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Praktyczne wdrażanie

Budżetu Obywatelskiego
W ostatnich tygodniach mieszkańcy okolicy ulic Zakopiańska i Tarasy mieli okazję
obserwować jak wygląda praktyczne wdrażanie Budżetu Obywatelskiego.
Chodzi o remont schodów – realizacja zwycięskiego projektu z 2015 roku.
wy bywa męczące, frustrujące
i nie zawsze przynosi spodziewany efekt. Bywa jednak tak,
że pewne rzeczy da się załatwić
od ręki (zepsuty kosz na śmieci,
dziura w chodniku, nie działająca latarnia), wystarczy jeden
telefon do Dyżurnego Inżyniera
Miasta. W naszych społecznościach pokutują pewne schematy
myślowe: Ja nic nie mogę, nie da
się, na pewno nie posłuchają...
To nie do końca prawda. Zwłaszcza w odniesieniu do drobnych
problemów i usterek, brak reakcji
urzędników wynika często z...
braku informacji o problemie.
Oczywiście, urzędnicy bywają
leniwi i niechętni do pomocy,
ale trzeba przyznać szczerze,
że taka postawa to już raczej
margines. Również my, jako
radni dzielnicy nie zawsze wiemy o istnieniu danego problemu i tylko jasna informacja od
mieszkańców pozwala na podjęcie działań. W ciągu roku podejmujemy kilkadziesiąt interwencji – od zgłaszania zaśmiecenia,
poprzez złamaną barierkę do naprawy uszkodzonego chodnika.
Chodzi mi po głowie pomysł

telefon: 58 52 44 500;
e-mail:dim@zdiz.gda.pl

dokonania „Diagnozy stanu
dzielnicy”, czyli po prostu spisania wszystkich drobnych usterek, które wkurzają mieszkańców na co dzień, a nie wymagają
wielkich nakładów finansowych,
planów inwestycyjnych i przetargów. Może warto stworzyć taką
listę, wraz z szablonem pisma
urzędowego, które każdy z nas
mógłby wysłać w łatwy i przyjemny sposób, po prostu uzupełniając o niezbędne informacje?
To nie znaczy, że Rada czy Zarząd Dzielnicy przestałyby interweniować w ważnych sprawach
– po prostu tych interwencji byłoby więcej.
Serdecznie zapraszam zainteresowanych
mieszkańców
do współpracy przy rozwijaniu
powyższego zamysłu. Skoro
współpraca na styku mieszkańcy-rada-urzędnicy
przyniosła
efekt w postaci niezgody na byle
jakie wykonywanie ważnej dla
dzielnicy inwestycji, być może
przyniesie również pozytywne
rezultaty w innych, mniejszych
i większych sprawach?

Jędrzej Włodarczyk

Fot. Wojciech Gilla

Rada Dzielnicy Siedlce przyjmuje wszelkie zgłoszenia i przekazuje dalej wedle właściwości.
Jednocześnie angażujemy się
w zabieganie o większe projekty
inwestycyjne, społeczne i edukacyjne, jak również pomagamy mieszkańcom działającym
na własną rękę, doradzamy
i podpowiadamy.
e-mail: info@radasiedlce.pl;
Dyżurujemy w siedzibie rady
przy ul. Kartuskiej 63/65
w każdy wtorek w godz. 18-19
(od lutego)

do bezpiecznego użytkowania,
z kolei te na Tarasach, z uwagi na ich stan i brak podjazdu,
wykluczały osoby starsze i niepełnosprawne. Nie o to jednak
chodzi by narzekać na priorytety
inwestycyjne Miasta Gdańska,
a nawet na jakość wykonania
obecnej inwestycji (jest fatalna,
na tę chwilę wiemy, że inwestycja może nie zostać odebrana),
lecz by pochwalić obywatelskie
zaangażowanie mieszkańców.
Od samego początku obecnej
przebudowy widać, że mieszkańcy „pilnują sprawy”. Rada
Dzielnicy Siedlce, choć nie
zaangażowana
bezpośrednio
w ten projekt, otrzymywała
sporo telefonów i maili. Najczęściej twórczych (rady dotyczące wykonania, wskazywanie
na mankamenty), niekiedy nieco
mniej (co również mobilizuje),
ale zawsze z dobrą intencją. Takie „chodzenie wokół spraw”
bardzo pomaga, to najlepsza lekcja z tych kilku lat w lokalnym
samorządzie. Każdy kto kiedykolwiek działał na rzecz realizacji takiego czy innego projektu
wie, że zabieganie o nasze spra-

Dyżurny Inżynier Miasta
przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów
infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom.

Prace budowlane przy schodach na ul. Zakopiańskiej

Fot. Wojciech Gilla

T

ak się składa, że byłem
sceptycznym
projektodawcą remontu schodu.
Dlaczego sceptycznym? Z tego
względu, że wiele osób wciąż
zadaje sobie pytanie: Czy Budżet Obywatelski powinien służyć realizacji tak podstawowych
inwestycji? Czy nie powinna
istnieć kolejka niezbędnych potrzeb dzielnicowych realizowanych sukcesywnie i „z urzędu”?
W końcu schody na ul. Zakopiańskiej już od lat nie nadawały się

Projekt współfinansowany
z środków
Urzędu Miasta Gdańska

Remont schodów między ul. Tarasy a ul. Zakopiańską
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Rewitalizacja placu zabaw Koperta życia dla seniora
przy ulicy Skarpowej
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia rozpoczął akcję

edukacyjną promująca Koperty życia. Jest to ściśle określony
sposób przechowywania podstawowej informacji medycznej
na temat zdrowia seniora. Dzięki czytelnemu oznakowaniu
graficznemu dokumentacja medyczna w łatwy sposób jest
dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy
w sytuacjach kryzysowych.

Fot. Zofia Pobłocka

O ludzkim życiu często decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym,
samotnym brakuje informacji o stanie
zdrowia chorego i przyjmowanych
przez niego lekach.

J

ednym z projektów inwestycyjnych budżetu Rady Dzielnicy
na rok 2016 była rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Skarpowej. W sobotę 3 grudnia 2016r. zakończył się montaż
zakupionej z środków Rady huśtawki oraz drążków gimnastycznych. Odbudowa placu zabaw przy ulicy Skarpowej to efekt wieloletnich starań i determinacji w osiągnięciu celu przez mieszkańców tego rejonu Siedlec. Mieszkańcy zainteresowani rewitalizacją
placu zabaw wzięli udział w konsultacjach budżetu Rady Dzielnicy na rok 2016. Docenili to radni i postanowili przeznaczyć na
ten cel 7 000 zł. Kwota nie była w stanie zaspokoić wszystkich
potrzeb, pozwoliła jednak rozpocząć proces odbudowy i dać nadzieję na dalszy rozwój w przyszłości.
Warto również przypomnieć, że po kilku latach starań w pozyskiwaniu środków z Budżetu Obywatelskiego, w bieżącym roku
udało się i w 2017 r. plac zabaw zostanie dalej rozbudowany

Bartłomiej Cyrny

Jak wygląda Koperta życia

Jest to zestaw składający się
z plastikowej, zamykanej na zatrzask
koperty,
oznaczonej
specjalnym
nadrukiem,
karty
informacyjnej
(ankiety) która zawiera podstawowe
informacje o stanie zdrowia, lekach,
uczuleniach oraz magnesu na drzwi lodówki, który informuje o obecności
koperty życia wewnątrz lodówki.

Koperta na drzwiach lodówki – dokumentacja medyczna
w środku

Kopera życia znaleziona przez ratownika wezwanego do domu chorego
w stanie zagrożenia życia, gdy właściciel koperty nie będzie w stanie
samodzielnie udzielić informacji na temat swojego stanu zdrowia,
chorób, przyjmowanych leków, stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy
i ratowników medycznych.

Dla kogo Koperty życia

Ten ściśle określony sposób przechowywania dokumentacji medycznej dedykowany jest szczególnie seniorom i osobom mieszkającym samotnie oraz osobom niepełnosprawnym, chorującym przewlekle.

źródło:UMGdańsk

Siedlce na starej fotografii

Dziś publikujemy kolejne zdjęcie z historii Siedlec dzięki uprzejmości Pani Haliny Wendy. Na zdjęciu uczniowie SP nr 12.
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Czas remontów
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Siedlecka wierszomania
Karnawał
Smutki zostaw hen za progiem
Dziś radości nadszedł czas.
Toć karnawał mamy teraz,
Więc się bawmy wszyscy wraz

Fot. Wojciech Gilla

Bałwanek

Grudzień 2016 na Siedlcach pod względem inwestycji remontowych okazał się
wyjątkowy. A wszystko za sprawą łaskawej dla budowlańców pogody. I opóźnień oczywiście. Tak więc doczekaliśmy
się realizacji ważnych dla mieszkańców
schodów przy ulicy Zakopiańskiej – jedne przy sklepie FART, a drugie na przedłużeniu ulicy Tarasy. Przypominamy
iż w ramach Budżetu Obywatelskiego
2016 projekt ten zwyciężył i powinien był
zostać zrealizowany do końca roku 2016.
I udało się. Jednocześnie zmodernizowano w kilku miejscach na Siedlcach przejazdy rowerowe przez poprzeczne drogi
do Kartuskiej np. na wysokości Szkoły
Podstawowej nr 14 (na zdjęciu).
▪

Nasz portal

Klub Rodzica
– to spotkania rodziców lubiących kreatywnie spędzić czas
z pociechami. Czytamy ciekawe książki,
wspólnie się bawimy
i organizujemy kolejne wydarzenia –
mówi pomysłodawczyni klubu Danuta
Chilla. Spotykamy się w soboty od 12.00
do 14.00 na Siedlcach w Domu Sąsiedzkim
„Zakopianka” przy ul. Zakopiańskiej 40.
Spotkania mają charakter otwarty – wstęp
jest wolny. Mile widziana inicjatywa rodziców w organizacji spotkań i dzieleniu
się swoimi sposobami na spędzanie czasu
z dziećmi. Kontakt: 730 925 569 i na FB
„Klub Rodzica Zakopianka” @KlubRodzicaZakopianka
▪

Niby całkiem nowy a dziwnie znajomy
Ze śniegowych kulek pięknie ulepiony.
Oczy ma z węgielków a nosek z marchewki,
Uśmiechniętą buzię, malowane brewki.
Co rok w czasie zimy nowy nam powstaje,
Wiosną na słoneczku powolutku taje.
Lecz to nic nie szkodzi, doczekamy zimy
Znów go takim pięknym, z chęcią ulepimy.
Dama Kier
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Zapowiedzi nadchodzących
wydarzeń:
• 14 stycznia (sobota) w godzinach 16.00 –
21.00 Bal Karnawałowy w Domu Sąsiedzkim przy ul. Zakopiańskiej 40. Motywem
przewodnim balu będą insygnia królewskie. Wszystkich odważnych namawiamy,
aby przybyli wyposażeni w korony lub berła.
Zapisy: 509 014 519
• Ruszyła lokalna wypożyczalnia kostiumów
dla dzieci w Domu Sąsiedzkim. Sprzedaż,
wypożyczanie. Szycie na zamówienie
Kontakt: pracownia@dymilab.pl
• Na bezpłatne zajęcia ruchowe dla seniorów organizatorzy GKS Wybrzeże
i Stowarzyszenie “Dla Siedlec” zapraszają
do Domu Sąsiedzkiego przy ul. Zakopiańskiej 40 we wtorki i piątki w godz. 15.00
– 16.00. Prowadząca Tatiana Grot czeka
na wszystkie osoby chętne do zwiększenia swej sprawności – nie tylko seniorów.
Kontakt: 797 875 116
• Przez cały 2017 rok w Domu Sąsiedzkim „Zakopianka” działa bezpłatna pomoc
prawna. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00
– 13.00. Z nieodpłatnej pomocy prawnej
mogą skorzystać osoby w wieku poniżej
26 lat oraz powyżej 65 lat, posiadacze
karty dużej rodziny, kombatanci, weterani, klienci pomocy społecznej, zagrożeni
lub poszkodowani awarią techniczną,
klęską żywiołową lub katastrofą naturalną, a także kobiety w ciąży bez względu
na wiek.
• W Domu Sąsiedzkim „Zakopianka” w soboty w godz. 16.00-20.00 odbywają się wieczorki taneczno-zapoznawcze
a w niedziele potańcówki przy muzyce
na żywo - również od 16.00 – 20.00. Organizator Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”.
Kontakt: 600 040 185
• W każdy poniedziałek i środę w godz.
16.00-20.00 odbywają się spotkania klubu
brydżowego w Domu Sąsiedzkim „Zakopianka”
▪
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Konkurs na najładniejszą elewację 2016
Trwają zgłoszenia do ósmej już edycji konkursu dla wspólnot mieszkaniowych. Mając na uwadze dotychczasowe sukcesy dzielnicowe zachęcamy Państwa gorąco do udziału. Przypominamy iż w 2013 roku nagroda za jedną z najładniejszych elewacji trafiła w ręce mieszkańców budynku przy ul. Zakopiańskiej 44, a w 2014 roku otrzymali
ją mieszkańcy budynku przy ul. Wieniawskiego 14 b. W tym roku możecie być następni!
Termin składania ofert upływa 14 kwietnia br. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wspólnoty mieszkaniowe, które w ubiegłym roku przeprowadziły remont lub modernizację elewacji budynku.Pula nagród w ósmej edycji konkursu to 50 tys. zł. Więcej informacji
i regulamin konkursu: www.gdansk.pl

Czy wiecie że:
Atutem Siedlec są liczne ogródki działkowe. Część z nich należy do Rodzinnych Ogrodów
Działkowych (ROD) MALWA. Dla niewtajemniczonych powiemy, że ogródki umiejscowione są głównie przy ul. Taborowej i jest ich ponad sto. Wbrew pozorom działki nie odchodzą
do lamusa. Wręcz przeciwnie – coraz więcej młodych osób się nimi interesuje. Zasoby działkowe mamy spore więc może warto temat przemyśleć wiosną?

Festyny, koncerty i kiermasze

Fot. Edyta Petelska
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Grudzień to tradycyjnie czas festynów,
kiermaszów świątecznych i koncertów. Nasza Redakcja dotarła 3 grudnia
na festyn świąteczny organizowany dorocznie przez dzieci, rodziców i nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej nr 58 przy
ul. Skarpowej 3. Tym razem dzięki pomysłowości i inicjatywie uczestników zebrano
ponad 10.000zł a pieniądze przeznaczone
zostaną na cele szkolne. Kolejnym interesującym wydarzeniem był koncert świąteczny z cyklu „Akademia Muzyczna” dla
dzieci. Koncert odbył się 17 grudnia w Kościele p.w. Chrystusa Króla. Ideą koncertów organizowanych przez Stanisławę
Berenthal jest wspólne występowanie młodych wykonawców – zespołu dziecięcego
ze Szkoły Podstawowej nr 58 ze znanymi
solistami i muzykami Akademii Muzycznej. Wydarzenia odbywają się cyklicznie
więc polecamy i zapraszamy za rok.

Edyta Petelska
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Fot. Brygida Banaszak
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