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wyboru dokonała Anna Stępień

Szczecińskie organizacje pozarządowe coraz liczniej opisują swoje działania na własnych stronach 
internetowych. Postaram się zachęcić Państwa do zapoznania się z działalnością oraz odwiedzenia kolejnych 
stowarzyszeń, choć może najpierw tylko wirtualnie.

www.azs.z.pl
Jacht Klub Akademickiego Związku 
Sportowego w Szczecinie, ul. Przestrzenna 9, 
70-800 Szczecin, tel. 91 461 27 34, fax 91 461 
47 39

Na stronie AZS można znaleźć relację jednej z 
członkiń Klubu, Karoliny z rejsu na czeskim 
jachcie „Beluga”. Oto fragment: „Vibo Marina 
05.12.05 Dziękuję za wszelkie wiadomości ja 
ze Zdenkiem nadal zimuję w Vibo Marinie. Na 
przystani Marina Carmelo dostaliśmy korzystną 
cenę za postój to stoimy do wiosny. Tu też 
będziemy chyba obchodzić Święta i Nowy Rok. 
Zatem wszystkim od razu życzę wszystkiego 
najlepszego, bo może nie będzie już okazji się 
połączyć z wami przez Internet, a poczta w Italii 
jest bardzo opieszała, zwłaszcza tu, na 
południu w Calabrii. Dziś byliśmy na wycieczce 
na rowerach. Cudny dzionek tylko trochę się 
nadźwigaliśmy, bo rowery pożyczone od 
Irlandczyków bardzo są zardzewiałe i mają 
słabe hamulce, a tu górki jak w Karkonoszach 
lub Tatrach i wszędzie są widoczki na Morze i 
Stromboli. 13. listopada ostatni raz pływaliśmy 
Belugą po zatoce a teraz tylko spacerujemy lub 
jeździmy na rowerze. Jest ciepło 20 C, ale 
jakieś 200 km od nas śnieżyce i sztormy, pod 
Genuą zatonął statek za Salerno, nie da się 
przejechać, a my smażymy się w dzień na 

słonku tylko w nocy spada do 10 C i często 
wieją silne porywy powyżej 6 B. Tu w Italli już 
nie czekamy na Mikołaja, bo prezenty rozdaje 
tu wiedźma. No dobra jak będziemy niegrzeczni 
to wysmaruje nas węglem.... Pozdrawiamy 
wszystkich serdecznie Karolina i Zdenek”

www.ratownicy.szczecin.pl
Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze, ul. 
Santocka 32/30, 71-119 Szczecin, tel. 607 423
857, 509 411 785, 503 007 298

Stowarzyszenie powstało stosunkowo 
niedawno, ale już może pochwalić się swoją 
arcypotrzebną działalnością. Na ich stronie 
znajdą Państwo niejeden opis przeprowadzonej 
akcji ratunkowej, charytatywnej etc. Członkowie 
Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego 
znając ciężką sytuację wielu polickich rodzin 
postanowili zorganizować zbiórkę darów na 
rzecz dzieci ubogich. Gdyż każde dziecko 
marzy choćby o najskromniejszej paczce pod 
choinką. Dlatego zwrócili się do mieszkańców 
regionu z prośbą o udział w akcji i o nie 
omijanie koszy, które były wystawione w 
sklepach Farmer na ul. Grzybowej oraz ul. 
Zamenhofa. Każdy choćby skromny podarek 
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świadczył o dobroci ludzkich serc i świadczył o 
chęci niesienia pomocy tym dzieciom, których 
nie stać na marzenia nawet o drobnym podarku 
pod choinką. Członkowie Stowarzyszenia 
prowadzą szkolenia, instruktarze, pokazy dla 

dzieci w szkołach oraz dla osób dorosłych, 
organizują również pokazy plenerowe, 
zabezpieczają imprezy masowe etc. 
Działalność SSR uzupełnia profesjonalne 
służby ratownicze.


