło,
a kilkanaście zostało rannych. ©℗
(as)

Blog poczeka
na wokandę
Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby
Adwokackiej nie rozstrzygnął wczoraj,
czy mężczyźni są inteligentniejsi od
kobiet. Pierwsza rozprawa procesu
dwóch adwokatów, którzy na swoim
internetowym blogu udowadniali,
że tak, została bowiem odroczona.
Czytaj na str. 4
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