Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok
Uwaga:
Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe.
1. Tytuł zadania
Odbudowa pomnika Sediny na Placu Tobruckim.
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania
Plac Tobrucki w Szczecinie.
3. Opis zadania
Celem projektu jest odbudowa przedwojennego symbolu Szczecina – Sediny, która niegdyś stała na Placu
Tobruckim. Obecnie na cokole na którym pierwotnie stała Sedina ustawiona jest kotwica. Na bazie gipsowego
modelu 1:4 wykonanego przez Stowarzyszenie „Kupców dla miasta Szczecina” trzeba będzie stworzyć Sedinę w
skali 1:1. Większość mechanizmów fontanny jest sprawna jednak do uruchomienia jej w kształcie sprzed wojny
niezbędna będzie naprawa i montaż nowych dodatkowych elementów tryskających wodą.
4. Uzasadnienie zadania
W latach 90. XIX wieku niemiecki rzeźbiarz profesor Karl Ludwik Manzel zaprojektował pomnik młodej kobiety
trzymającej żagiel stojącej na łodzi Gryfitów. Monumentalny pomnik szybko stał się symbolem i wizytówką
Szczecina. Niestety podczas wojny zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
Od kilku lat Szczecinianie starają się o odbudowę monumentu. W ostatnich latach przeprowadzone zostały liczne
zbiórki pieniędzy na ten cel. Dzięki działalności Stowarzyszenia „Kupcy dla miasta Szczecina” stworzony został
gipsowy model rzeźby w skali 1:4, który będzie bazą dla wykonania pomnika w skali 1:1. W ubiegłym roku grupa
ponad 4 tys. mieszkańców złożyła obywatelski projekt uchwały intencyjny w sprawie przesądzenia lokalizacji dla
Sediny na placu Tobruckim, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Miejską. Sedina dzięki
działalności Szczecinian staje się niewątpliwie wzorem inicjatywy obywatelskiej. Naturalnym krokiem po
publicznych zbiórkach i uchwale obywatelskiej jest poddanie pomysłu odbudowy pomnika Sediny pod głosowanie
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Plac Tobrucki przez swoją bliśkość z dworcem PKP i PKS jest ważnym punktem na mapie turystycznej Szczecina.
Niegdyś było to samo centrum miasta, dzisiaj jest to pusta przestrzeń, na którą władze miasta od dłuższego czasu
nie mają pomysłu. Niewątpliwie odbudowa pomnika wpłynęłaby pozytywnie na rewitalizację okolic Placu
Tobruckiego i znacząco podniosła walory turystyczne miasta.
5. Beneficjenci zadania
Na odbudowie Sediny zyskają wszyscy mieszkańcy miasta oraz turyści, a Plac Tobrucki ponownie stanie się
miejscem gdzie ludzie z przyjemnością będą spędzać swój wolny czas.

6. Szacunkowe koszty zadania
Składowe części zadania

Koszt

1. Wykonanie rzeźby pomnika Sediny, naprawa mechanizmów
fontanny i ustawienie gotowej rzeźby na cokole.

Około 3 mln złotych

2.

Łącznie: 3 000 000 zł
7. Kontakt do autorów propozycji zadania
Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Kontakt (e-mail, telefon)

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym
zamieszczenie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl
badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych
dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.

