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Piotr Czypicki (fot. Szymon Siwiak)

SZCZECINIANIE PRZEPŁACAJĄ 
ZA SIECIÓWKI
W którym z największych miast  
w Polsce komunikacja miejska jest 
najdroższa? Wydaje się, że w mieście 
o największej liczbie mieszkańców, 
z rozbudowaną siatką połączeń, do-
cierającą nawet do najdalszych za-
kątków...  Niestety, przecząc logice, 

nie. Dużym miastem z najdroższymi 
biletami okresowymi  jest Szczecin! 
Pomimo, że nasze miasto nie jest 
ani największe, ani najbardziej 
liczne. Na dodatek rozwiązania ko-
munikacyjne często są krytykowane  
i pozostawiają wiele do życzenia.

dokończenie str. 2

Publikacja wielokrotnego użytku. Po przeczytaniu przekaż dalej.

1. Postuluje Pan „Przywrócenie 
miasta mieszkańcom” – co to 
dokładnie oznacza?
Po pierwsze chodzi mi o przestrzeń 
publiczną. Przez dekady oddawano 
ją samochodom. Chcę zwrócić ją 
mieszkańcom. Szerokie chodniki, 
strefy piesze, place i ulice pełne lu-
dzi – takiego Szczecina można się 
spodziewać po prezydenturze Czy-
pickiego.
Po drugie – nie mniej istotne – 
współrządzenie. Chciałbym, by 
mieszkańcy mieli poczucie realne-
go wpływu na rozwój miasta. Ja nie 
chcę mówić szczecinianom, czego 
potrzebują i na siłę to realizować, 
jak ma to miejsce w tej chwili. Nie 
chcę mieszkańców słuchać, lecz z 
nimi współrządzić. I być cały czas 
blisko nich.

2. W jaki sposób chce Pan być 
bliżej szczecinian?
Uważam, że bezwzględnym obo-
wiązkiem prezydenta są regularne 
spotkania otwarte z mieszkańcami 
wszystkich osiedli.
Zamierzam także, podobnie jak ro-
bię obecnie, regularnie korzystać z 
komunikacji miejskiej, poruszać się 
pieszo oraz rowerem, doświadczając 
miasta na co dzień nie tylko zza szy-
by samochodu.
Będę także aktywnie uczestniczył w 
konsultacjach społecznych i współ-
tworzył oraz współplanował z miesz-
kańcami miasto. Z prostej przyczyny 
– mnie to po prostu obchodzi.

3. Jaki ma być Szczecin pod  
koniec Pana prezydentury?
Za dziesięć lat Szczecin widzę jako 
miasto pełne ludzi na ulicach, jako 
miasto przyjazne wszystkim, w któ-

rym każdy czuje się dobrze, krótko 
mówiąc – jako miasto szczęśliwe.
Sprawię także, że staniemy się 
miastem bezpiecznym i w końcu 
uporządkowanym. Z przestrzeni 
publicznej znikną wielkoformato-
we reklamy, a na ulicach przestaną 
ginąć ludzie w wypadkach drogo-
wych.
Szczecin będzie miastem pełnym 
parków, skwerów i zieleńców. Mia-
stem, w którym chce się żyć, czyli 
miastem dla ludzi.

4. Jakie są obecnie największe 
problemy miasta – i w jaki spo-
sób chce je Pan rozwiązać?

Za zdecydowanie największy pro-
blem uważam kolosalne różnice 
w rozwoju poszczególnych osie-
dli w mieście. Ponad 1/3 obszaru 
Szczecina zdiagnozowano jako 
zdegradowaną. Chcę opracować 
oraz uchwalić Gminny Program 
Rewitalizacji i wprowadzić w koń-
cu standardy XXI wieku na takich 

osiedlach jak: Skol-
win, Stołczyn, Gocław, 
Golęcino, Żelechowa, 
Niebuszewo-Bolinko, 
Śródmieście-Zachód, 
Turzyn, Centrum, 
Śródmieście Północ, 
Nowe Miasto, Podju-
chy, Żydowce-Klucz, 
Dąbie, Załom-Kaszta-
nowe i innych, przez 
dekady zapomnianych 
miejsc. Nie zgadzam 
się na tak niesprawie-
dliwy podział środków 
publicznych, jak ma to 
miejsce obecnie, za-
dbam o zrównoważony 
rozwój i zdecydowanie 
zwiększę budżet na za-
spokojenie lokalnych 
potrzeb, realnie pod-
noszących jakość życia 
w mieście.

5. Bardzo dużo     
uwagi poświęca Pan 
kulturze. Czy to na-

prawdę tak istotny temat dla 
Szczecina?
To jeden z ważniejszych tema-
tów w tej chwili. Kultura to po-

twornie niedoinwestowany obszar  
w naszym mieście. W wydatkach 
na kulturę w przeliczeniu na miesz-
kańca wypadamy znacznie poniżej 
średniej w skali kraju. I to widać na 
każdym kroku. Mamy duży pro-
blem z dostępnością do kultury. 
Stąd program powstania co naj-
mniej 10 Lokalnych Ośrodków Kul-
tury i Integracji – to bardzo ważne, 
by mieszkańcy mieli łatwy dostęp 
do miejsc, gdzie będą mogli rozwi-
jać swoje zainteresowania, spotykać 
się, realizować projekty i działać na 
rzecz swojego otoczenia. To kapitał, 
który procentuje i nam wszystkim 
zwraca się z nawiązką. Czas zro-
zumieć, że kultura to fundament 
świadomego, kreatywnego i mądre-
go społeczeństwa, które dokonuje 
później świadomych wyborów i ak-
tywnie współtworzy miasto.

6.  Skąd wziąć na to wszystko 
fundusze?
Budżet Szczecina to ponad dwa mi-
liardy złotych. To bardzo szerokie 
ramy, w jakich możemy się poru-
szać. „Schodząc” z wydatkami na 
niższy szczebel administracji, na 
przykład znacznie zwiększając bu-
dżet dedykowany Radom Osiedli, 
nie zwiększamy wydatków Miasta, 
lecz zmieniamy priorytety rozwo-
jowe. To samo dotyczy na przykład 
ograniczenia budżetu drogowego 
na rzecz komunikacji miejskiej, pie-
szej oraz rowerowej. Bo nie sztuką 
jest wydawać pieniądze, sztuką jest 
wydawać je mądrze.
Dziękuję za rozmowę.
 

CZAS MIESZKAŃCÓW
Wywiad z Piotrem Czypickim - kandydatem na prezydenta
Piotr Czypicki – kandydat Szczecińskiego Ruchu Miejskiego na 
prezydenta, aktywista – działacz na rzecz miasta, społecznik, ini-
cjator m.in. przebudowy placu Zamenhofa, znawca problematyki 
miejskiej. Prywatnie właściciel szkoły języka niemieckiego; żona-
ty, ojciec dwóch córek. Piotr Czypicki proponuje nowe podejście do 
myślenia o mieście, zarządzania nim. Na czym ma polegać ta róż-
nica? Zapraszamy do lektury wywiadu z kandydatem.
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SZCZECINIANIE PRZEPŁACAJĄ 
ZA SIECIÓWKI
Liczby, liczby i jeszcze raz 
liczby
Na początku czerwca członkowie 
Szczecińskiego Ruchu Miejskiego 
rozpoczęli zbiórkę podpisów pod 
petycją skierowaną do Rady Miasta 
i Prezydenta. Działacze chcą zmian 
w cenach biletów okresowych.  
Chodzi o obniżenie cen biletów 
miesięcznych do 80 zł, a kwartal-
nych do 200 zł. Należy też zlikwido-
wać dwukrotnie wyższą względem 
linii zwykłych opłatę za autobusy 
pośpieszne. Aktualnie mieszkańcy 
płacą za bilety okresowe na komu-
nikację miejską (na wszystkie linie) 
najwięcej spośród mieszkańców 
wszystkich miast wojewódzkich w 
Polsce. Po czerwcowej konferen-
cji prasowej Szczecińskiego Ruchu 
Miejskiego przez media przetoczy-
ła się gromka dyskusja.  Wiele osób 
nie dowierzało zestawieniom cen 

biletów okresowych w różnych 
miastach, jakie pokazano. Głos 
Szczeciński sprawdził te informa-
cje, zestawiając ze sobą ponad 10 
największych miast. Liczby mówią 
same za siebie - w Szczecinie jest 
najdrożej.
Czy budżet Szczecina  
wytrzyma obniżkę?

Chęć wprowadzenia zmian wiąże 
się z systemowym podejściem do 
kwestii organizacji komunikacji 
miejskiej, jakie prezentuje Szcze-
ciński Ruch Miejski. W Rzeszowie 
i Bielsku-Białej ceny sieciówek ob-
niżono o 41% i 25%. Dzięki temu 
wpływy ze sprzedaży biletów wzro-
sły odpowiednio o 20% i 26%. Po 

Bilet miesięczny (30 dni) Bilet kwartalny (90 dni)
Szczecin 162 zł 422 zł 

Wrocław 98 zł 240 zł

Gdańsk 94 zł 179 zł (120 dni) 

Kraków 94 zł / 144 zł na całą aglomerację 276 zł

Warszawa 110 zł (strefa 1.) 280 zł (strefa 1.) 

Zielona Góra 90 zł 260 zł

Poznań 99 zł (strefa A) 279 zł (strefa A)

Lublin 92 zł 240 zł

obniżce cen biletów okresowych 
odnotowano również zwiększenie 
liczby pasażerów komunikacji miej-
skiej.  Wzrosły wpływy do budżetu 
związane z większą sprzedażą bile-
tów okresowych.

W Szczecinie wpływy ze sprzedaży 
biletów maleją. Zmniejsza się rów-
nież liczba pasażerów. Szczeciński 

Ruch Miejski pre-
zentuje nowocze-
sne spojrzenie na 
miasto. Nie prze-
chodzi obojętnie 
obok kwestii zorga-
nizowanego trans-
portu miejskiego. 
Wychodzi pasa-
żerom i władzom 
miasta naprzeciw, 
prezentując mądre 
i przyjazne rozwią-
zania. 

OKRĘG 1 
Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Kije-
wo, Majowe, Międzyodrze-Wy-
spa Pucka, Płonia-Śmierdnica-
-Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, 
Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, 
Załom-Kasztanowe, Zdroje, Ży-
dowce-Klucz

OKRĘG 2

Gumieńce, Nowe Miasto, Po-
morzany, Śródmieście-Zachód,  
Turzyn

OKRĘG 3
Centrum, Niebuszewo-Bolinko, 
Stare Miasto, Śródmieście-Pół-
noc, część os. Drzetowo-Grabo-
wo.

OKRĘG 4
Arkońskie-Niemierzyn, Głębo-
kie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrze-
cze, Pogodno, Świerczewo, Za-
wadzkiego-Klonowica, Łękno.

OKRĘG 5
Bukowo, Golęcino-Gocław, Nie-
buszewo, Osów, Skolwin, Stoł-
czyn, Warszewo, Żelechowa, część 
os. Drzetowo-Grabowo.

1. PIOTR CZYPICKI
przedsiębiorca, germanista

2. KUBA OLSZEWSKI
działacz społeczny, aktywista

3. ANNA BIELECKA
aktywistka, administratorka systemów IT

4. RENATA CEGIELSKA
przedsiębiorca, działaczka na rzecz sportu

5. RAFAŁ OLSZAŃSKI
urbanista, pracownik ZUT

6. IRENA KRAWCEWICZ
nauczycielka, socjoterapeutka

7. KATARZYNA RZECZYCKA
były przedsiębiorca

8. KAMIL RZECHUŁA
socjolog, manager w firmie IT

1. KAROLINA KULIŃSKA
wolontariuszka TOZ

2. MACIEJ SIKORSKI
radny osiedla Śródmieście-Zachód

3. IZA KUBICKA
architektka urbanistka

4. MONIKA WIKLIŃSKA
analityczka IT, działaczka społeczna

5. STANISŁAW MATUSEWICZ
kulturoznawca

6. WIOLETTA SZNEIDER
opiekunka osoby zależnej

7. TOMASZ CEREBIEŻ-TARABICKI
pracownik samorządowy, aktywista, prawnik

8. MAGDALENA KOWALSKA
nauczycielka, aktywistka

1. JAKUB MOŁDA
przedsiębiorca, aktywista

2. EWA ZIELIŃSKA
pracowniczka służby zdrowia

3. SZYMON SKORUPSKI
miejski aktywista, informatyk

4. PIOTR NAZE
radny osiedla Centrum

5. KRYSTYNA KARASIOW
ichtiolog, marketingowiec

6. BARBARA TRUSEWICZ
emerytowana psycholog

7. MACIEJ DŻUS
radny osiedlowy

1. TOMASZ NOWAKIEWICZ
fizjoterapeuta, miłośnik Szczecina

2. DOROTA SANECKA
florystka

3. TADEUSZ SZKLARSKI
architekt, artysta

4. MAŁGORZATA RONDOMAŃSKA
handlowiec

5. BARTOSZ MUSZYŃSKI
informatyk programista

6. KATARZYNA MARCISZEWSKA
pisarka

7. MAŁGORZATA STATKIEWICZ
przedsiębiorca, pracownik naukowy

8. WOJCIECH CZYPICKI
ekonomista, przedsiębiorca

1. MARCIN SZNEIDER
architekt, radny osiedla Warszewo

2. LIDIA PIECAK
architekt wnętrz

3. ARKADIUSZ LISIŃSKI
politolog, informatyk, Radny z Żelechowej

4. NATALIA MARKACZEWSKA
pracownica Domu Pomocy Społecznej

5. MARCIN DZIEMBOR
doktorant filologii angielskiej

6. AGNIESZKA SZYMAŃSKA
sprzedawca

7. JUSTYNA JELEŃ
aktorka, piosenkarka

8. WOJCIECH KNAP
informatyk, radny osiedla Warszewo

21 października głosuj na  
listę nr 11 - KW SRM

JESTEŚMY ALTERNATYWĄ!
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SRM - Szczeciński Ruch Miejski
Sylwetki wybranych kandydatek i kandydatów

Piotr Czypicki. Kandydat na prezydenta Szczecina. 
Przedsiębiorca, germanista, ojciec dwóch córek. 
Aktywista od 2009 roku. Prezes Stowarzyszenia  
Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina. Członek  
federacji Piesza Polska. Współzałożyciel Szczeciń-
skiego Ruchu Miejskiego. Autor projektu Jedna Ulica 
Rocznie w ramach którego zmodernizowane zostały 
ulice: Jagiellońska (z pl. Zamenhofa) oraz Bogusława.  
Nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Jakub Olszewski. Działacz społeczny, aktywista lo-
kalny. Prowadzi działania kulturalne i społeczne na 
Prawobrzeżu Szczecina. Walczy o odzyskanie auto-
busu linii 55. Wydaje książki i organizuje wystawy 
związane z historią Podjuch. Wspiera ludzi, którzy 
w wyniku niesprawiedliwych działań urzędników 
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Walczy 
przeciwko eksmisjom.

Anna Bielecka. Miłośniczka Puszczy Bukowej i 
współzałożycielka Klubu Kniejołaza – organizu-
je rajdy piesze i rowerowe, jest także współautorką 
wielu projektów prowadzonych przez stowarzysze-
nie. Interesuje się historią Szczecina, głównie Pra-
wobrzeża i Puszczy Bukowej. Współprowadzi fan-
page Puszcza Bukowa i Miłośnicy Prawobrzeża.

Karolina Kulińska. Wolontariuszka Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami. Aktywistka Społecz-
nej Straży Ochrony Zieleni Szczecina. W sferze 
miejskiej jest zwolenniczką takiego postępu, który  
łączy w sobie dążenie do rozwoju z poszanowaniem 
dla środowiska, nie odbywającego się jego kosztem. 
Przeciwstawia się złym praktykom w opiece nad 
zielenią miejską.

Maciej Sikorski. Miejski aktywista. Od lat walczy 
o pozytywne zmiany w naszym mieście. W 2015 
roku został wiceprzewodniczącym Rady Osiedla 
Śródmieście Zachód. Współtwórca kompleksowej 
modernizacji ulic na swoim osiedlu. W Radzie 
Miasta chce być prawdziwym przedstawicielem 
Śródmieścia

Jakub Mołda. Członek stowarzyszenia Równość na 
fali, której aktywność na rzecz upowszechniania 
i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich można nazwać głównym szeroko 
pojętym polem działalności. W Szczecinie chciałby 
więcej ciekawych miejsc dla pieszych i aktywnych 
sportowo mieszkańców, nowych miejskich atrakcji 
dla szczecinian i turystów oraz wydziału nocnego 
życia w urzędzie miasta.

Szymon Skorupski. Miejski aktywista. Od wie-
lu lat działa w Stowarzyszeniu Estetycznego i  
Nowoczesnego Szczecina. Szczególnie zainte-
resowany kwestiami poprawy bezpieczeństwa  
pieszych i rowerzystów oraz rozwojem transportu 
publicznego na terenie miasta. Chciałby uporać się  
z chaosem reklamowym i przestrzennym, jaki panuje  
w Szczecinie.

Tomasz Nowakiewicz. Urodzony w Szczecinie. Od 
20 lat mieszka na osiedlu Łękno. Jest fizjoterapeutą. 
Interesuje się przedwojennym Szczecinem. Zależy 
mu na utrzymaniu zielonego charakteru miasta, 
sprawnej i nowoczesnej komunikacji miejskiej oraz 
estetycznej przestrzeni publicznej.

Szklarski Tadeusz. Architekt, absolwent Instytu-
tu Architektury i Planowania Przestrzennego Po-
litechniki Szczecińskiej, doświadczony w pracach 
projektowych (PKZ, Inwestpojekt), prowadzeniu 
inwestycji (WDI) i nadzorze budowlanym (PINB), 
architekt miejski Bydgoszczy, plastyk miasta Szcze-
cina. Inicjator i wieloletni inspirator Westivalu – 
Sztuka Architektury. 

Marcin Szneider. Architekt urbanista, absolwent 
Politechniki Gdańskiej, radny osiedla Warszewo, 
przewodniczący Komisji Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Komunalnej. Strażnik 
zmian w planach zagospodarowania przestrzenne-
go na terenie Warszewa. Po powrocie do Szczecina 
działał w Stowarzyszeniu Estetycznego i Nowocze-
snego Szczecina.

Lidia Piecak. Architekt wnętrz, artysta plastyk, 
prowadzi własną firmę projektową. Jest nie tylko 
miłośnikiem ochrony zabytków, ale poszanowania 
zieleni i zwierząt.

Arkadiusz Lisiński. Radny Osiedla Żelechowa, 
współinicjator i aktywny uczestnik działań na 
rzecz poprawy funkcjonowania Rad Osiedli, wnio-
skodawca licznych projektów rewitalizacyjnych i in-
westycyjnych w Dzielnicy Północ, pomysłodawca i 
realizator wielu wydarzeń integracyjnych, kultural-
nych i sportowo rekreacyjnych, działacz oddolnych 
inicjatyw mieszkańców nadodrzańskich osiedli. 

Kamil Rzechuła. Socjolog z wykształcenia (absol-
went Uniwersytetu Gdańskiego), żywo zaintereso-
wany sposobami organizowania się lokalnych spo-
łeczności. Swoje zainteresowanie kulturą i edukacją 
rozwinął podczas studiów podyplomowych „Za-
rządzanie kulturą z elementami zarządzania szkol-
nictwem artystycznym” realizowanych w Akademii 
Sztuki w Szczecinie. 

Wojciech Knap. Ekonomista i informatyk, radny 
osiedla Warszewo. Aktywista, sygnalista miejski. 
Współredaktor strony www.warszewo.org. Zależy 
mi na opanowaniu chaosu reklamowego i brudu  
w mieście. Chc przewietrzenia rady miasta z „eta-
towych i wypalonych” radnych.
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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 dłu-
gu 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 budo-
wy nowego stadionu czy akwapar-
ku. Niestety z powodu wysokiego 
zadłużenia może być jeszcze gorzej. 
Pieniędzy może zabraknąć nie tyl-
ko na nowe inwestycje. Zagrożone 
może być opłacenie przez miasto 
usług takich jak komunikacja miej-
ska, remonty czy odśnieżanie dróg.
Co gorsza, część długu spłacana jest 

w Euro. Co się stanie z finansami 
miasta kiedy kurs tej waluty mocno 
wzrośnie? Czy to jest rozsądne go-
spodarowanie naszymi pieniędzmi?

Czy musimy się tak  
mocno zadłużać?
Większość się zgadza, że dług to 
nie jest dobra rzecz. Czasem jed-
nak warto zaciągnąć kredyt, by 
zainwestować na przykład w edu-
kację, rozwój. Jest prawie pewne, 
że pożyczenie pieniędzy na taki cel 
przyniesie nam po latach korzyści.

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

cję w każdym mieszkaniu.
Dług Szczecina rośnie. Nie dlatego, 
że wydajemy pieniądze na mądry 
rozwój miasta. Dług rośnie, choć 
miasto rzadko pomaga mieszkań-
com 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 wymy-
ślone teorie i czarnowidztwo. Takie 
są obecne plany prezydenta i rady 
miejskiej.

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

drogie w obsłudze.
Jednym z takich przykładów jest 
hala sportowa – „Netto Arena”. 
Kosztowała nas blisko 200 milio-
nów złotych, choć według planów 
miała to być kwota dużo niższa. 
Tymczasem podobne obiekty w Pol-
sce buduje się nawet połowę taniej. 
Dlaczego Szczecin musiał przepła-
cić?
Nie dość, że się zadłużamy, to jesz-
cze szczecińska gospodarka rośnie 
bardzo wolno. Niemal najgorzej 
w całej Polsce. To wszystko, w po-
łączeniu z największym wzrostem 
długu, jest groźne dla nas - miesz-
kańców. Nie możemy się dłużej go-
dzić na tak złe rządzenie naszym 
miastem i naszymi pieniędzmi.

Już niedługo rosnące zadłużenie Szczecina może dopro-
wadzić do sytuacji, że pieniędzy zabraknie na przykład 
na rewitalizację obszarów zdegradowancych czy na 
sprawne funkcjonowanie komunikacji publicznej. 
Stracimy na tym wszyscy.
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Blisko 40 lat
Tyle będą musieli czekać ostatni 
mieszkańcy Szczecina na ubika-
cję we własnym mieszkaniu! I nie 
dotyczy to garstki osób, lecz około 
6 tysięcy mieszkań komunalnych, 
pozbawionych prywatnych ubika-
cji. Jeśli policzyć skromnie, tylko 
po 3 osoby na lokal, to otrzymu-
jemy szokującą liczbę około 18 
tysięcy mieszkańców pozbawio-
nych własnego WC. Dotyczy to 
w pierwszym rzędzie mieszkań-
ców osiedli północnych, takich 
jak Gocław, Skolwin, Stołczyn. 
Jednak również na Prawobrzeżu - 
Podjuchy, a nawet w ścisłym cen-
trum miasta ludzie wciąż czekają 
na własną toaletę. W XXI wieku, 
w ponad 400-tysięcznym mieście, 
jest to wprost niebywały skandal!

Ignorancja 
rządzących
A jak podchodzą do tego władze 
Szczecina? Twierdzą, że nie mają 
pieniędzy i mieszkańcy powinni 
sami, we własnym zakresie, wybu-
dować ubikację we własnych miesz-
kaniach! Miasto stać podobno na 
nowy Aquapark za 150 milionów 
złotych i nowy stadion za 270 milio-
nów złotych. Brakuje jednak kilku-
nastu milionów złotych na zaspo-
kojenie najbardziej podstawowych 
potrzeb mieszkańców. Ludzie ratują 
się, montując ubikację we własnym 
zakresie, często bez pozwoleń, któ-
re trudno jest uzyskać. Czy jednak 
o to chodzi? Czy tak ma wyglądać 
polityka miasta, które chce być me-
tropolią i „pływającym ogrodem”? 
Czy władzom nie jest tak po ludzku, 
zwyczajnie wstyd?

TYSIĄCE MIESZKAŃ 
BEZ TOALETY! w XXI wieku takich problemów być nie powinno

Jakie obowiązki mają radni?
Radni powinni przychodzić na se-
sje Rady Miasta i posiedzenia ko-
misji. Szczecińscy radni mają sporo 
nieobecności na jednych i drugich 
spotkaniach. Ostatnio z braku od-
powiedniej liczby radnych nie od-
było się spotkanie Komisji do spraw 
Gospodarki Komunalnej, Rewitali-
zacji i Ochrony Środowiska. Na tym 
spotkaniu miała być rozpatrzona 
sprawa skargi na prezydenta miasta. 
Mieszkańcy zwolnili się z pracy, by 

wziąć udział w spotkaniu, ale radni 
zawiedli. By wziąć udział w kolej-
nym spotkaniu, mieszkańcy będą 
musieli ponownie zwolnić się z pra-
cy. Przy czym dalej nie wiemy, czy 
tym razem radni zechcą się z nimi 
spotkać.

Kto jest moim radnym?
Niewielu naszych radnych organi-
zuje stałe spotkania z mieszkańca-
mi. Nie informują nas o planowa-
nych działaniach. Nie dowiemy się, 
czym ważnym dla nas chcą się zająć 
w przyszłości. Nie pytają, czy to na 
pewno jest dla nas ważne. Nie tłu-
maczą, dlaczego głosowali w ten, a 
nie inny sposób.
Kolejna sprawa to okres wakacji. To 
czas, kiedy nie można porozmawiać 
z naszymi przedstawicielami i po-
dzielić się dobrymi i złymi wiado-
mościami z życia miasta. Nie ma do 
kogo zgłosić pojawiających się pro-
blemów. Przydałoby się, by radni 
pracowali przez cały rok. W końcu 
kłopoty nie mają wakacji.

Czy radni są uczciwi?
Szczecińscy radni są zatrudniani 
w miejskich spółkach. To są firmy 
miasta, zależne od prezydenta. Czy 
radny, którego prezydent w każdej 
chwili może zwolnić, jest w stanie 
realnie kontrolować prezydenta? 
Czy nie będzie się obawiał utraty 
pracy i zaprotestuje przeciwko po-
mysłowi prezydenta? Bezstronny 
radny to radny niezależny finanso-

CO ROBIĄ RADNI RADY MIASTA?
wo. Większość szczecińskich rad-
nych nie pracuje „u prezydenta”, ale 
ciągle są tacy, którzy nie widzą w 
tym niczego złego.
By miasto było dobrze zarządzane, 
wszystkie elementy władzy powin-
ny działać sprawnie. Zaangażowa-
nie Rady Miasta jest potrzebne, by 
nasz majątek był wydawany rozsąd-
nie, a miasto rozwijało się równo-
miernie.

Rada miasta ma wiele pracy. 
Między innymi uchwala bu-
dżet i kontroluje jego wykona-
nie. Kontroluje również dzia-
łania prezydenta. Jest naszym 
przedstawicielem. Dlatego od 
radnego oczekujemy wywią-
zywania się ze swoich obo-
wiązków. Jeśli nie będzie ich 
wykonywał rzetelnie, może 
dojść do złego rozporządzenia 
majątkiem miasta.
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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.

POMNIK DLA KAŻDEGO

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 miesz-
kańców osoby i wydarzenia. Zmie-
niają 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 dobre-
go artystę.  Obiekt powinien mieć 

współczesną formę i pasować do 
otoczenia. Warto, aby angażował, 
pobudzał do myślenia. Pomnik po-
winien również dobrze się prezen-
tować. Można go dostosować do 

różnych funkcji, np. może być ele-
mentem miejsca spotkań i spędza-
nia wolnego czasu. Drzewa i ławki 
w otoczeniu pomnika na pewno to 
ułatwią.
Ale najważniejszym jest to, co po-
mnik przedstawia. Powinien przy-
pominać o osobie lub wydarze-
niu. 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 wcze-
śniej. Powinniśmy wcześniej znać 
projekt i proponowane lokalizacje. 
Nie można stawiać obiektu bez wie-
dzy mieszkańców! Najlepsza wersja 

pomnika powinna być 
wybierana w konkursach 
przez grono specjalistów.
 
Jak jest w Szczecinie?
Niestety, żaden z wy-
mienionych na początku 
obiektów nie przeszedł 
takiej drogi. O pomni-
ki często starały się 
wpływowe osoby (że-
glarze - pomnik „Kota 
Umbriagi”, politycy PiS 
- pomnik Prezydenta). 
Czasem też nie wiado-
mo było co zrobić z ja-
kimiś obiektami, więc 
postawiono je byle gdzie 
(„Ptaki i ptaszyska” oraz 
„Maszt Maciejewicza”). 
Niestety, postępowanie 
względem wspomnia-
nych obiektów nie speł-
nia zasad demokratycz-
nego miasta…
Nie są one również zgod-
ne z tradycją pomników 
w Szczecinie. Mamy w 

mieście wyróżniające się obiekty, 
które zostały stworzone przez wy-
bitnych artystów. Wybierano je w 
konkursach, szukano dla nich lo-
kalizacji przez wiele lat. Czasem 
tworzono je z myślą o konkretnej 
lokalizacji. Są to uwielbiane przez 

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 po-
wstają 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 prze-
strzeni...
 

Jak powinno być w Szczecinie?
Na pewno nie można stawiać  
pomników byle jakich. Trzeba  
pomyśleć, czy dany obiekt jest  
potrzebny, jak wiąże się z naszym 
miastem. Pomnik powinien być 
wybrany w konkursie i mieć wyso-
kie walory artystyczne. To należy 
podkreślić: dla każdego pomnika 
konieczny jest oficjalny konkurs! 
Takie konkursy powinny być organi-
zowane przez władze miejskie. Pra-
ce powinno wybierać jury złożone 
ze specjalistów w dziedzinie sztuki 
oraz osób związanych z miastem. 
Obecnie w Szczecinie pojawiają się 
pomniki tych grup, które mają dobre 
relacje z władzą, a nie obiekty, które 
wygrywają w konkursach...
Pamiętajmy, że jako mieszkańcy 

mamy ważny głos: możemy sprze-
ciwić 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 po-
mnik np. szczecińskich dzieci? Albo 
kobiet pomagających strajkującym 
stoczniowcom? Niestety jest tak, że 
pomniki nie przedstawiają „zapo-
mnianych” grup, jak kobiety, dzieci 
czy pracownicy. A może powinny?

Obecnie w sztu-
ce stosuje się 
nietypowe for-
my upamiętnia-
nia.  Rzeźbę czy 
pomnik można 
stworzyć przy 
pomocy światła, 
laseru czy ho-
logramu. Może 
warto rozważyć 
stosowanie takich 
nowo c z e s nyc h 
środków również  
w Szczecinie?
 
Sztuka w mieście
Jesteśmy rów-
nież za tym, żeby  
w przestrzeni 
naszego mia-
sta było więcej 
sztuki.  Nie mu-
szą to być tylko 
pomniki. Waż-
ne, żeby te nowe 
dzieła były zwią-
zane z naszym 
regionem. No-
woczesną sztuką 
są również mu-
rale, instalacje, 

odpowiednio za-
planowana zieleń, dzieła tym-
czasowe (światła, hologramy,  
a nawet zapachy!). Pomniki mają 
czasem bardzo niecodzienną formę, 
np. betonowych bloków (słynny 
berliński „Pomnik Pomordowa-
nych Żydów Europy”). To oznacza, 
że nie muszą mieć formy klasycz-
nej, czyli postaci na cokole.
Pamiętajmy – pomniki to sztuka, 
urozmaicenie przestrzeni oraz 
wyraz naszych wartości! W końcu 
pomniki są dla nas!
 
Zapraszamy Was do refleksji: jakie 
powinny być pomniki w Szczecinie? 
Co byście chcieli upamiętnić – może 
Was jako uczniów? A może naszych 
świetnych muzyków: Helenę Maj-
daniec czy Filipinki?

Pomnik Kota Umbriagi

Pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
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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 mie-
ście na wózku inwalidzkim? Zrobi-
liśmy eksperyment. Piotr Czypicki 
ze Szczecińskiego Ruchu Miejskie-
go usiadł na jego potrzeby na wóz-
ku. Przez cztery godziny jeździł tak 
po mieście. Jak jest? Źle!
“Mam dość, moje ręce i głowa też 
mają dość” - mówił Piotr po zakoń-
czeniu 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 uli-
cach. Kierowcy parkują, jak chcą. 
Co w takiej sytuacji ma zrobić oso-
ba 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 po-
trzebna jest pomoc innych osób. 
Obniżenie krawężników byłoby 
sporym ułatwieniem. Nowe przej-
ścia są zwykle wygodne. Niestety 
jest jeszcze w Szczecinie wiele ta-
kich, które są bardzo trudne do po-
konania na wózku. Do tego krótkie 
zielone światło… To ogromny stres, 
gdy nie można podjechać pod kra-
wężnik i zapala się czerwone świa-
tło. Zdarza się, że kierowcy trąbią. 
Wiele osób pewnie na samą myśl o 
tym rezygnuje z wyjścia z domu…
Piotr sprawdził też jak wygląda ko-
rzystanie z restauracji czy publicznej 
ubikacji. Znów spotkał się z wielo-
ma 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 mu-
siał 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 Szcze-
cina jest dużo. Niepełnosprawni 
mogą czuć się nieswojo. A przecież 
miasto powinno być przyjazne dla 
każdego mieszkańca! Konieczne są 
zmiany. Poprawa przejść dla pie-
szych, nowoczesne tramwaje i au-
tobusy, ułatwienia na przystankach. 
Ale zmiany muszą też pojawić się  
w naszych głowach! Niepełno-
sprawni są równie ważnymi miesz-
kańcami Szczecina i nie możemy  
o nich zapomnieć.

NIEPEŁNOSPRAWNY, 
WIĘC GORSZY?

Witamy w krainie gdzie obcy 
ginie
Wszyscy wiedzą, że istnieje, ale nie 
wszyscy wiedzą gdzie to jest i co 

się tam dzieje. Pewnie dlatego au-
tor graffiti napisał na płocie: „Wi-
tamy w krainie gdzie obcy ginie”. 
No cóż... Wcale się nie dziwię, bo 
jak człowiek jest słabo zorientowa-
ny to zginie szybko. Nie będziemy 
jednak przybliżać Wam informa-
cji, bo dostęp do nich jest ogromny 
w internecie i archiwach.  Jednak 
najwięcej można się dowiedzieć na 
żywo u członkiń i członków stowa-
rzyszenia „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 stowarzy-
szenie. Próbują dać znać wszyst-
kim, że Szczecin nie kończy się na 
ostatniej kamiennej płycie położo-
nej na chodniku przy Bulwarach.

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

nie są równe i dla wszystkich. Choć 
takie być powinny. Znajdźcie więc 
chwilę na spacer, poznanie i porów-
nanie. 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 moż-
na więcej!
Potrzebne są inwestycje  
i zainteresowanie rządzących
Dla porównania: pieniądze z bu-
dżetu Unii Europejskiej są dzielone 
dla wyrównania szans pomiędzy 
krajami członkowskimi i regionami 
wspólnoty. Jeśli nie będziemy zrów-
nywać szans, zaczynając od swo-
jego gniazda, to natura sama nam 
pomoże, niszcząc dobytek znakiem 
czasu.

STOŁCZYN PO 
SĄSIEDZKU

Nad Odrą jest takie miejsce, o którym nie 
powinniśmy, a jednak trochę zapomnieliśmy. 

Nazywa się Stołczyn.

Felieton Krystyny Czubaki

Pucka taka brudna
Wyspa Pucka. Miejsce otoczone 
wodami, ale niezupełnie wyspowe, 
bo od strony południowej posia-
da sztucznie usypane połączenie ze 
stałym lądem. Kawał ziemi, a do-
kładnie 31,9 km2. Przed II wojną 
światową funkcjonowało tam osie-
dle mieszkaniowe z kaplicą i szkołą.  
Z ludzkiej obecności zostały głównie 
ogródki działkowe. Reszta to nie-
użytki i mokradła.

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 pe-
wien słoneczny weekend. 
Drałując na rowerze przeraziłam się 
nieco i mina mi zrzedła, gdy z każ-
dym 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 poustawia-
nymi „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 pięk-
ne, 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

Czy to może się opłacać?
Lokalna duma i śmiałe wizuali-
zacje zaostrzają apetyt. Aquapark 
rusza. Przedsiębiorczy samorząd 
pławi się w blasku swoich dokonań. 
W tym momencie niewiele mówi 
się o koszcie budowy, jego finan-
sowaniu czy utrzymaniu obiektu. 
Takie refleksje przychodzą później. 
Efekt nowości mija i mieszkańców  
w aquaparku trochę mniej. Tym-
czasem trzeba zacząć spłacać kredyt 
zaciągnięty na inwestycje i pokryć 
koszty utrzymania. Wtedy okazuje 
się, że obiekt jest za duży lub nie-
dopasowany do potrzeb. Spisany 
na kolanie biznesplan jest zupełnie 
nierealistyczny, a miastu pozostaje 
dokładać do nierentownego bizne-
su. 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 wspie-
ranie zdrowego stylu życia. Gorzej 
jeśli chętnych na basen i “atrakcje” 
jest mało.

Wszyscy szczecinianie będą 
się do tego dokładać
Nawet na tle innych, optymistycz-
nych i pospiesznie przygotowanych 
projektów, szczeciński aquapark 
bije na głowę niekompetencją i bra-
kiem profesjonalizmu inne samo-
rządy. Inwestycja za 200 mln nie 
posiada bowiem… biznesplanu! 

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. Wice-
prezydent “szacuje” koszty eksplo-
atacji na około 10 mln zł rocznie. Na 
szacowanie liczby odwiedzających  
i cen jest za wcześnie. Miasto i tak za-
kłada, że aquapark będzie przynosił 
stratę - o czym tu więc rozmawiać? 
Lepiej pokazywać wizualizacje “naj-
nowocześniejszego saunarium na 
świecie” - sauny dosłownie i w prze-
nośni bajkowe. Tymczasem sytuacja 
finansowa miasta do bajkowych nie 
należy - do aquaparku Unia Euro-
pejska nie dołoży, całość inwesty-
cji będzie sfinansowana z kredytu,  
który spłacać będziemy do roku 
2047!

Czy nie lepiej mieć normalną 
pływalnię w pobliżu domu?
Mike Lydon w swojej książce “Tac-
tical 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 ba-
senową we wszystkich dzielnicach? 
Można przecież wyremontować  
i unowocześnić obecne baseny oraz 
wybudować kilka nowych.

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

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

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.

21 października 
głosuj na listę nr 11 - SRM!

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

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

sfinansowano ze środków KW SRM


