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Podzielili się
na Dniach Morza

Wolontariusze podkreślają, że właściciele stoisk przyjmowali ich akcję bardzo
serdecznie i życzliwie. 
Fot. archiwum prywatne
Dokończenie ze str. 1
– Skontaktowaliśmy się z Jadłodzielnią, pytając, czy będą chcieli
to jedzenie od nas przyjąć. Bardzo
chętnie na to przystali, udostępnili
ulotki – mówi pani Anna.
Na Dniach Morza grupa sześciorga wolontariuszy chodziła od
stoiska do stoiska gastronomicznego, pytając właścicieli, czy byliby
skłonni oddać innym to, czego nie
sprzedadzą, a co im się zmarnuje
(aplikacja wskazała, że ratownicy
żywności zrobili 17 tysięcy kroków).
– Na 68 stoisk odmówiły trzy –
opowiada Anna. – I tylko dlatego
że mieli pomysł na wykorzystanie
tego jedzenia. Większość sprzedawców mówiła, że widzieli już
naszą akcję w internecie, że będą
przygotowani i przed zamknięciem przekażą nam żywność. Tak
było, mieli dla nas popakowane
jedzenie w skrzynkach, pudełkach,
wiaderkach. Skończyło się na tym,
że mieliśmy dwa samochody wypełnione po brzegi jedzeniem, 50
litrów grochówy, mnóstwo chlebów
na zakwasie i inne pieczywo, nawet
churossy – słodkie hiszpańskie
przekąski, donaty, kebaby, szaszłyki,
chyba dwieście opakowań kefirów
zdatnych do spożycia do końca

czerwca. Mało tego, specjalnie
dla nas upieczono pyszną pizzę,
którą od razu rozdysponowaliśmy
na Wałach Chrobrego osobom
ubogim, wędrującym od śmietnika
do śmietnika w poszukiwaniu jedzenia. Każda z tych osób dostała
też duży dobry chleb do ręki i to,
co jeszcze mogli wziąć do torby.
Resztę zawieźliśmy do Jadłodziel-

Koło ronda Hakena

Będzie kolejny
Leroy Merlin

ni, gdzie zrobiono ogromne oczy,
ile tego jest. Powiedzieli, że to
fantastyczne i chcą współpracować dalej.
Wolontariusze podkreślają, że
właściciele stoisk przyjmowali ich
akcję bardzo serdecznie i życzliwie.
– Ludzie z food trucków obiecali, że będą nam przekazywać
niesprzedane jedzenie regularnie, jeśli to odbierzemy – mówi
Anna. – Ktoś nam powiedział, że
zmarnowało się ostatnio 500 bułek,
bo nie wiedział, komu oddać. Więc
jest szansa na stałą współpracę.
Jadłodzielnia smakołyki otrzymane z Dni Morza rozdała w poniedziałek w dwie godziny. Kolejka
ustawiała się od siódmej rano.
Przychodzili głównie ludzie biedniejsi, pajdami pysznego chleba,
które zostały, wolontariusze Jadłodzielni poczęstowali też przechodniów.
Magistrat już wie, że akcja wypaliła. Grupa pani Anny chce działać
dalej, by Szczecin stał się dobrym
przykładem dla całej Polski.
– Jesteśmy w trakcie zakładania
stowarzyszenia – mówi pani Anna.
– Będzie się nazywać „Świadomi”.
Zamierzamy włączać się w różne
inicjatywy i akcje, żeby poprawiać
wiele rzeczy, nie tylko w zakresie
niemarnowania jedzenia. ©℗

Anna GNIAZDOWSKA

Dwa samochody zwiozły żywność uratowaną na Dniach Morza.
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Fot. archiwum prywatne

Z miłości do muzyki – w kolejce od 5.30

Fot. Dariusz GORAJSKI

Sklep sieci Leroy Merlin zostanie wybudowany w sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Kołbaskowo i Decathlonu
w Ustowie. Na terenie widać już
pierwsze prace przygotowawcze
wykonywane przez archeologów
i geologów. Przy markecie budowlano-dekoracyjnym będzie parking
na 400 miejsc.

– W sklepie znajdzie zatrudnienie ok. 130 osób, niedługo ruszymy z rekrutacją na stanowiska
kierownika działu handlowego,
doradcy klienta, kasjera oraz magazyniera – zapowiadają przedstawiciele Leroy Merlin. – Otwarcie
planujemy w pierwszej połowie
przyszłego roku.
(gan)

Motornicza – świadek
czy podejrzana?
Dokończenie ze str. 1
– Jeżeli przyjmiemy, że tramwaj w chwili zderzenia zjeżdżał
już ze skrzyżowania, to kierowca
autobusu powinien poczekać, aż
pojazd opuści krzyżówkę – twierdzi
Marek Zajdel, specjalista ruchu
drogowego. – I nie ma znaczenia,
czy miał zielone światło na sygnalizatorze.
Nasz rozmówca podpiera się
aż trzema przepisami. Po pierwsze, pojazd szynowy, zbliżając
się do skrzyżowania, ma pierwszeństwo w stosunku do innych
pojazdów bez względu na to, z której strony nadjeżdża. Po drugie,
uczestników ruchu obowiązuje
zasada ograniczonego zaufania.
I po trzecie, zielone światło na
sygnalizatorze oznacza jedynie
prawo wjazdu za sygnalizator przy
jednoczesnym zakazie kontynuowania jazdy, gdy na skrzyżowaniu lub za nim znajdują się inne
pojazdy.

– Dlaczego więc autobus wjechał na krzyżówkę? – pyta Marek
Zajdel. – Przecież kierowca musiał
widzieć znajdujący się na niej
tramwaj. Chyba że był w tym czasie
zajęty czymś innym.
No właśnie. Dwa dni później
(pismo datowane jest przed wypadkiem) prezes spółki autobusowej
wydał wewnętrzne rozporządzenie,
w którym wprowadził bezwzględny
zakaz korzystania przez kierowców
z telefonów komórkowych! Zbieg
okoliczności?
Postępowanie wciąż trwa.
Przyczyny wypadku cały czas są
wyjaśniane, m.in. poddawany jest
analizie zapis monitoringu. Jak
się dowiedzieliśmy, motornicza
nie została jeszcze przesłuchana –
najprawdopodobniej ze względu na
jej stan zdrowia. Problem w tym,
że nadal nie wiadomo, w jakiej
wystąpi roli: jako świadek czy
podejrzana? ©℗

Leszek WÓJCIK

Rozpoznanie odroczone

„Blog dla Mężczyzn”
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. Powód? Jeden z obwinionych był nieobecny.

Z Pierwsi melomani zjawili się w poniedziałek pod szczecińską filharmonią już o godz. 5.30, po to, by zaklepać sobie miejsce w kolejce po zakup abonamentów, w przedsprzedaży, na koncerty w sezonie artystycznym
po wakacjach. Przyszli z rozkładanymi krzesłami, choćby wędkarskimi, czy leżakami plażowymi. Po godzinie
9 drzwi do budynku zostały otwarte i już można było usiąść na jednym z prawie dwustu krzesełek w holu
(tu kolejka jest bowiem „siedząca”). W oczekiwaniu na otwarcie kas kolejkowiczom czas umilała muzyka
na żywo. Otóż w holu ustawiono fortepian, na którym zagrał Krzysztof Baranowski. Wreszcie o godzinie 13
zostały otwarte trzy kasy i zaczęto sprzedaż. Pierwszych kilku klientów otrzymało białe róże od personelu
filharmonii. ©℗ (MON) 
Fot. Ryszard PAKIESER

W poniedziałek w sądzie dyscyplinarnym działającym przy
Szczecińskiej Izbie Adwokackiej
miało ruszyć postępowanie dotyczące bloga prowadzonego rok
temu przez dwóch znanych szczecińskich adwokatów. Zamieszczali
w nim swoje wpisy dotyczące relacji męsko-damskich.
Blog miał charakter poradnika.
Był pisany dla panów będących
w trakcie rozwodu lub dopiero
się do niego przymierzających.
Zasłużył sobie jednak na miano
„skandaliczny”, bowiem prowadzący pozwalali sobie w nim na

uwagi typu „Mężczyźni są inteligentniejsi od kobiet”, „Małżeństwo
dla kobiety to biznes”, „Kobiety
(…) są maszynami do rodzenia
dzieci” itp.
Zamieszczone w internecie
wypowiedzi obraziły wielu czytelników – szczególnie, co zrozumiałe, kobiety. Sprawą zajęła
się szczecińska Rada Adwokacka
– uznając ją za „godzącą w dobre imię Adwokatury”. A rzecznik
dyscyplinarny wszczął postępowanie przygotowawcze. Terminu
następnej wokandy jeszcze nie
wyznaczono. (lw)

