„Muzycy Scorpions zwierzyli nam się, że tak
lubią naszą „Dziewczyną o perłowych
włosach” że nie wyobrażają sobie
żeby nie zrobić własnej wersji tego utworu.

18

Fabiniak za drogi
na Pogoń
W portowym klubie rozglądano się za
nowym bramkarzem, ale ostatecznie
podpisano nową umowę z Krzysztofem
Pyskatym.
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Wokalista Omegi w
specjalnym wywiadzie

Wielkie zmiany,
nie u Gortata
W najlepszej koszykarskiej lidze
świata NBA coraz więcej transferowych hitów. Jednak klubu nie
zmienił Marcin Gortat.
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Terminal LNG

Gwiazdy się rozkręcają

Za 3 miliardy

W

MIĘDZYZDROJE Słynne odciskanie dłoni w Alei Gwiazd zaplanowane zostało na dzisiaj, na godzinę
18. Swój udział w ceremonii zapowiedziało kilkadziesiąt gwiazd polskiego kina i seriali.
Hanna Nowak-Lachowska
hanna.lachowska@mediaregionalne.pl

O

d rana ludzie stoją przed
głównym wejściem w nadziei, że któraś z gwiazd
będzie wychodzić i uda im się
zdobyć autograf i zrobić zdjęcie.
Tymczasem aktorzy opuszczają
Amber Baltic jednym z bocznych wejść, pilnie strzeżonym
przez ochronę.
Magdalenę Zawadzką spotkaliśmy, gdy oglądała ciuchy
w jednym z hotelowych
sklepów.
– Jeszcze nic nie wybrałam,
ale pewnie coś kupię – mówiła
aktorka. – Zawsze coś kupuję
w tym sklepie, jak przyjeżdżam
na festiwal. Tyle, że w moim
wieku nie kupuje się już pod
wpływem chwili. Potem tylko
szafy nie można domknąć. Kupuję to, co jest mi potrzebne albo
bardzo mi się podoba.
Pani Magda była mile zaskoczona, gdy w Alei Gwiazd
po dłuższej przerwie znów zobaczyła ławeczkę-pomnik
swojego męża Gustawa Holoubka.
– Ładnie wygląda pod tym
drzewkiem, no i jest taki czyściutki – opowiadała ekspedientkom w hotelowym sklepie.
– Kupiłam niedawno aparat fotograficzny. Muszę sobie zrobić
zdjęcie z moim Gustawem.

(PIT)
Grażyna Wolszczak była wczoraj w centrum uwagi dziennikarzy i fotoreporterów.
Takie bez pompy, normalne. Do
mojego rodzinnego albumu.
Gdy pół godziny później,
razem z naszą dzienni-

karką, pani Magda poszła
zrobić to zdjęcie, ledwo
usiadła na ławeczce obok
Gustawa Holoubka, już za-

Dziś na festiwalu

9.30 – gimnastyka z treneren
hollywodzkich gwiazd Witoldem
Szmandą, skwer przy Alei
gwiazd.
11 – Młodość Chopina, film, kino
Eva
12 – Wystawa plakatu Franciszka Starowieyskiego, muzeum
Wolińskiego Parku Narodowego
13 – Zwierzenia się kręci, spotkanie Niny Terentiew z

obecności m. in. ministra skarbu Aleksandra
Grada i instytucji finansowych
przedstawiciele spółki Polskie
LNG (inwestor) podpisali
umowę z wykonawcą gazoportu.
Terminal gazu skroplonego
w Świnoujściu wybuduje konsorcjum firm z Włoch, Francji,
Kanady i Polski. Tworzą je
spółki Seipem, Techint Compagnia Technica Internazionale, Snamprogetti Canada
Inc., PBG i PBG Export. Wartość umowy wynosi blisko 3
mld zł.
– Budowa terminalu zapewni Polsce większą niezależność w wyborze dostawcy
gazu ziemnego, bo dzięki
niemu będziemy mogli odbierać gaz drogą morską i realizować kontrakt zawarty z
Katarem – powiedział Aleksander Grad. – Realizowana
przez nas inwestycja to
pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszej części Europy.
Gazoport ma być gotowy do
30 czerwca 2014 roku. Pozwoli
na odbiór 5 mld m sześc. gazu
rocznie, z możliwością rozbudowy o kolejne 2,5 mld m
sześc.
Rząd traktuje inwestycję
jako strategiczną dla bezpieczeństwa
energetycznego
kraju.

gwiazdą, sala Chopin, hotel
Amber Baltic
15 – Plejada gwiazd, Tomasz
Raczek rozmawia z gwiazdą, sala
Chopin, hotel Amber Baltic
16 – Spektakl Diabelski młyn,
sala konferencyjna, hotel Amber
Baltic,
16 i 19.30 – Spektakl „O północy
przybyłem do Widawy, czyli opis
obyczajów 3”, dom kultury

18 – Ceremonia złożenia odcisków w Alei Gwiazd
19.30 – Spektakl „Diabelski
młyn”, sala konferencyjna, hotel
Amber Baltic
22 – Wiwat artyści!, koncert
z udziałem gwiazd, w drugiej części Urszula, amfiteatr
24 – Kino o północy, „Milion Dolarów”

częli podchodzić ludzie i
prosić o autografy.
– Kochani później, później –
mówiła pani Magdalena zrywając się z ławeczki. – Teraz
lecę na spektakl. Nie mogę się
spóźnić.
Ten spektakl to „Przyjazne
dusze” warszawskiego Teatru
Kwadrat. A w nim plejada
gwiazd: Lucyna Malec, Paweł
Małaszyński, Grzegorz Wons i
mimo wieku wciąż tryskający
humorem i wigorem rewelacyjny Jan Kobuszewski.
Andrzej Grabowski porusza się o kulach. Aktor
znany choćby z komediowej
roli Ferdka Kiepskiego prze-

Fot. Bartek Wutke

szedł operację stawu biodrowego. Na festiwal przyjechał
z żoną Anitą, która nie
opuszcza go ani na krok. Po
Międzyzdrojach państwo Grabowscy jadą na urlop na Chorwację.
Jan Nowicki chodzi w
czapce z daszkiem, a jego
druga żona Małgorzata Potocka w dżinsach i podkoszulku, ale za to bez biustonosza.
15.
Wakacyjny
Festiwal Artystów potrwa do
soboty włącznie. W tym roku
odciskać będą Hanna Śleszyńska, Anna Dereszowska,
Borys Szyc i Tomasz Karolak.

Jutro poradnik Głosu

Zdrowie na
wakacjach

L

epiej, żeby nasze wakacje
przebiegły spokojnie i
zdrowo. Jednak tego co może
się wydarzyć na urlopie, nie
jesteśmy w stanie przewidzieć.
Jutro napiszemy jakie leki i
preparaty farmaceutyczne powinieneś mieć ze sobą na wakacjach, a także o letniej pomocy doraźnej. Podamy
adresy i numery telefonów
przychodni i lekarzy w miejscowościach nadmorskich.

(BS)

2 Wydarzenia
Ratują życie

3 Wydarzenia
Właściciel straszy mieszkańców kamienicy

4 Kraj, opinie
3 Wydarzenia
200 km/h w mieście Grunwald. 600 lat.

5 Europa, kraj, świat
5 mld komórek

W sejmiku województwa zachodniopomorskiego zamontowano defibrylator. W Szczecinie jest ich pięć.

– Syndyk mógł sprzedać miastu
Szczecin kamienicę przy ul. Nocznickiego w trybie bezprzetargowym.
Nie zrobił tego. Tymczasem nowy
właściciel budynku pozostaje w narastającym konflikcie z lokatorami.
Wczoraj protestowali przed
stocznią.

Policjanci zatrzymali w Szczecinie uciekającego motocyklistę.
Kierowca chciał uniknąć kontroli,
ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Rozwinął prędkość
ponad 200 km/h, łamał przepisy
jeden za drugim. Uderzył w auto.
Ma 21 lat.

Liczba abonamentów telefonii komórkowej przekroczyła 5 miliardów. Jest ich obecnie siedem
razy więcej niż 10 lat temu. W roku
2000 około 720 mln ludzi miało
abonament na telefon komórkowy.
Na świecie żyje obecnie 6,8 mld
ludzi.

Z udziałem prezydenta elekta
Bronisława Komorowskiego oraz
prezydentów Litwy, Mołdawii i
Rumunii rozpoczęły się na Polach Grunwaldzkich uroczystości
z okazji 600. rocznicy zwycięstwa nad siłami Zakonu Krzyżackiego.

