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Ogrodzenie Cmentarza Centralnego w odcinkach

Ratujemy – nie marnujemy

Stare na nowe

Gospodarka
Dobra Wspólnego

Popękane słupy i podbudowy przęseł. Łuszcząca się
farba i zwietrzała zaprawa między odpadającymi cegłami.
Wciąż jeszcze odcinki zabytkowego ogrodzenia Cmentarza
Centralnego są w tak fatalnym stanie. Nie udało się pozyskać
środków zewnętrznych na kompleksową renowację, więc jest
odnawiany odcinkami i etapami. Czas na kolejny – w rejonie
drugiej bramy.

Tym razem ZUK się przymierza do remontu ok. 100-metrowego odcinka ogrodzenia Cmentarza Centralnego w rejonie drugiej bramy – od ul. Ku Słońcu.
W gestii wykonawcy będą nie tylko prace budowlane, ale również… w zieleni.
Wykonawca renowacji będzie musiał posadzić trzy robinie akacjowe oraz klon
zwyczajny.

W ostatnich latach Zakład Usług
Komunalnych, administrujący największą szczecińską nekropolią,
zdołał odnowić zabytkowe ogrodzenie CC od strony ul. Mieszka
I oraz odcinek od wiaduktu po
Bramę Główną. Prace etapując
z uwagi na ograniczone środki
własne, jakie mógł przeznaczyć
na ten cel. Tym bardziej że było
to kosztowne przedsięwzięcie:
niemal rękodzieło wymagające
wynajęcie specjalistycznych firm
konserwatorskich. ZUK wprawdzie poszukiwał zewnętrznych
źródeł finansowania dla tego
zadania zarówno europejskich,
jak i z Ministerstwa Kultury, ale
– niestety – bezskutecznie. Całość
wydatków sięgających ponad 2
miliony złotych pochodziła z budżetu Szczecina.
Trzy lata temu pociągnął więc
dalej – także ze środków budżetowych – renowację zabytkowego ogrodzenia od strony ul. Ku
Słońcu, dzieląc prace na odcinki,
a koszty na etapy. Z roku na rok
realizując kolejny, co w sumie
doprowadziło do odnowienia około
130 metrów kosztem blisko 380
tysięcy złotych.
W tym roku ZUK ma podobny
plan. Tym razem chce odremontować odcinek o długości 100
m. Jeszcze nie wiadomo, jakim
kosztem, bo termin przyjmowania ofert od potencjalnych
wykonawców upłynie dopiero
3 kwietnia. Z terminem realizacyjnym sięgającym 200 dni
kalendarzowych i zakresem –
prócz przęseł – poszerzonym
o zabytkową bramę oraz furtkę
(an)
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Gospodarka Dobra Wspólnego to nowy model ekonomiczny,
który jest odpowiedzią na bolączki świata. Jak wszyscy
wiemy, dotychczasowy system gospodarczy opiera się na
dwóch zasadach: konkurencji oraz pomnażania zysków za
wszelką cenę. W takim systemie nie zwraca się uwagi na
dewastację środowiska, nadmierną eksploatację zasobów
Ziemi, bezrobocie, ubóstwo, nierówne podziały społeczne.
W odpowiedzi na to austriacki profesor ekonomii, socjolog
i politolog Christian Felber proponuje model gospodarki
przyszłości (GDW), którego innowacja polega na przesunięciu
uwagi z pieniądza na dobro ogółu.
W takim systemie liczy się
współpraca, a nie konkurencja,
natomiast wartość przedsiębiorstwa mierzy się tzw. bilansem
GDW, który pokazuje, czy np.
produkcja jest przyjazna dla
środowiska, warunki pracy są
dobre, jakie jest podejście do
klientów i do partnerów biznesowych, czy kobiety są dobrze
traktowane i zarabiają tyle samo
co mężczyźni, czy jest sprawiedliwy podział dochodu, czy decyzje podejmowane są w sposób
demokratyczny itd.
Model ten wspiera lokalnych
przedsiębiorców, kooperatywy,
ideę niemarnowania, wymianę
dóbr i usług, wszelkie działania
proekologiczne, bazuje na takich
wartościach jak zaufanie, szacunek, uczciwość. Może to wydawać
się utopią, lecz od kilkudziesięciu lat na całym świecie takie
inicjatywy funkcjonują, jest ich
ponad 1570. Należą do nich np.
Patagonia – producent odzieży
i sprzętu sportowego, hiszpańska
spółdzielnia Mondragon, brazylijski koncern Semco, egipski
Sekem, kilka gmin w Tyrolu, które
utworzyły Region Gospodarki
Dobra Wspólnego i cały czas
pojawiają się kolejne oparte
na tym samym kodeksie wartości.

W Polsce rolę koordynatora GDW
pełni Stowarzyszenie Rytm Ziemi.
Osoby zainteresowane szerszym
poznaniem tematu odsyłamy do
lektury książki Ch. Felbera „Gospodarka Dobra Wspólnego”, natomiast wszystkich zachęcamy do
współtworzenia świata opartego
na wartościach. To co na pewno
każdy już dziś może zrobić, to
ograniczyć marnowanie wszelkich
dóbr. Pamiętajmy, że są punkty,
gdzie można oddać to, z czego
już nie korzystamy i wziąć to,
czego potrzebujemy. Zapraszamy
do szczecińskich Jadłodzielni
na Ryneczku Kilińskiego (pawilon 65) i przy ul. Żółkiewskiego
4 oraz do trzech wolno stojących
szafek:na Manhattanie w pobliżu
Netto, na Stołczynie – ul. Nad
Odrą 18 i na Rynku w Zdrojach,
ul. Młodzieży Polskiej 26 (www.
jadlodzielniaszczecin.pl).
Jadłodzielnia Szczecin

Trwa Szczecin Jazz

Erykah Badu i szczecinianie
W Szczecinie trwa właśnie Szczecin Jazz, czyli międzynarodowy
festiwal. Wydarzeniem imprezy ma być dzisiejszy występ
Erykah Badu. Jutro z kolei wystąpią szczecińscy artyści
w ciekawych „połączeniach muzycznych”.

Erykah Badu
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Najbardziej wyczekiwany koncert festiwalu odbędzie się dzisiaj
o godz. 20 w Netto Arenie. Wystąpi
tu uznawana za królową neosoul,
będąca laureatką czterech nagród Grammy – Erykah Badu.
Artystka przyjeżdża do Polski na
zaproszenie saksofonisty Sylwestra

NISKIE RATY!!!
 Nowość! Raty miesięczne
 Dogodne warunki spłat
 Również z zajęciami komorniczymi
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Ostrowskiego i trębacza Keyona
Harrolda, aby dać jedno jedyne
show, ekskluzywnie dla Szczecin
Jazz. Badu łączy w swojej twórczości hip-hop z soul, jazzem i muzyką
elektroniczną. Wystąpiła dotąd
w kilku filmach, m.in. w: „Wbrew
regułom”, „Blues Brothers 2000”,
„Głowa do góry”. Ma na swoim
koncie współpracę z wieloma znakomitymi artystami, jak: Macy
Grey, Chaka Khan, Outcast, The
Roots, D’Angelo, Common, Guru,
Mos Def, Jill Scott.
Jak będzie wyglądał dzisiejszy
show? Oto, co zdradza Robert Grabowski ze Szczecińskiej Agencji
Artystycznej:
– Podczas koncertu królowa
zaśpiewa minimum 75-minutowy
koncert z zespołem Culture Revolution Keyona Harrolda i Sylwestra
Ostrowskiego – informuje. – W programie znajdą się największe hity
Erykah Badu, takie jak „Rimshot”.
Z artystką przyjadą również jej
background voices, czyli popularnie u nas nazywane chórki, po to,
aby całość brzmiała znakomicie.
Skoro przy brzmieniu jesteśmy,
z Erykah przyjeżdża również jej
akustyk, a zgodnie z riderem (opisem tego, czego dokładnie wymaga
artysta – przyp. red.) scena ma
być bardzo duża, nagłośnienie
najlepszej jakości, światła bardzo
profesjonalne, a ekrany i telebimy wielkie tak, aby każdy słyszał
i widział wszystko.

Na zakończenie festiwalu
– wtorkowy koncert specjalny
z udziałem szczecińskich artystów jazzowych pn. Szczecin
Day, w filharmonii. Na początku
zagra Michał Martyniuk wraz
ze swoim trio, które zaserwuje jazz w wykonaniu muzyków
młodego pokolenia. Urodzony
w Szczecinie artysta dorastał
w Nowej Zelandii. Jest laureatem
prestiżowego konkursu Made In
NY Jazz Competition, otrzymał
także nominację do Fryderyków

Joanna Gajda

w kategorii „jazzowy debiut roku
2019” za płytę „Nothing to Prov”.
W drugiej części koncertu wystąpią Joanna Gajda i Bartosz
Świątek w projekcie „Pop goes to
jazz” ze specjalnie zaaranżowanymi utworami Steviego Wondera,
Michaela Jacksona i innymi popularnymi melodiami z lat 80. A na
koniec zaprezentuje się wystrzałowa mieszanka Szczecin Voices:
wokalistki Maja Koterba, Kasia
Buja-Kazuba i Angelika Anozie
(też w duecie z raperem Sobotą)

oraz w sekcji muzycznej – Maciej
Kazuba, Szymon Orłowski, Piotr
Wrombel, Marcin Jahr.
Dla naszych Czytelników mamy
dwa podwójne zaproszenia na wtorkowy koncert. Aby wziąć udział
w konkursie, należy wysłać SMS
na numer 72601 z hasłem: kurier.
koncert. Na SMS-y czekamy tylko
25 marca br. Zaproszenie otrzymają osoby, która najszybciej przyślą
SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a
– 2,46 zł z VAT. ©℗
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