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Porady zero waste

Warto zmieniać nawyki
Wielu z nas nie chce tylko biernie patrzeć na niszczenie planety.
Podejmujemy świadomą decyzję, by w miarę możliwości
zredukować nasz destrukcyjny w tym udział w imię zapewnienia
sobie samym i naszym dzieciom jakiejkolwiek znośnej
przyszłości. Takim wyborem jest zero waste – styl życia będący
połączeniem minimalizmu i ekologii.

Wspaniałe choreografie,
imponujące stroje
Imponujące widowisko pokazali
ostatnio, w szczecińskiej Operze
na Zamku, tancerze Studia Tańca
Impact. To był koncert galowy
tej szkoły tańca, podsumowujący
cały rok szkolny. A było się czym
chwalić, bowiem Impact ma na
swoim koncie wiele sukcesów.

Odświeżyli przeboje

W tym roku zespół Nouvelle Vague
celebruje swoje 15. urodziny. Podczas koncertu w Szczecinie wystąpiły
z grupą wokalistki – Mélanie Pain oraz
Élodie Frege. 
Fot. Ryszard PAKIESER

PRZETARG

PRZETARG

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Adres
nieruchomości
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Świnoujście,
ul. Bohaterów
Września 28, 29
Lokal użytkowy
nr U4

Oznacz. nieruch
wg KW

Oznaczenie
nieruch.
wg ewidencji
gruntów

SZ1W/00032798/8

Obr. 0007,
Świnoujście
Dz. nr 137/4
o powierzchni
0,2076 ha

Pow. lokalu
użytkowego
w m 2 przeznaczona
do najmu

Przeznaczenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości

Czas
trwania
umowy

Termin
płatności
czynszu
najmu

Wywoławczy
miesięczny
czynsz
netto

Wysokość
wadium

Termin
przetargu

195,80

Handel,
usługi,
biuro,
magazyn

Lokal użytkowy
zlokalizowany
w budynku
Wspólnoty
Mieszkaniowej

Czas
nieoznaczony

Do 15go dnia
każdego
miesiąca
z góry

1 860,00 zł

5 580,00 zł

23.07.2019 r.
godz. 10:00
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W lokalu będącym przedmiotem najmu Najemca własnym staraniem i na własny koszt wykonana nw. prace celem przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej:
Wykonanie przyłącza (zasilanie), które obejmuje złożenie wniosku do ENEA Operator w celu określenia warunków przyłączenia. Po uzyskaniu warunków Najemca opracuje dokumentację (schemat jednokreskowy
zasilania) uzgodniony ze Wspólnotą Mieszkaniową oraz z ENEA Operator. Po zatwierdzeniu dokumentacji Najemca wykona przyłącze w postaci skrzynek z tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym.
Wykonanie wewnątrz lokalu instalacji elektrycznej w podstawowym zakresie, w każdym pomieszczeniu w postaci zainstalowania w zależności od wielkości pomieszczenia opraw oświetleniowych oraz minimum
po dwa gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu.
Wykonanie demontażu istniejącej instalacji oraz utylizacja złomu.
Podatnikiem podatku od nieruchomości za przedmiot przetargu będzie Najemca na podstawie złożonej informacji/deklaracji podatkowej we właściwym miejscowo organie podatkowym.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2019 roku o godzinie 10:00 w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie przy ul. Księcia Sambora 4 (pok. nr 13).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 580,00 zł, przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 1130 1176
0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2019 r. z dopiskiem: ”Przetarg na najem lokalu użytkowego nr U4, położonego w Świnoujściu
przy ul. Bohaterów Września 28,29”. Za termin wpłaty uważa się wpływ wadium na ww. rachunek bankowy najpóźniej do dnia 17.07.2019 r.
Uczestnik przetargu powinien zapoznać się ze wzorem umowy najmu w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4 do dnia 22.07.2019 r. w godzinach
od 8:00 do 15:00 lub w dniu przetargu tj. 23.07.2019 r. do godz. 9:30 lub na stronie internetowej www.amw.com.pl
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Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2/ ul. Księcia Sambora 4 na okres od 27.06.2019 r. do 23.07.2019 r.
oraz opublikowana na stronie internetowej www.amw.com.pl/pl/nieruchomosci/przetargi-nieruchomosci i w Biuletynie informacji Publicznej.

Oddział Regionalny w Szczecinie
70-230 Szczecin • ul. Potulicka 2
tel. +48 91 447-20-00 • +48 91 447-20-02
www.amw.com.pl
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Wszelkie informacje można uzyskać w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4 (pok. Nr 7) lub ( (91) 447 20 32; 697 080 499.
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W tym sezonie wielokrotnie nagradzano układ choreograficzny
pn. „Filharmonia”, który oprawą
sceniczną ściśle nawiązuje do
projektu budynku szczecińskiej
Filharmonii im. M. Karłowicza.
Zresztą, zapraszamy do obejrzenia
zdjęć z imprezy. (MON)

PATRONAT KURIERA
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Zero waste na co dzień
– Miej zawsze przy sobie wielorazową materiałową torbę. Uszyj
mniejsze torebki np. ze starej
firany, by nie sięgać po reklamówki
przy towarach na wagę.
– Unikaj plastiku za wszelką
cenę – np. zaopatrz się w termo-kubek na gorące napoje i szkla-

ną butelkę na własne napoje.
Zamiast płynu pod prysznic kup
mydło w kostce. Kupuj kosmetyki
w szklanych opakowaniach.
– Wybieraj produkty ekologiczne
i wielorazowe – np. materiałowe
pieluchy, waciki, kubeczek menstruacyjny zamiast podpasek, myjki
lniane zamiast gąbek do mycia.
– Segreguj śmieci. Jeśli to możliwe, niech śmieci biodegradowalne
trafią do kompostownika.
– Wysiądź z auta, wskocz na
rower, przejedź się tramwajem,
chodź więcej pieszo.
– Kupuj mniej i wtedy gdy czegoś naprawdę potrzebujesz. Jeśli
potrzebujesz czegoś tylko na jeden
raz, spróbuj to pożyczyć.
– Sprzątaj naturalnie: używaj
octu, sody oczyszczonej, szarego
mydła.
– Ogranicz kupowanie nowych
ubrań. Możesz wyglądać świetnie,
pozostając w zgodzie z własnymi
wartościami. Wymieniaj się ciuchami (np. swap party), przerabiaj
je, kupuj używane ubrania.

Gala Studia Impact
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Świadoma konsumpcja to nie
dziwactwo ani kara – to rozsądny,
a do tego atrakcyjny sposób na życie. Kupując mniej, wykorzystując
lepiej to, co mamy, odnawiając, obdarzając innych, możemy naprawdę wiele zyskać. Korzyści płynące
z takiej zmiany są niesamowite: to
oszczędności finansowe i poprawa zdrowia, ale także poczucie
dumy i wpływu na swoje życie!
Możemy zmieniać swoje nawyki
metodą małych kroków. Wystarczy
poeksperymentować zgodnie z zasadą reduce-reuse-recycle, czyli
ogranicz konsumpcję – wykorzystaj
ponownie – poddaj recyklingowi.
Oto podpowiedzi.

Wspaniałe choreografie, imponujące stroje, niezwykłe umiejętności – tak było
na gali Impactu. 
Fot. Marta TESZNER
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Segreguj śmieci. Jeśli to możliwe, niech śmieci biodegradowalne trafią do
kompostownika. 
Fot. Robert STACHNIK

Zero waste a jedzenie
– Nie kupuj za dużo na raz i bez
głowy! Planuj zakupy i posiłki na
3-4 dni z góry.
– Nim pójdziesz na kolejne
zakupy, przejrzyj lodówkę i szafki.
Ugotuj coś z zapasów i resztek.
– Kupuj świeże sezonowe warzywa i owoce.
– Kupuj jak najmniej przetworzone jedzenie.
– Mroź dania, rób przetwory lub
kiszonki. Albo po prostu podziel
się z sąsiadką lub przynieś do
Jadłodzielni.
– Ogranicz spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych. Hodowla
zwierząt odpowiada za 20 proc.
emisji gazów cieplarnianych.
Wiele inspirujących i sprawdzonych porad, jak być zero waste, znaleźć można na blogu Kasi
Wągrowskiej Ograniczamsie.com
oraz Nanowosmieci.pl. Na blogu
Oszczednicka.pl dostępny jest darmowy arkusz planowania posiłków.
Gdybyście jednak mieli za dużo
jedzenia i chcielibyście się nim
podzielić, to zapraszamy do Jadłodzielni Szczecin, zlokalizowanej
przy ul. Żółkiewskiego 4 we wtorki
i czwartki w godzinach od 11 do
17 i w soboty od 9.30 do 12 oraz
do korzystania z szafek – to takie
bezobsługowe, dostępne całą dobę
jadłodzielnie, gdzie każdy może przynieść żywność, której ma za dużo,
ale też może ją wziąć. Nasze szafki
znajdują się: przy Stowarzyszeniu
Stołczyn po Sąsiedzku, ul. Nad
Odrą 18, przy C.H.U. Manhattan,
niedaleko sklepu Netto, wejście
od ul. św. Łukasza i na Targowisku
Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 26B –
czynna do godziny 18, później dary
można przekazywać na portiernię.

Jadłodzielnia Szczecin

PRZETARG
2637-19-A

„Proszę pana, ja jestem umysł
ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po
prostu. No… To… Poprzez… No,
reminiscencję. No jakże może
podobać mi się piosenka, którą
pierwszy raz słyszę” – chyba każdy zna tę wypowiedź inżyniera
Mamonia w filmie „Rejs”. Wątpię,
czy francuska grupa Nouvelle
Vague kiedykolwiek widziała
wspomnianą opowieść Marka
Piwowskiego, ale to właśnie
utwory, które wszyscy znamy,
formacja wykonuje na swoich
koncertach oraz nagrywa je na
płyty. Z sukcesami – to warto
podkreślić.
Dotąd na ich albumach znalazły się covery kompozycji takich
kultowych formacji, jak: Depeche
Mode, The Cure, Joy Division,
The Clash, Blondie, Yazoo, New
Order, Visage czy The Sisters
of Mercy. W 2016 roku ukazała się ostatnia płyta paryskiej
grupy – „I Could Be Happy”.
Muzycy, korzystając z inspiracji
punkowych i postpunkowych połączonych z klimatem bossa novy,
na nowo odkryli i odświeżyli
utwory takich wykonawców jak
Cocteau Twins czy Briana Eno.
Te piosenki również zabrzmiały
podczas niedawnego koncertu
w szczecińskiej filharmonii,
w ramach cyklu występów pn.
Szczecin Music Fest.
(MON)

