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W Dobrej znowu się (za)dzieje

Transgraniczna
Rada Seniorów

Mówcie co chcecie, ale w  pod-
szczecińskiej gminie Dobra pomysł 
goni pomysł, inicjatywa inicjatywę, 
a co najciekawsze, prawie wszystkie 
są wcielane w życie czy – jak kto woli 
– w sferę publiczną.

Nie ma miesiąca bez ciekawych 
imprez. Wiele inicjatyw podejmowa-
nych przez urząd kierowany przez wy-
jątkowo otwartą na nowe, ciekawe 
propozycje wójt Teresę Derę okazuje 
się przedsięwzięciami długotermi-
nowymi. I nie chodzi tylko o tak spek-
takularne wydarzenia jak doroczny 
Festiwal Róż, ale o  coraz częstsze 
„długodystansowce” skierowane do 
określonej grupy odbiorców. Oto 
najnowsza propozycja gminy Dobra: 
Transgraniczna Rada Seniorów. Oto co 
o inicjatywie informują organizatorzy:

Z wielką przyjemnością zapraszamy 
Państwa do udziału w kolejnym pro-
jekcie dedykowanym mieszkańcom 
gmin Dobra i Blankensee w wieku 50 lat 
i więcej. Projekt „Transgraniczna Rada 
Seniorów” rozpocznie się 6 październi-
ka 2018 r. i potrwa do 6 kwietnia 2019 r.

W ramach projektu zaplanowane 
są następujące działania:

warsztaty integracyjne dla se-
niorów,

kurs języka niemieckiego (dla 
polskich uczestników),

kurs języka polskiego (dla nie-
mieckich uczestników),

spotkania partnerów – polsko-
-niemieckie konwersacje,

warsztaty aktywizacji społecznej 
seniorów,

Transgraniczny Dzień Seniora – spo-
tkanie integracyjne, zabawa taneczna,

powołanie Transgranicznej Rady 
Seniorów.

Wszystkie warsztaty i kursy będą 
prowadzone w klubach i świetlicach 
po obu stronach granicy od 6 paź-
dziernika br. do 6 kwietnia 2019 r.

Transgraniczny Dzień Seniora 
zostanie zorganizowany 12 paź-
dziernika o godzinie 18 w Międzyg-
minnym Zakładzie Aktywności Za-
wodowej w Dobrej, ul. Spełnionych 
Marzeń 3.

Każdy beneficjent skorzysta 
z 5-godzinnych warsztatów integra-
cyjnych, 30 godzin zajęć językowych, 
18 godzin konwersacji językowych, 
18 godzin warsztatów aktywizacji 
społecznej seniorów oraz weźmie 
udział w  Transgranicznym Dniu 
Seniora. Możliwy jest udział we 
wszystkich rodzajach wsparcia lub 
tylko w warsztatach i kursach albo 
w  Transgranicznym Dniu Seniora. 
Odpowiednią opcję należy zaznaczyć 
na formularzu rekrutacyjnym, który 
jest dostępny na stronie: www.do-
braszczecinska.pl oraz w  Urzędzie 
Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16 
a  i  Urzędzie Gminy w  Wołczkowie, 
ul. Lipowa 51.

Formularze zgłoszeniowe można 
dostarczyć do Urzędu Gminy Dobra 
w Wołczkowie lub Dobrej albo prze-
słać skan dokumentu na adres: pro-
jektyue@dobraszczecinska.pl w ter-
minie do 28 września 2018 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Szczegółowych informacji udzie-

la koordynator projektu pani Izabela 
Dryjańska, tel.: 91 311 36 18, e-mail: 
projektyue@dobraszczecinska pl.  (l)

– Skąd pomysł w pani życiu na 
zespół i  płytę? To odskocznia od 
aktorstwa?

– Teatr jest wspaniały, daje mi du-
żo satysfakcji. Nie odżegnuję się od 
bycia aktorką. Ale mam w sobie pew-
nego rodzaju głód również innych 
emocji, stąd muzyka w moim życiu. 
Śpiewanie na poważnie zaczęłam na 
studiach aktorskich. Na początku 
uczyliśmy się klasyki, a pod koniec 
szkoły materiał stawał się coraz bar-
dziej rozrywkowy. Czasem jako stu-
denci braliśmy udział w musicalach 
albo śpiewaliśmy z orkiestrą. A kiedy 
wracałam do rodzinnego miasta, 
choćby w  wakacje, śpiewałam na 
różnych eventach, dzięki czemu za-
rabiałam na utrzymanie i studenc-
kie życie. Już wtedy miałam takie 
marzenie, by koncertować, nagrać 
płytę, mieć swój zespół.

– To się udało.
– To było przeznaczenie, które 

doprowadziło do tego momentu, 
w jakim teraz jesteśmy z zespołem. 
Pochodzę z  Wrocławia, gdzie od-
bywa się co roku Przegląd Piosenki 
Aktorskiej. Można powiedzieć, że 
wychowałam się na tym festiwalu, 
a  jako nastolatka śledziłam arty-
stów, którzy tam występowali. Kiedy 
zdecydowałam, że też bym chciała 
spróbować swoich sił w tym konkur-
sie, poprosiłam Tomka Licaka, by 
pomógł mi muzycznie i aranżacyjnie. 
Dołączył do nas Maciek Wróbel i po 

paru spotkaniach stwierdziliśmy, że 
myślimy w podobny sposób i dobrze 
się czujemy ze sobą. Kiedy wróciłam 
z przeglądu, gdzie nie dostałam się 
do kolejnego etapu, Tomek zapropo-
nował wspólny występ na otwarciu 
Łąki Kany. Dzień przed koncertem 
dołączył Michał Starkiewicz. I tak już 
zostało. Właśnie wydajemy debiu-
tancki minialbum pt. „Wielka Płyta”, 
w sobotę zapraszamy do Trafostacji 
Sztuki na nasz koncert. Początek 
o godzinie 20.30.

– Zorganizowaliście zbiórkę pie-
niędzy na wydanie tej płyty.

– Najpierw otrzymałam stypen-
dium twórcze miasta Szczecin, dzięki 
któremu mogliśmy nagrać nasz ma-
teriał na setkę w RecPublica Studios 
w Lubrzy. Ale to nie wystarczyło na 
dalsze kroki, żeby wytłoczyć płytę, 
zorganizować koncert czy rozpocząć 
działania promocyjne. Stąd pomysł 
na akcję na platformie crowfundin-
gowej – odpalprojekt.pl. Zaczęliśmy 
ją w drugiej połowie czerwca, kiedy 
wszyscy już tylko myśleli o wakacjach 
i  plaży. Tymczasem zbiórka zakoń-
czyła się 22 lipca, a my mieliśmy 103 
procent zaplanowanej kwoty na wy-
danie płyty. Dzięki ludziom, którzy 
w nas uwierzyli, mogło się to udać. 
Za co im wielkie dzięki. Nasza „Wielka 
Płyta” to połączenie jazzu, elektro-
nicznych brzmień, awangardowego 
rocka, tutaj gitarę basową zastępuje 
zmodyfikowany klarnet basowy. Na-

Koncert w sobotę w Trafostacji Sztuki

Muzyka
naładowana emocjami

sza muzyka naładowana jest emo-
cjami, silnym przekazem zapisanym 
w  słowach przez Kaję Cykalewicz 
i Maćka Litkowskiego.

– Jakich ma pani idoli muzycz-
nych?

– Uwielbiam Radiohead i  woka-
listę tego zespołu Thoma Yorke’a. 
Brytyjski post punkowy girlsband 
Savages, amerykański band Warpa-
int. Lubię Basię Wrońską z zespołu 
Pustki, jej najnowszą płytę „Dom 
z  ognia”, mam ogromny szacunek 
dla rozwoju muzycznego Brodki i te-
go co nagrywa, uwielbiam muzykę 
lat 80. i 90

– Jakie ma pani marzenia zwią-
zane z zespołem The Ears?

– Chcemy dużo koncertować 
i dzielić się dobrą energią.

– Tego życzę. Dziękuję za roz-
mowę. ©℗
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Z Martą USZKO, aktorką szczecińskiego Teatru Polskiego i wokalistką grupy The Ears 
rozmawia Monika GAPIŃSKA
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Wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz Burmistrz Gminy Blankensee Stefan Müller 
serdecznie zapraszają do udziału w projekcie nr FMP-0208-18 p.n.: 

W programie:
•  warsztaty integracyjne dla seniorów 
•  kurs języka niemieckiego (dla polskich uczestników)
•  kurs języka polskiego (dla niemieckich uczestników)
•  warsztaty aktywizacji społecznej seniorów
•  Transgraniczny Dzień Seniora – spotkania seniorów, zabawa taneczna
•  powołanie Transgranicznej Rady Seniorów 

Do udziału w projekcie 
zaproszeni są mieszkańcy gmin 
Dobra i Blankensee 
w wieku 50 lat i więcej.

Warsztaty i kursy będą prowadzone 
w klubach i świetlicach obu gmin.

Transgraniczny Dzień Seniora 
zostanie zorganizowany 
w Międzygminnym 
Zakładzie Aktywności Zawodowej 
w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3

Serdecznie zapraszamy!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! 
ZAPEWNIAMY MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CATERING.

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne 
dostępne są na stronie:

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 
10-28.09 2018 r.
ORGANIZACJA ZAJEĆ: 

 6.10.2018 – 6.04.2019 r.
TRANGRANICZNY DZIEŃ SENIORA: 

12.10.2018 r.
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