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Wycinki w mieście

CZEMU WINNE SĄ
DRZEWA?

Każdy szczecinianin na
pewno wiele razy słyszał, że
Szczecin jest “zielonym miastem”.
Czy faktycznie jednak możemy
szczycić się ilością miejskiej zieleni i poziomem dbałości o nią?

Analizując mapę Szczecina,
widoczny jest znaczny udział w jego
powierzchni terenów zalesionych.
O granice naszego miasta zahaczają
aż trzy puszcze: Bukowa, Wkrzańska oraz Goleniowska. Oczywiście

Mocna strona Szczecina

SENIORZY W MIEŚCIE
W pomyśle na miasto przyjazne mieszkańcom nie może zabraknąć rozwiązań dla jego starszych lokatorów. Chodzi nie tylko
o sprawnie działające Kluby Seniora,
czy Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Przede wszystkim należy pomyśleć
o tym, by wesprzeć osoby starsze
w codziennym życiu. Powinno się
zadbać o równe, szerokie chodniki, wprowadzić czytelne oznaczenie
ulic i osiedli. Wszystko po to, by
osoby starsze nie miały problemów
z rozpoznaniem, w którym miejscu
miasta się znajdują.

Czasem wystarczy po
prostu usiąść
Ważną sprawą jest odpowiednia
liczba wygodnych ławek. Seniorzy
chętnie odetchną na nich w trakcie
wyprawy do sklepu, przychodni,
czy też do przyjaciół. Odpowiednia
regulacja ulicznych świateł umożliwi im spokojne pokonanie niebezpiecznych skrzyżowań. Dobre
oświetlenie i kamery w miejscach
odludnych zapewni poczucie bezpieczeństwa, bo odstraszy chuliganów.
Dokończenie str. 2

nie brakuje także terenów zieleni mniej lub bardziej urządzonej,
czyli parków, skwerów czy zieleńców. Czy jednak odpowiednio
dbamy o te cenne zasoby? Zieleń
w naszym mieście nie jest traktowana najlepiej, można powiedzieć, że traktowana jest wręcz
po macoszemu.
Dokończenie str. 3

Problem
z toaletami
publicznymi
Komfort życia w mieście
to łatwość i dostępność do miejsc,
towarów i usług. Również tych
najprostszych, jak miejska ubikacja. Niestety, pod tym względem
Szczecin nie wypada najlepiej.
Szaletów nie ma we wszystkich
północnych osiedlach miasta. Całe
Prawobrzeże obsługują tylko dwie
toalety. Na Pogodnie, Gumieńcach, Głębokim jest tylko jedna
ubikacja - przy jeziorze Głębokim.
Komu to potrzebne?
Każdemu. Są jednak ludzie,
którym brak toalet przeszkadza
szczególnie. To osoby starsze, mające z wiekiem coraz większy problem
z utrzymaniem moczu. Niektórzy
z nich boją się wyjść na dłuższy spacer. Wiedzą, że ciało zmusi ich do
szybkiego powrotu do domu. Co
mają zrobić kiedy nie ma żadnej publicznej toalety po drodze?
Szaletów potrzebują również rodzice małych dzieci: ile razy słyszeliście na ulicy „Mama, tata, siku!”?
A w pobliżu ani jednej miejskiej
toalety... Podobnie wygląda sprawa
z przewijaniem niemowląt. O komforcie rodziców, którzy potrzebują przewinąć malucha, nikt dotąd
w Szczecinie nie pomyślał na serio.
Czytaj więcej na stronie 2.

Chcą przywrócenia linii autobusowej
- miasto mówi NIE

Od kilku miesięcy mieszkańcy osiedli Podjuchy i Żydowce-Klucz prowadzą
walkę o odzyskanie autobusu linii 55. Fot. Dariusz Balcer.
Czytaj więcej na stronie 3.
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Problem z toaletami publicznymi
Szaletów potrzebują również rodzice małych dzieci: ile razy
słyszeliście na ulicy „Mama, tata,
siku!”? A w pobliżu ani jednej miejskiej toalety... Podobnie wygląda
sprawa z przewijaniem niemowląt.
O komforcie rodziców, którzy potrzebują przewinąć malucha, nikt
dotąd w Szczecinie nie pomyślał na
serio.
Nawet jeśli toaleta już jest, to kolejnym problemem jest dostępność.
Dla mniej sprawnych pokonanie
dużej liczby schodów jest bardzo
trudne. Na przykład przy Bramie
Portowej czy przy Katedrze. Nie ma
mowy o skorzystaniu z większości
dostępnych toalet przez osoby na
wózku inwalidzkim. Często witają
ich schody, wąskie wejścia, ciężkie
drzwi...
Miasto stawia 90 kabin
TOI TOI i wszystko gra?
Uważamy, że tymczasowe kabiny
TOI TOI nie rozwiązują problemu.
Mają oczywiste i znane wszystkim
wady. Często są brudne, a korzystanie z nich wywołuje niemiłe odczucia. Nie skorzysta z nich osoba na

wózku, ciężko poruszać się w nich,
gdy musisz podpierać się laską.
Opiekunowie dzieci też mają trudności, gdy chcą dyskretnie pomóc
maluchowi.
A gdzie są toalety?
We Wrocławiu adres i miejsce publicznej ubikacji znajdziemy w ciągu pół minuty. Urząd Miejski we
Wrocławiu stworzył w tym celu specjalną stronę internetową.
Niestety w Szczecinie takiej stro-

ny nie ma! Po długich poszukiwaniach znajdziemy stare informacje. Kierują nas do toalet przy
ulicy Śląskiej i Bramie Królewskiej, których już nie ma! Dowiemy się też o tajemniczej ubikacji
w Urzędzie Miejskim. Ale Urząd
w soboty i niedziele nie pracuje!
Ludzie ze Szczecińskiego
Ruchu Miejskiego zrobili
mapę
Z myślą o turystach i mieszkań-

cach, którzy znajdą się w potrzebie,
powstała internetowa mapa toalet
w Szczecinie.
Dowiecie się dzięki niej:
• gdzie są toalety, jak rozpoznać je
z zewnątrz, w jakich godzinach są
czynne i ile trzeba zapłacić;
• gdzie jest najbliższy TOI TOI;
• która instytucja lub urząd udostępnia swoje toalety i w jakich
godzinach;
• która restauracja lub centrum
handlowe udostępnia swoje toalety
i w jakich godzinach;
• z której z toalet może wygodnie
korzystać osoba niepełnosprawna;
• gdzie można zmienić pieluchę
małemu dziecku
Rozwijaj z nami
społeczną mapę toalet!
Zachęca my przedsiębiorców
i inst y tucje do dodawania się
na naszą mapę. Zgłaszajcie
miejsca i loka le na adres:
kontakt@ruchmiejski.pl
tel. 506 155 544

Nieczynna toaleta publiczna przy Skwerze im. Lecha Kaczyńskiego
w Szczecinie.
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SENIORZY W MIEŚCIE
Pamiętać należy o stworzeniu przyjaznych
przestrzeni i miejsc, takich jak skwery, lokalne
parki, małe domy kultury. Tam osoby starsze
będą mogły spędzić miłe chwile, poznać sąsiadów, porozmawiać.
Bardzo potrzebne jest tworzenie
więzi między ludźmi tak, byśmy
byli wrażliwi na potrzeby innych.
Pomoc sąsiedzka zapewni seniorom
wsparcie, na przykład w czasie choroby, ale też pokaże, że nie są sami.
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Nawet na ulicach w centrum Szczecina brak ławek. To duża
niedogodność nie tylko dla seniorów.

Uczmy się od starszych!
Często zapominamy, że starsi
mieszkańcy naszego miasta mają
ogromną wiedzę i doświadczenie.
Mogą podzielić się z nami swoimi
wspomnieniami, ale także pomóc
w trudnej chwili. Mogą pokazać
jak coś samemu naprawić czy
zrobić.. Mogą wesprzeć dobrym

słowem i radą, pomóc dzieciom
w nauce. Mogą odciągnąć młodych od komputerów, pokazując
gry i zabaw y, które były popularne na ulicach wiele lat temu.
Seniorzy mają dość energii, by
stać się główną siłą w przekształcaniu Szczecina w miasto przyjazne ludziom. Wskażą
miejsca brudne, podpowiedzą
skuteczne rozwiązania, sprawdzą te już wprowadzone. Aby
Szczecin rozwijał się, musimy
w ykorzysty wać jego wszystkie
mocne strony. A nasi seniorzy
są mocną stroną miasta.

Dokończenie ze str. 1

CZEMU WINNE SĄ DRZEWA?
Co się właściwie dzieje?

Tylko w ciągu ostatnich trzech
miesięcy miało miejsce wiele skandalicznych sytuacji, które o tym
świadczą. Pierwsza z nich wywołała falę społecznego oburzenia. Była
to wycinka prowadzona na skwerze im. Telesfora Badetki w ramach
przebudowy tego terenu. Wycinkę
rozpoczęto w pełni okresu lęgowego ptaków. Dla części z nich był to
wyrok śmierci - usunięto bowiem
drzewa, na których gniazdowały.
W mediach pojawiły się zdjęcia wykonane przez członków Fundacji
„Ratujmy Ptaki”. Na ziemi widoczne
były gniazda z piórami piskląt. Mało
tego! Do wycinki oznaczone zostało
także drzewo, w którego dziupli żyła
rodzina kosów. Co daje człowiekowi prawo do niszczenia tej sielanki?
Czy przebudowa skweru naprawdę
nie mogła poczekać, aż ptaki spokojnie zdążą odchować młode? Pojawia się też pytanie, czy wymiana
starodrzewu na młodnik, to jedyny
pomysł jaki mają projektanci? Nie
bez powodu mówi się, że dobry
ogrodnik to taki, który potrafi więcej zostawić, niż usunąć! Dlaczego
zatem wycina się stare i niezwykle
cenne dla nas drzewa? W parkach
tworzy się asfaltowe ścieżki, projektuje murki. Gdzie tutaj miejsce na
naturę?

Przykłady złego traktowania przyrody można mnożyć. Kolejnym
z nich jest wycinka drzew w charakterystycznym miejscu naszego miasta - na Alei Fontann. Ponownie pojawia się pytanie o czas wykonania
prac. Rodzą się też inne wątpliwości. Na jakiej podstawie stwierdzono, że tych drzew należy się pozbyć?
Okazuje się, że żaden dendrolog nie
wypowiadał się na ten temat. Fachowej opinii brak. Czy tak powinno
wyglądać wycinanie z głową?

Zieleń urządzona na tle innych miast

Mali i bezbronni
Środa 20 czerwca rozpoczęła się
słonecznym, przyjemnym porankiem. Jednak nie dla każdego.
Przy jednym z budynków Szpitala Klinicznego na Pomorzanach skulone ptasie maleństwo
jest świadkiem wycinania drzew.
Jeszcze do niedawna były jego
domem… Dlaczego zdecydowano się je wyciąć? “Przeszkadzają”
w realizacji zaplanowanej inwestycji. Czy nikogo nie obchodzi
los tej słabszej istoty? Oczywiście
rozwój miasta jest bardzo ważny! Podchodźmy jednak do niego
z rozwagą i troską o innych, także
zwierzęta. Przecież drzewa można było wyciąć zanim pojawiły się
młode...

Wykres przedstawia
udział parków,
zieleńców i zieleni
osiedlowej jako procent
powierzchni miasta
źródło: BANK DANYCH
LOKALNYCH
www.bdl.stat.gov.pl

Powiedzmy NIE!

Opisane sytuacje to tylko ułamek tego, co dzieje się wokół
nas. Wiele z tych działań jest
niezgodnych z obowiązującym
prawem. Czy jednak tylko o prawo tutaj chodzi? Albo o brak
zielonych miejsc, w których mogliby odpoczywać mieszkańcy

Szczecina? Nie! Chodzi również
o tych, którzy nie mają głosu drzewa i ich lokatorów. Miasto
jest dla wszystkich!
Jeżeli chciałbyś mówić w ich
imieniu, dołącz do inicjatywy
działającej na rzecz szczecińskiej zieleni - Społecznej Straży
Ochrony Zieleni Szczecina.
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CHCĄ PRZYWRÓCENIA LINII AUTOBUSOWEJ
- MIASTO MÓWI NIE

Osiedle Żydowce-Klucz jest położone na południowym
krańcu
Szczecina.
Autobus
nr
55
był
jedynym
środkiem
transportu,
zapewniającym
wygodne
połączenie z centrum miasta. W trakcie roku szkolnego
pasażerowie w Podjuchach muszą upychać się w środkach
komunikacji publicznej niczym znane z przysłowia sardynki. Bardzo
wielu mieszkańców tych osiedli to osoby starsze, niepełnosprawne
i chore. Odebranie autobusu jest dla nich prawdziwym problemem
i poważnym utrudnieniem życia.

Na szczęście mieszkańcy się
nie poddali!

Rozpoczęli walkę o odzyskanie autobusu. W tych działaniach bardzo
aktywnie biorą również udział działacze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. Poczucie niesprawiedliwości
i złość mieszkańców są tak duże, że
nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać do walki. Mieszkańcy regularnie spotykają się i omawiają planowane działania. Zainteresowanie
jest ogromne. W trakcie spotkań ludzie stoją nawet w drzwiach budynku Rady Osiedla Żydowce-Klucz.

Pasażerowie złożyli skargę
na działania Zarządu Dróg
i Transportu Miejskiego. Skarga została uznana za zasadną
przez Radę Miasta Szczecin.
Niestety nie przyniosło to
oczekiwanej zmiany. Dlatego mieszkańcy zdecydowali
się także na działania bezpośrednie. Zablokowali drogę.
Pierwsza blokada odbyła się 18
maja przy dawnej fabryce „Wiskord”. Druga miała miejsce 6
lipca w pobliżu Ronda Ułanów
Podolskich w Zdrojach. Na 24

sierpnia planowana jest
kolejna blokada ulicy,
tym razem w Podjuchach.
Wszyscy
mieszkańcy wierzą, że nacisk
społeczny
przyniesie
w końcu efekt i gotowi są
do długiej walki. Utrzymywany z naszych podatków i zakupionych biletów
transport publiczny nie
jest „darem” od rządzących polityków. Sprawny transport publiczny
nam się bezwzględnie
należy! Dlatego domagający się przywrócenia
autobusu
mieszkańcy
nazwali swoją inicjatywę
„Żądamy lepszego transportu publicznego dla
Prawobrzeża”.
Fot. Dariusz Balcer
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SZCZECIN TONIE
W DŁUGACH!

Zadłużenie Szczecina wynosi obecnie około półtora miliarda złotych. Jesteśmy jednym
z najbardziej zadłużonych miast wojewódzkich w Polsce. Co gorsza, miasto planuje
zadłużać się jeszcze bardziej i już wkrótce dług osiągnie blisko dwa miliardy złotych.
Czy taki dług jest dla nas
groźny?
Na razie nie. Wciąż jako miasto
mamy dobre opinie i niskie stopy
procentowe w kraju i za granicą.
Dzięki temu koszty obsługi długu nie są bardzo wysokie. Taka
sytuacja nie będzie jednak trwała
wiecznie. Musimy się liczyć z tym,
że za kilka lat zapłacimy ponad 200
milionów złotych rocznie samych
odsetek.
To kwota tak wielka, jak koszt budowy nowego stadionu czy akwaparku. Niestety z powodu wysokiego
zadłużenia może być jeszcze gorzej.
Pieniędzy może zabraknąć nie tylko na nowe inwestycje. Zagrożone
może być opłacenie przez miasto
usług takich jak komunikacja miejska, remonty czy odśnieżanie dróg.
Co gorsza, część długu spłacana jest
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w Euro. Co się stanie z finansami
miasta kiedy kurs tej waluty mocno
wzrośnie? Czy to jest rozsądne gospodarowanie naszymi pieniędzmi?
Czy musimy się tak
mocno zadłużać?
Większość się zgadza, że dług to
nie jest dobra rzecz. Czasem jednak warto zaciągnąć kredyt, by
zainwestować na przykład w edukację, rozwój. Jest prawie pewne,
że pożyczenie pieniędzy na taki cel
przyniesie nam po latach korzyści.

cję w każdym mieszkaniu.
Dług Szczecina rośnie. Nie dlatego,
że wydajemy pieniądze na mądry
rozwój miasta. Dług rośnie, choć
miasto rzadko pomaga mieszkańcom w potrzebie. Duża część miasta
popadła w ruinę i niewiele się robi,
by to zmienić.
Z powodu tak dużego zadłużenia
już wkrótce zabraknie pieniędzy na
kolejne inwestycje. To nie są wymyślone teorie i czarnowidztwo. Takie
są obecne plany prezydenta i rady
miejskiej.

Oczywiście, czasem
trzeba zadłużyć się także
na inne potrzeby
Na przykład, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Niestety
władze nie robią wiele, by zapewnić
mieszkańcom miasta choćby ubika-

Nie można pozwalać na
takie rządzenie miastem
Szczecin zadłuża się dlatego, że jest
miastem źle rządzonym. Miejskie
wydatki nie raz okazały się najwyższe w Polsce. Inwestycje zwykle są
źle zaplanowane, a później bardzo

Już niedługo rosnące zadłużenie Szczecina może doprowadzić do sytuacji, że pieniędzy zabraknie na przykład
na rewitalizację obszarów zdegradowancych czy na
sprawne funkcjonowanie komunikacji publicznej.
Stracimy na tym wszyscy.

drogie w obsłudze.
Jednym z takich przykładów jest
hala sportowa – „Netto Arena”.
Kosztowała nas blisko 200 milionów złotych, choć według planów
miała to być kwota dużo niższa.
Tymczasem podobne obiekty w Polsce buduje się nawet połowę taniej.
Dlaczego Szczecin musiał przepłacić?
Nie dość, że się zadłużamy, to jeszcze szczecińska gospodarka rośnie
bardzo wolno. Niemal najgorzej
w całej Polsce. To wszystko, w połączeniu z największym wzrostem
długu, jest groźne dla nas - mieszkańców. Nie możemy się dłużej godzić na tak złe rządzenie naszym
miastem i naszymi pieniędzmi.

TYSIĄCE MIESZKAŃ
BEZ TOALETY!

w XXI wieku takich problemów być nie powinno

Blisko 40 lat Ignorancja
Tyle będą musieli czekać ostatni
mieszkańcy Szczecina na ubikację we własnym mieszkaniu! I nie
dotyczy to garstki osób, lecz około
6 tysięcy mieszkań komunalnych,
pozbawionych prywatnych ubikacji. Jeśli policzyć skromnie, tylko
po 3 osoby na lokal, to otrzymujemy szokującą liczbę około 18
tysięcy mieszkańców pozbawionych własnego WC. Dotyczy to
w pierwszym rzędzie mieszkańców osiedli północnych, takich
jak Gocław, Skolwin, Stołczyn.
Jednak również na Prawobrzeżu Podjuchy, a nawet w ścisłym centrum miasta ludzie wciąż czekają
na własną toaletę. W XXI wieku,
w ponad 400-tysięcznym mieście,
jest to wprost niebywały skandal!

rządzących

A jak podchodzą do tego władze
Szczecina? Twierdzą, że nie mają
pieniędzy i mieszkańcy powinni
sami, we własnym zakresie, wybudować ubikację we własnych mieszkaniach! Miasto stać podobno na
nowy Aquapark za 150 milionów
złotych i nowy stadion za 270 milionów złotych. Brakuje jednak kilkunastu milionów złotych na zaspokojenie najbardziej podstawowych
potrzeb mieszkańców. Ludzie ratują
się, montując ubikację we własnym
zakresie, często bez pozwoleń, które trudno jest uzyskać. Czy jednak
o to chodzi? Czy tak ma wyglądać
polityka miasta, które chce być metropolią i „pływającym ogrodem”?
Czy władzom nie jest tak po ludzku,
zwyczajnie wstyd?

SKRAWEK PRAWDZIWEGO
DZIECIŃSTWA
Zdarte łokcie i kolana. Włóczęga po łąkach i lasach. Bose stopy
w strumieniach i owoce prosto z drzew i krzewów. To doskonale znane
elementy dawnego, dobrego i „prawdziwego” dzieciństwa. Doświadcza
go obecnie coraz mniej dzieci. Dzisiejsze młode pokolenia wychowują się
bez codziennego kontaktu z naturą. Częściej to kontakt z komputerem
czy telefonem komórkowym.
Plastikowy świat placów zabaw
Ograniczony kontakt z dziką przyrodą - to duży minus bycia „miejskim” dzieckiem. Gotowe plastikowe skwerki - to jest jego “naturalne”
środowisko. A gdzie miejsce na wyobraźnię? Wymyślanie własnych
zabaw? Na kontakt z przyrodą, szumem wody, zapachem drzew?
Mieszkańców miast jest coraz więcej. Zabudowanych terenów również przybywa. Dlatego tak ważne
jest, aby nie zapominać o najmłodszych. Musimy zapewnić im przestrzeń do nieskrępowanej zabawy.
Wiadomo, że najlepsze do tego są
miejskie parki i lasy. Jednak przyjazne do zabawy miejsce można stworzyć również na działce, we własnym ogródku, a nawet na balkonie.

wodnego życia czy rabata kwiatowa
dla motyli pomogą rozwijać wiedzę
o otaczającym dzieci świecie. Ważny jest też odpoczynek! Hamak lub
domek na drzewie to świetne miejsca do odsapnięcia po zabawie.
Przede wszystkim pamiętajmy, że

dzieci najlepiej bawią się i najszybciej uczą poprzez obserwację. Zabierzmy je do parku albo pokażmy
nasze dzikie miejsca zabaw z dzieciństwa! Może przy okazji sami odnajdziemy w sobie dziecko?

Musimy jednak pamiętać, że dzieci
inaczej patrzą na świat niż dorośli.
Inne są też ich potrzeby w kwestii
rozrywki. Dzieci są otwarte na propozycje. Chętnie wymyślają nowe
formy zabawy, lubią nagłe zmiany.
Dlatego tworzenie przestrzeni dla
dzieci nie powinno ich ograniczać.
Trzeba pozwolić im na rozwijanie
wielu pomysłów na zabawę.
Ważny jest kontakt z przyrodą
Idealne miejsce do zabawy powinno
spełniać różne potrzeby. Na przykład potrzebę tworzenia - może
to być piaskownica lub miejsce do
majsterkowania. Również potrzebę
zabawy i kontaktu z przyrodą. Tu
sprawdzą się liny i drzewa do wspinaczki lub deski do utrzymywania
równowagi. Stawik do podglądania

Jeden z osiedlowych placów zabaw na Warszewie
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POMNIK DLA KAŻDEGO
W tym roku w Szczecinie pojawiło się bardzo wiele pomników
i rzeźb. W centrum miejsce znalazło 26 małych rzeźb „Ptaki
i ptaszyska”. Na bulwarach postawiono pomnik Kota Umbriagi.
Po wieloletnim remoncie na bulwary przeniesiony został Maszt
Maciejewicza. Niedawno przy alei Wojska Polskiego powstał także
pomnik Lecha Kaczyńskiego. I są pomysły na kolejne pomniki:
- pomnik z okazji 100-lecia Niepodległości,
- Pomnik Stycznia 1971 r.,
- pomnik Marszałka Piłsudskiego,
- pomnik Konstantego Maciejewicza,
- ławeczka z Władysławem Bartoszewskim,
- pomnik Krzysztofa Jarzyny.
Czy jest się czym przejmować?
Co w tym złego? Przecież mogłoby
się wydawać, że pomniki to tylko
metal czy kamień…
Chodzi o to, że pomniki nie są tylko
rzeczami stojącymi sobie w mieście.
One upamiętniają ważne dla mieszkańców osoby i wydarzenia. Zmieniają przestrzeń – mogą urozmaicać
ją, czynić ładniejszą. Cieszą oko lub
powodują, że jest się gdzie spotkać.
Mogą także wpływać na odbieranie
miasta – ciekawe pomniki dodają
prestiżu i splendoru.
Ale najważniejsze! Sztuka!
Pomnik to jest sztuka – a więc musi
być wykonany przez bardzo dobrego artystę. Obiekt powinien mieć

różnych funkcji, np. może być elementem miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu. Drzewa i ławki
w otoczeniu pomnika na pewno to
ułatwią.
Ale najważniejszym jest to, co pomnik przedstawia. Powinien przypominać o osobie lub wydarzeniu. Może symbolizować wartości
związane z miastem, regionem czy
krajem. Pomnik ma być ważny dla
mieszkańców – nie można postawić
byle czego!
O planach postawienia pomników
powinniśmy wiedzieć dużo wcześniej. Powinniśmy wcześniej znać
projekt i proponowane lokalizacje.
Nie można stawiać obiektu bez wiedzy mieszkańców! Najlepsza wersja
pomnika powinna być
wybierana w konkursach
przez grono specjalistów.

Jak jest w Szczecinie?
Niestety, żaden z wymienionych na początku
obiektów nie przeszedł
takiej drogi. O pomniki często starały się
wpływowe osoby (żeglarze - pomnik „Kota
Umbriagi”, politycy PiS
- pomnik Prezydenta).
Czasem też nie wiadomo było co zrobić z jakimiś obiektami, więc
postawiono je byle gdzie
(„Ptaki i ptaszyska” oraz
„Maszt Maciejewicza”).
Niestety, postępowanie
względem wspomnianych obiektów nie spełnia zasad demokratycznego miasta…
Nie są one również zgodne z tradycją pomników
Pomnik Kota Umbriagi
w Szczecinie. Mamy w
współczesną formę i pasować do mieście wyróżniające się obiekty,
otoczenia. Warto, aby angażował, które zostały stworzone przez wypobudzał do myślenia. Pomnik po- bitnych artystów. Wybierano je w
winien również dobrze się prezen- konkursach, szukano dla nich lotować. Można go dostosować do kalizacji przez wiele lat. Czasem
tworzono je z myślą o konkretnej
lokalizacji. Są to uwielbiane przez
6

szczecinian „Trzy Orły”, „Skrzydła
Husarskie” na cmentarzu, „Ogniste
Ptaki” w Parku Kasprowicza czy
rzeźby na alei Jana Pawła II i przy pl.
Grunwaldzkim.
Trudno godzić się na to, jak powstają i jak wyglądają współczesne
pomniki. Często są w złym guście
lub zwyczajnie brzydkie. Mają złą
lokalizację, powstają za szybko, nie
znamy ich projektu, nie pasują do
otoczenia, burzą kompozycję przestrzeni...

mamy ważny głos: możemy sprzeciwić się jakiemuś pomnikowi, jeśli
nam się nie podoba. Albo możemy
dążyć do postawienia pomnika lub
rzeźby, która by nas cieszyła. Bo czy
naprawdę potrzebujemy kolejnego
pomnika Marszałka Piłsudskiego?
A może lepszy dla nas byłby pomnik np. szczecińskich dzieci? Albo
kobiet pomagających strajkującym
stoczniowcom? Niestety jest tak, że
pomniki nie przedstawiają „zapomnianych” grup, jak kobiety, dzieci
czy pracownicy. A może powinny?
Obecnie w sztuce stosuje się
nietypowe
formy upamiętniania. Rzeźbę czy
pomnik można
stworzyć
przy
pomocy światła,
laseru czy hologramu. Może
warto rozważyć
stosowanie takich
nowocz esnych
środków również
w Szczecinie?

Sztuka w mieście
Jesteśmy
również za tym, żeby
w
przestrzeni
naszego
miasta było więcej
sztuki. Nie muszą to być tylko
pomniki. Ważne, żeby te nowe
dzieła były związane z naszym
regionem. Nowoczesną sztuką
są również murale, instalacje,
Pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
odpowiednio
zaJak powinno być w Szczecinie?
planowana zieleń, dzieła tymNa pewno nie można stawiać czasowe (światła, hologramy,
pomników byle jakich. Trzeba a nawet zapachy!). Pomniki mają
pomyśleć, czy dany obiekt jest czasem bardzo niecodzienną formę,
potrzebny, jak wiąże się z naszym np. betonowych bloków (słynny
miastem. Pomnik powinien być berliński „Pomnik Pomordowawybrany w konkursie i mieć wyso- nych Żydów Europy”). To oznacza,
kie walory artystyczne. To należy że nie muszą mieć formy klasyczpodkreślić: dla każdego pomnika nej, czyli postaci na cokole.
konieczny jest oficjalny konkurs! Pamiętajmy – pomniki to sztuka,
Takie konkursy powinny być organi- urozmaicenie przestrzeni oraz
zowane przez władze miejskie. Pra- wyraz naszych wartości! W końcu
ce powinno wybierać jury złożone pomniki są dla nas!
ze specjalistów w dziedzinie sztuki
oraz osób związanych z miastem. Zapraszamy Was do refleksji: jakie
Obecnie w Szczecinie pojawiają się powinny być pomniki w Szczecinie?
pomniki tych grup, które mają dobre Co byście chcieli upamiętnić – może
relacje z władzą, a nie obiekty, które Was jako uczniów? A może naszych
wygrywają w konkursach...
świetnych muzyków: Helenę MajPamiętajmy, że jako mieszkańcy daniec czy Filipinki?

PIESZY W MIEŚCIE
NIE MA ŁATWO
Krzywe i dziurawe chodniki, parkujące wszędzie samochody - to główne
bolączki pieszych w naszym mieście. Na pewno większość z nas nie raz
musiała się przeciskać między autami. Albo gorzej - schodzić z chodnika
na jezdnię, żeby dotrzeć do celu. Gdyby tego było mało, kolejnym
utrudnieniem dla pieszych są przejścia przez jezdnię. Powinny ułatwiać
życie, a jest odwrotnie! Czy cykl świateł ustawia się tak, aby były one
korzystne dla kierowców samochodów, a nie pieszych? Tak to wygląda...
Bieg przez przejście? Ten strach przed samochodami, gdy w połowie
drogi zapala się czerwone światło? Dobrze to znamy...
Przeprawa przez miasto na własnych nogach to duże wyzwanie. Zwłaszcza
dla osób starszych czy rodziców z dziećmi w wózkach. Ale są też w mieście
ludzie, którym jeszcze trudniej poruszać się po Szczecinie.
...niepełnosprawny ma jeszcze
gorzej
Jak wygląda poruszanie się po mieście na wózku inwalidzkim? Zrobiliśmy eksperyment. Piotr Czypicki
ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego usiadł na jego potrzeby na wózku. Przez cztery godziny jeździł tak
po mieście. Jak jest? Źle!
“Mam dość, moje ręce i głowa też
mają dość” - mówił Piotr po zakończeniu eksperymentu. Dlaczego jest
tak trudno? Oto kilka powodów...
Cztery koła na chodniku
Przejazd chodnikiem? Nie ma
szans. Zastawiony samochodami.
Na dwóch nogach może dałoby się
przejść. Wózek nie przejedzie. To
problem na wielu szczecińskich ulicach. Kierowcy parkują, jak chcą.
Co w takiej sytuacji ma zrobić osoba na wózku? Zjechać na jezdnię?
To nie jest bezpieczne. W dodatku
jest niesprawiedliwie! Chodnik to
nie miejsce na samochody!
Spacer z przeszkodami
Dużym problemem są wysokie
krawężniki. Podjechanie pod nie
wymaga wiele wysiłku. Często potrzebna jest pomoc innych osób.
Obniżenie krawężników byłoby
sporym ułatwieniem. Nowe przejścia są zwykle wygodne. Niestety
jest jeszcze w Szczecinie wiele takich, które są bardzo trudne do pokonania na wózku. Do tego krótkie
zielone światło… To ogromny stres,
gdy nie można podjechać pod krawężnik i zapala się czerwone światło. Zdarza się, że kierowcy trąbią.
Wiele osób pewnie na samą myśl o
tym rezygnuje z wyjścia z domu…
Piotr sprawdził też jak wygląda korzystanie z restauracji czy publicznej
ubikacji. Znów spotkał się z wieloma problemami. Brak podjazdu dla
wózka to znak, że niepełnosprawny

nie skorzysta z lokalu. A toalety na
bulwarach bywają niebezpieczne!
Drzwi są bardzo ciężkie. Nawet
młody i sprawny mężczyzna ma
kłopot z ich otwarciem. Piotr musiał siłować się z drzwiami, żeby
w ogóle wejść do ubikacji!
Kolejna sprawa to komunikacja
miejska. Już przed wyjściem z domu
trzeba dobrze zaplanować podróż.
Trzeba wiedzieć na jakich liniach
jeżdżą tramwaje i autobusy z niską
podłogą. Trzeba sprawdzić o jakiej
godzinie podjedzie odpowiedni
pojazd. To zniechęca i sprawia, że
każde wyjście z domu zmienia się
w miejski koszmar.
Czy wszyscy zapomnieli
o niepełnosprawnych?
Problemów w przestrzeni Szczecina jest dużo. Niepełnosprawni
mogą czuć się nieswojo. A przecież
miasto powinno być przyjazne dla
każdego mieszkańca! Konieczne są
zmiany. Poprawa przejść dla pieszych, nowoczesne tramwaje i autobusy, ułatwienia na przystankach.
Ale zmiany muszą też pojawić się
w naszych głowach! Niepełnosprawni są równie ważnymi mieszkańcami Szczecina i nie możemy
o nich zapomnieć.

Felieton Krystyny Czubaki

Pucka taka brudna
Wyspa Pucka. Miejsce otoczone
wodami, ale niezupełnie wyspowe,
bo od strony południowej posiada sztucznie usypane połączenie ze
stałym lądem. Kawał ziemi, a dokładnie 31,9 km2. Przed II wojną
światową funkcjonowało tam osiedle mieszkaniowe z kaplicą i szkołą.
Z ludzkiej obecności zostały głównie
ogródki działkowe. Reszta to nieużytki i mokradła.

STOŁCZYN PO
SĄSIEDZKU
Nad Odrą jest takie miejsce, o którym nie
powinniśmy, a jednak trochę zapomnieliśmy.
Nazywa się Stołczyn.
Witamy w krainie gdzie obcy
ginie
Wszyscy wiedzą, że istnieje, ale nie
wszyscy wiedzą gdzie to jest i co

Mieszkańcy Stołczyna nie dają
o sobie zapomnieć
Dziewczyny pokazują i przypominają, że północne osiedla w Szczecinie

się tam dzieje. Pewnie dlatego autor graffiti napisał na płocie: „Witamy w krainie gdzie obcy ginie”.
No cóż... Wcale się nie dziwię, bo
jak człowiek jest słabo zorientowany to zginie szybko. Nie będziemy
jednak przybliżać Wam informacji, bo dostęp do nich jest ogromny
w internecie i archiwach. Jednak
najwięcej można się dowiedzieć na
żywo u członkiń i członków stowarzyszenia „Stołczyn po sąsiedzku”.
Inicjatywa ma siedzibę w byłej
wartowni Huty Szczecin - ul. Nad
Odrą 18.
Wiesia, Ela i Halina to jedne z tych
kobiet, które prowadzą stowarzyszenie. Próbują dać znać wszystkim, że Szczecin nie kończy się na
ostatniej kamiennej płycie położonej na chodniku przy Bulwarach.

nie są równe i dla wszystkich. Choć
takie być powinny. Znajdźcie więc
chwilę na spacer, poznanie i porównanie. Jednego dnia można przenieść
się w czasie dosłownie i w przenośni.
Szczeciński Ruch Miejski dołącza
się do głosu ze Stołczyna i innych
zaniedbanych, północnych osiedli
miasta. Jak wiadomo - razem można więcej!
Potrzebne są inwestycje
i zainteresowanie rządzących
Dla porównania: pieniądze z budżetu Unii Europejskiej są dzielone
dla wyrównania szans pomiędzy
krajami członkowskimi i regionami
wspólnoty. Jeśli nie będziemy zrównywać szans, zaczynając od swojego gniazda, to natura sama nam
pomoże, niszcząc dobytek znakiem
czasu.

Nie o historii tego miejsca jednak
chciałam. Chciałam o tym, czym ta
wyspa wita osoby, które zwiedzają ją
po raz pierwszy, tak jak mnie w pewien słoneczny weekend.
Drałując na rowerze przeraziłam się
nieco i mina mi zrzedła, gdy z każdym zrobionym kilometrem liczyłam
leżące opony, meble, pralki, zderzaki
samochodowe.
Jedne na ziemi, drugie w wodzie,
jeszcze inne na styku tych dwóch
środowisk. Środowisk życia dla nas,
zwierząt, roślin, całego świata.
Widok ludzi biwakujących na wale

przeciwpowodziowym z poustawianymi „krowami suwami” tuż obok
tych stert śmieci, jakby to było takie
normalne i naturalne.
Performens? Taka kolej rzeczy?
„Śmieci to nasze dzieci”?
Ogródki rekreacyjne niektóre piękne, jak Pan Bóg przykazał, ale już
za płotem piekiełko, które do nikogo
nie należy. A po co się starać, „to ni
moje”…
I tak bardzo chciałabym posprzątać
te gabaryty, ale sił brak. Żeby móc
potem powiedzieć, że Wyspa Pucka
taka ładna.
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AQUAPARK

KOSZTOWNA ROZRYWKA
Aquapark w Szczecinie jest tematem gorąco
dyskutowanym od wielu lat. Nie mamy takiego
obiektu, najbliższy tego typu jest w Gryfinie. Dlatego
większość Szczecinian wyczekuje z niecierpliwością
budowy “Fabryki Wody”. Tym bardziej, że przez
Polskę przetoczyła się prawdziwa fala aquaparków
- od dużych miast po małe gminy. Często skuszeni
unijnymi dotacjami, samorządowcy stawiają
obiekty basenowe i prześcigają się w oferowanych
tam atrakcjach.
Czy to może się opłacać?

Lokalna duma i śmiałe wizualizacje zaostrzają apetyt. Aquapark
rusza. Przedsiębiorczy samorząd
pławi się w blasku swoich dokonań.
W tym momencie niewiele mówi
się o koszcie budowy, jego finansowaniu czy utrzymaniu obiektu.
Takie refleksje przychodzą później.
Efekt nowości mija i mieszkańców
w aquaparku trochę mniej. Tymczasem trzeba zacząć spłacać kredyt
zaciągnięty na inwestycje i pokryć
koszty utrzymania. Wtedy okazuje
się, że obiekt jest za duży lub niedopasowany do potrzeb. Spisany
na kolanie biznesplan jest zupełnie
nierealistyczny, a miastu pozostaje
dokładać do nierentownego biznesu. Rentowne aquaparki w Polsce to
raczej wyjątek niż zasada. Pół biedy
jeżeli dopłaca się do obiektu, który
cieszy się ogromną popularnością,
co można potraktować jako wspieranie zdrowego stylu życia. Gorzej
jeśli chętnych na basen i “atrakcje”
jest mało.

Wszyscy szczecinianie będą
się do tego dokładać

Nawet na tle innych, optymistycznych i pospiesznie przygotowanych
projektów, szczeciński aquapark
bije na głowę niekompetencją i brakiem profesjonalizmu inne samorządy. Inwestycja za 200 mln nie
posiada bowiem… biznesplanu!
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Dokument, którego wymaga się od
kogoś, kto ubiega się o kilka tysięcy
na rozpoczęcie działalności nie jest
najwyraźniej potrzebny do podjęcia
decyzji o tak dużej inwestycji. Wiceprezydent “szacuje” koszty eksploatacji na około 10 mln zł rocznie. Na
szacowanie liczby odwiedzających
i cen jest za wcześnie. Miasto i tak zakłada, że aquapark będzie przynosił
stratę - o czym tu więc rozmawiać?
Lepiej pokazywać wizualizacje “najnowocześniejszego saunarium na
świecie” - sauny dosłownie i w przenośni bajkowe. Tymczasem sytuacja
finansowa miasta do bajkowych nie
należy - do aquaparku Unia Europejska nie dołoży, całość inwestycji będzie sfinansowana z kredytu,
który spłacać będziemy do roku
2047!

Sytuacja na rynku budowlanym
może dostarczyć kolejnego powodu
do niepokoju wobec optymistycznych planów. W związku z zalewem
zleceń i brakiem siły roboczej firmy
wykonawcze stanowczo podnoszą

ceny. Być może nie znajdzie się wykonawca, który zbuduje “Fabrykę
wody” za przewidziane przez Urząd
Miasta pieniądze.

„Budowa Aquaparku kosztować ma ponad 200 milionów złotych. Będziemy
spłacać te inwestycję do 2040 r.”

Czy nie lepiej mieć normalną
pływalnię w pobliżu domu?

Mike Lydon w swojej książce “Tactical Urbanism” nazywa takie duże
inwestycje dinozaurami. Wymagają
ogromnej ilości pokarmu i przez
to ciężko im jest się przystosować
do zmieniających się warunków.
Może warto już teraz dinozaura
odchudzić? Zamiast budować jeden
ogromny obiekt zadbać o ofertę basenową we wszystkich dzielnicach?
Można przecież wyremontować
i unowocześnić obecne baseny oraz
wybudować kilka nowych.

Budowa basenu przy szkole to koszt ok. 10 milionów złotych. Prezydent woli
jednak jeden wielki aquapark, zamiast kilkunastu małych obiektów w całym
mieście.

Nas to obchodzi.
Startujemy w tegorocznych wyborach.
Skontaktuj się z nami.
tel. 506 155 544
e-mail: kontakt@ruchmiejski.pl

