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Każde miasto utrzymuje inny zestaw 
zasad rządzących lokalnym samorzą-
dem, każde ma swój własny unika-

towy podział administracyjny. Oba obszary 
nachodzą na siebie i wspierają się wzajem-
nie. Spójrzmy na wielki Londyn: Prawie 10 
mln (!) mieszkańców i tylko 32 borough (z 
ang. gmina), czyli odpowiednik naszych 
dzielnic. Warszawa, również ciesząca się 
mianem jednej z dużych metropolii – 18 
dzielnic o dużej autonomii regulowanej 
na poziomie ustawy. Z kolei taki Berlin 
to już aż 96 dzielnic, ale.... realny podział 
administracyjny to okręgi, których jest już 
tylko 12. Idąc bardziej w kierunku bliskim 

Gdańskowi, holenderski Rotterdam, czy-
li nasze miasto partnerskie, zbliżone pod 
względem liczby ludności, ma już tylko 13 
dzielnic. Hanzeatycka Brema (również mia-
sto partnerskie o zbliżonej wielkości i rodo-
wodzie historycznym) posiada 5 okręgów 
administracyjnych, w skład których wcho-
dzą 23 dzielnice i mniejsze poddzielnice. 

Jak widać na powyższych przykła-
dach, podział miast skupia się zazwyczaj 
na dwóch płaszczyznach – historycznej 
(dzielnice) i administracyjnej (okręgi). Tam 
gdzie podział jest jednolity, dzielnic jest 
mniej, posiadają własną autonomię i realną 
decyzyjność. I tutaj dochodzimy do realne-

go problemu – w wielu dobrze funkcjonu-
jących miastach dzielnice nie są wyłącznie 
fasadową konstrukcją lub eksponatem hi-
storycznym. We wszystkich wymienionych 
miastach samorządność dzielnicowa stoi 
na o wiele wyższym poziomie niż w mieście 
„Solidarności”. 

Tymczasem w Gdańsku kompetencje rad 
dzielnic są systematycznie okrajane z pasją 
i zaangażowaniem godnymi lepszej sprawy. 
Decydują o tym nie tylko radni miejscy, tra-
dycyjnie zaniepokojeni dzielnicowym fer-
mentem polityczno–społecznym (a co za tym 
idzie zwyczajnym życiem społecznym), 
ale przede wszystkim lokalni urzędnicy, któ-
rzy systematycznie omijają statutowe zapisy 
o dostępie do informacji publicznej. Innymi 
słowy: rady nie mają realnych pieniędzy ani 
kompetencji decyzyjnych, a do tego nie są 
również informowane o sprawach dzielnicy 
(remontach, inwestycjach, wyburzeniach). 
Odebranie tej ostatniej prerogatywy rad 
dzielnic sprawia, że stały się już one wy-
łącznie konstrukcją teoretyczną. Pozostała 
funkcja aktywizatora życia społecznego, 
nieformalnego lobbysty spraw mieszkań-
ców, ewentualnie niewygodnego ciernia 
w boku urzędniczym (wszystkie powyższe, 
jako Rada Siedlce, staramy się praktykować 
z pełnym zaangażowaniem).  

Zacznijmy tę dyskusję
Na jednej z ostatnich sesji Rada Miasta Gdańska pochyliła się nad 
problem rozdziału Oruni Górnej i Chełmu. Faktycznie, tamtejsi mieszkańcy 
zgłaszali problem od lat – obie dzielnice mają inne profile, inny zestaw 
problemów, są wyraźnie rozdzielone, charakteryzują się całkiem inną 
tożsamością dzielnicową. Powstanie zatem 35 dzielnica, ale czy to nie 
za dużo jak na niewielki w gruncie rzeczy Gdańsk? A może warto pomyśleć 
o całościowej korekcie, w imię lepszej integracji społeczności lokalnych, 
jak również – nie ma co ukrywać – wygenerowania oszczędności czasu 
i pieniędzy.

Kolejny mural autorstwa artysty o pseudonimie Looney pojawił się na Siedlcach na początku grudnia. Powstał na ścianie szatni Szkoły Podstawowej nr 14  
w Gdańsku dzięki środkom Rady Dzielnicy Siedlce.

► str. 2
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K oniec roku zbliża się wiel-
kimi krokami a wraz z nim 

termin zakończenia realizacji 
przegłosowanych przez Państwa 
w zeszłym roku lokalnych pro-
jektów Budżetu Obywatelskiego 
dla Siedlec. 

Na początku grudnia rozpo-
częto działania (ale tylko rozpo-
częto!) przy Ptasim Raju przy 
ul. Zakopiańskiej, który ma być 
miejscem wypoczynku i spo-
tkań okolicznych mieszkańców. 
Zamierzeniem jest stworzenie 
małego parku, którego nasa-
dzenia pozwolą ptakom znaleźć 
pożywienie a także schronienie. 
Dokładna lokalizacja projektu 
zgłoszonego przez Danutę Chilla 
to teren przyległy do bloku Za-
kopiańska 26 w kierunku bloku 
28 (na zdjęciu).

Kolejnym zwycięskim siedlec-
kim projektem jest - zgłoszony 
przez Jędrzeja Włodarczyka - 
monitoring na Siedlcach. Dzięki 

przegłosowanemu przez miesz-
kańców pomysłowi pod koniec 
roku w 3 newralgicznych punk-
tach pojawiły się nowe kamery 
czuwające nad bezpieczeństwem 
przechodniów i mieszkańców. 
To białe panoramiczne kamery 
umieszczone na słupach. Może-
cie je Państwo dostrzec w rejo-
nie skrzyżowania ul. Kartuskiej 
i Ciasnej, skrzyżowania ul. Kar-
tuskiej i Paska oraz przy skrzy-
żowaniu ul. Kartuskiej i Pohu-
lanka. Kamery zostaną włączone 
do systemu miejskiego monito-
ringu wizyjnego.

Najszybciej zrealizowanym 
projektem okazał ten, który zdo-
był największą liczbę Państwa 
głosów (1740), a więc plac za-
baw przy ulicy Skarpowej. Auto-
rem projektu jest Zofia Pobłocka. 
Plac zabaw wymagał generalne-
go remontu, doposażenia w urzą-
dzenia i nowego zagospodaro-
wania. Efekt można podziwiać 

na ul. Skarpowej na wysokości 
numerów 50- 94. 

Kolejny zwycięzca to projekt 
przejścia dostępne dla wszystkich 
– ul. Ojcowska, autorstwa Jędrzej 
Włodarczyka. Zakłada dostoso-
wanie przejścia przy wjeździe 
od strony ulicy Wyczółkowskie-
go do potrzeb wszystkich użyt-
kowników przestrzeni miejskiej. 
To jedyny nierozpoczęty jak do-
tąd projekt - a to z uwagi na grun-
towny remont, który przechodzi 
ulica Ojcowska. Zgodnie z logiką 
projekt najprawdopodobniej zo-
stanie wdrożony po zakończeniu 
głównych prac remontowych.

Co do projektu czysta Wieniaw-
skiego autorstwa Arkadiusza Ku-
śmider mamy jeszcze pewne wąt-
pliwości – czy nowo postawiona 
wiata śmietnikowa na parkingu 
pomiędzy ulicami Zakopiańską, 
Skarpową i Wieniawskiego jest 
właśnie wiatą ze wspomnianego 
projektu? Wszystko na to wska-
zuje, ale upewniamy się wciąż 
jeszcze bowiem lokalizacja jest 
zupełnie różna od założeń.

Reasumując: powtarza się sce-
nariusz, w którym część projek-
tów realizowana jest tuż przed za-
kończeniem roku. Wiatę można 
postawić w ciągu kilku dni na-
wet zimą, jednak obserwowana 
co roku grudniowa mobilizacja 
nie rokuje pojawienia się w Pta-
sim Raju kwietników, pergoli, pta-
siego zegara a tym bardziej roślin 
miododajnych.

Edyta Petelska

Co z realizacją zwycięskich projektów?
Tym samym Gdańsk stał się 

jednym z bardziej scentralizo-
wanych dużych miast w Pol-
sce. Co można zrobić? Sekret 
tkwi w dzielnicach i właśnie 
od określenia ich tożsamości, 
roli i charakteru zależeć bę-
dzie większa demokratyzacja. 
Oddzielenie funkcji admini-
stracyjnych od dzielnicowych 
wydaje się jednym z ciekawych 
kierunków. Opcja pierwsza: 
pozostawiamy 34 dzielnice, 
ale tworzymy tylko 6 okręgów 
posiadających własne rady wy-
posażone w realne kompeten-
cje decyzyjne. Tym sposobem 
liczba radnych dzielnic spadnie 
z kilkuset do kilkudziesięciu. 
To realne oszczędności. Inna 
metoda to całościowy przegląd 
obecnego podziału, z udziałem 
społeczników, historyków, gdań-
skich autorytetów. Czy napraw-
dę wszystkie gdańskie dzielni-
ce posiadają realną tożsamość, 
w szczególności mam na myśli 
te najmniejsze i najmniej znane 
(niektóre nazwy naprawdę nic 
nie mówią)? 

Czy obecne granice są wy-
tyczone poprawnie? Nie ukry-
wam, że w moim przekonaniu 
kulturowo-historyczny zasięg 
Siedlec wykracza poza granice 
administracyjne. Czy nie nale-
ży stworzyć co najmniej jed-
nej nowej dzielnicy (Biskupia 
Górka) i pomyśleć o zniesieniu 
obecnych (czym właściwie jest 
gdańskie Śródmieście, dlaczego 
nie ma Starego i Głównego Mia-
sta)? Czy to normalne, że różnice 
ludnościowe między największą 
(ok. 50 tys.), a najmniejszą (ok 
1,3 tys.) dzielnicą Gdańska są tak 
wielkie? To są pytania które war-
to zadawać. Obecny podział ad-
ministracyjny Gdańska to temat 
duży, trudny i niezwykle intere-
sujący, zarówno dla historyków, 
jak i urzędników-technokratów 
pragnącychlepszej i sprawniej-
szej administracji oraz lokalnych 
społeczności, których głos ma 
realne znaczenie. Zacznijmy tę 
dyskusję.

Jędrzej Włodarczyk

Zacznijmy tę dyskusję
cd. ze str. 1

Przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Skarpowej 
dwie nietypowe tablice, które czuwają nad przepi-
sową prędkością kierowców. Tego rodzaju tablice 
elektroniczne pojawią się wkrótce przy przejściach 
dla pieszych w pobliżu również i innych gdańskich 
szkół podstawowych.

W sumie w Gdańsku zainstalowanych zostanie 97 
urządzeń. Zasilane będą z systemu fotowoltaiczne-
go, sieci oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetl-
nej bądź iluminacji zabytków. Przyszkolne tablice 
elektroniczne to jeden z projektów ogólnomiejskich, 
który zyskał spore poparcie mieszkańców i wygrał w 
tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

źródło:UM Gdańsk

„Tajemnicze” znaki na Skarpowej
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Powstała nowa gdańska karta – 
Karta Mieszkańca. A skorzystać 
z przywilejów Karty mogą nie tylko 
mieszkańcy Gdańska – wystarczy 
np. płacić tu podatki lub opłacać 
media.

Karta w tej chwili uprawnia do bezpłat-
nego skorzystania raz w roku (każdego 
roku, bo Karta Mieszkańca to projekt wie-
loletni!) z 10. atrakcji: Europejskiego Cen-
trum Solidarności, Centrum Hewelianum, 
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, wie-
ży Bazyliki Mariackiej, jednej z pływalni 
Gdańskiego Ośrodka Sportu, Lodowiska 
Miejskiego na Placu Zebrań Ludowych, 
Muzeum Bursztynu – oddziału Muzeum Hi-
storycznego Miasta Gdańska, Pałacu Opa-
tów – oddziału Sztuki Nowoczesnej Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum 
Archeologicznego: Domu Przyrodników 
oraz Piwnicy Romańskiej i uczestniczenia 

w meczu Lechii Gdańsk. Oferuje posiada-
czom również rabaty u komercyjnych part-
nerów, takie jak zniżki na usługi, rekreacje 
i zakupy.

Jak można otrzymać Kartę Mieszkańca? 
Trzeba złożyć wniosek i dołączyć odpo-
wiedni dokument. Można to zrobić przez 
internet – na stronie projektu: www.jestem-
zgdanska.pl, lub na miejscu – w jednym 
z czterech punktów: w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 8/12, Ze-
spół Obsługi Mieszkańców nr 3, na parte-
rze budynku), w Gdańskim Centrum Infor-
macji Turystycznej (ul. Długi Targ 28/29), 
w Informacji Turystycznej w tunelu przy 
dworcu PKP oraz w Informacji Turystycz-
nej i Lotniskowej w Porcie Lotniczym im. 
Lecha Wałęsy.

Jaki dokument należy dołączyć do wnio-
sku? Mieszkańcy zameldowani w Gdańsku 
będą potrzebowali swojego dowodu osobiste-
go. Przy czym posiadacze nowych dowodów, 
na których nie widnieje adres zameldowania, 
nie muszą się obawiać – wystarczy, że doku-
ment wydano przez prezydenta miasta Gdań-
ska. Pozostałe osoby muszą przedstawić 
stosowny dokument, potwierdzający, że np. 
płacą tutaj podatki. Może to być pierwsza 
strona PIT-u, rachunki za prąd lub gaz, itp.

źródło:UM Gdańsk

W  październiku Seniorzy z na-
szego stowarzyszenia, dzię-

ki dotacji z Gdańskiego Funduszu 
Senioralnego, zrealizowali projekt 
„Seniorzy o to dbają! Czyste 
chodniki, piękne trawniki wokół 
mają”. Była to pierwsza odsłona 
kampanii społecznej skierowanej 
do mieszkańców naszej dzielnicy 
niesprzątających po swoich psach, 
a także do tych, którzy niszczą 
ogródki w inny sposób – poprzez 
deptanie i kradzież roślin. Psie 
odchody na trawnikach, a nawet 

na chodnikach i schodach to spo-
ry problem, bardzo utrudniający 
życie mieszkańcom. Wdepnąć 
w psią kupę można idąc do sklepu, 
nie mówiąc już o spacerze w par-
ku i graniu w piłkę na trawniku. 
Seniorzy przygotowali plakaty, 
naklejki i zawieszki oraz koloro-
wanki. Odbyły się też spotkania 
w przedszkolach. Jest duża na-
dzieja w tym, że najmłodsze po-
kolenie będzie miało od początku 
dobre nawyki, a nawet zawstydzi 
trochę tych starszych i leniwych, 

mówiąc choćby: A moja babcia 
nie sprząta! – jak na spotkaniu 
w jednym z przedszkoli. Dru-
gą kwestią jest docenienie czasu 
i pieniędzy poświęcanych przez 
ludzi pielęgnujących przydomowe 
ogródki. Nie wyprowadzajmy tam 
psów, nie depczmy sadzonek, nie 
wyrywajmy kwiatów, jeśli widzi-
my kradzież – reagujmy.

Wspólnymi siłami uda nam się 
wypracować nowe przyzwycza-
jenia, a także uwrażliwić na fakt, 
że wszyscy jesteśmy odpowie-

dzialni za naszą dzielnicę. Może 
być po prostu miło.

Agnieszka Dmitruczuk

Kupa odpowiedzialności

Fundacja „Świat Wrażliwy” z siedzibą przy  
ul. Kartuskiej 108/112 zaprasza w każdy czwar-
tek na zajęcia taneczne dla seniorów (grupa po-
czątkująca – 17.00 i zaawansowana – 18.00). 
Poza zajęciami tanecznymi fundacja prowadzi 
również:

choreoterapię – terapia tańcem dla młodzieży • 
z niepełnosprawnością
zajęcia taneczne zumba dla młodzieży  • 
z niepełnosprawnością
integracyjne warsztaty historyczne dla dzieci • 
i młodzieży
grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów • 
młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną
spotkania z psychologiem – grupowe i indy-• 
widualnie

„Świat Wrażliwy”

2 grudnia w domu sąsiedz-
kim odbył się „Miko-
łajkowy Turniej Brydża 
Sportowego” o puchar 
Rady Dzielnicy Siedlce.  
W turnieju zwyciężyli: 
I miejsce – Maria i Ry-
szard Kierzkowscy, 
II miejsce – Krystyna 
Marson i Paweł Łużecki  
III miejsce – Stanisław 
Mądrzyński i Czesław 
Osowski.

Turniej brydżowy
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Samozwańczy Biuletyn
Stowarzyszenia 

Przez cały 2017 rok działa bezpłatna po-• 
moc prawna. Punkt będzie czynny od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 9.00 
do 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 tak-
że kobiety w ciąży bez względu na wiek. 
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. Orga-
nizator Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”. 
Kontakt: 600 040 185
W każdy poniedziałek i środę w godz. • 
16.00–20.00 odbywają się spotkania klubu 
brydżowego 
Rada Dzielnicy Siedlce oraz Stowarzy-• 
szenie „Dla Siedlec” zapraszają w każdą 
środę w godz. 17.00–20.00 na spotkania 
klubu gier planszowych. Wstęp wolny.
Na zajęcia ruchowe dla seniorów Rada • 
Dzielnicy Siedlce oraz  Stowarzyszenie 
„Dla Siedlec” zapraszają we wtorki i piąt-
ki w godz. 14.00 – 15.00 i 15.00 – 16.00. 
Prowadząca Tatiana Grot zaprasza rów-
nież na odpłatną propozycję dla dorosłych 
w sobotę w godz. od 9.00–10.00 Kontakt: 
797 875 116
Klub  filmowo  dyskusyjny  w  każdy  • 
wtorek  od  godz. 19.00   do  21.00 – orga-
nizator Stowarzyszenie  „Nasze Siedlce”
Warsztaty   malarskie w  każdy czwartek • 
od  godz. 16.00  do  18.00 – organizuje 
Stowarzyszenie  „Nasze Siedlce” 
„Tu się proszę, Państwa, śpiewa”– Stowa-• 
rzyszenie Dla Siedlec wraz Joanną Orzeł 
zapraszają na wspólne śpiewanie, wszyst-
kich chętnych zapraszamy do kontaktu: 
Brygida 690 365 889
Rada Dzielnicy Siedlce zaprasza • 
na zajęcia z samoobrony w poniedziałki 
od 18.30. Wstęp wolny.
Klub szachowy – kontakt:  • 
Mateusz  501 094 026

Dom Sąsiedzki
„Zakopianka”

Nasza sonda

Tradycyjnie jak co roku w grudniu lokalne 
organizacje pozarządowe przy współpra-

cy szkół, radnych dzielnicowych i miejskich 
oraz społeczników zorganizowały Mikołaj-
ki dla dzieci z Siedlec. W tym roku do akcji 
przyłączyły się kolejno szkoły: VIII Liceum 
Ogólnokształcące w Gdańsku, Szkoła Pod-
stawowa nr 58 im. Szkoła Podstawowa nr 14 
w Gdańsku, Gimnazjum Lingwista w Gdań-
sku oraz Przedszkole Nr 2 w Gdańsku. Orga-
nizatorami wydarzenia byli: Rada Dzielnicy 
Siedlce, Fundacja Dr Clown, Fundacja Świat 
Wrażliwy, Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, 
Stowarzyszenie „Dla Siedlec” i Towarzystwo 
Przyjaciół Sportu. Podziękowania dla  cukier-
ni „Szydłowski” i „Konik Morski”, ROD im. 

Adama Mickiewicza, dla Pana Andrzeja Or-
daka oraz dla wszyskich pozostałych za zaan-
gażowanie oraz pomoc.

B.B.

– to efekt współpracy kolejnej aktywnej grupy 
sąsiedzkiej z Urzędem Miasta Gdańsk.  
W ramach konkursu „Wspólne 
Podwórko 2016” mieszkańcom udało się 
zrewaloryzować wspólną przestrzeń  
i zamienić zaniedbane tereny wokół domu  
na przyjazne miejsce do życia.

Podwórko  
Zakopiańska 30

Mikołajki

Postanowiliśmy zapytać mieszkańców 
naszej dzielnicy o to co im się marzy na 

Siedlce w przyszłości. Czekamy na intere-
sujące propozycja i namawiamy do urucho-
mienia wyobraźni. 

W moich marzeniach na Siedlcach na każ-
dym rogu znajduje się mały pub lub przy-
tulna kawiarnia. Niektóre z nich nawiązują 
do historycznych miejsc, których na Siedl-
cach w przeszłości nie brakowało. Inne są 

nowoczesne lub specyficzne. Jest ich tak 
dużo, że każdy może znaleźć odpowiednie 
miejsce dla siebie, posłuchać ulubionej 
muzyki, spotkać znajomych oraz przyjaciół 
i... wrócić piechotą do domu. Życie lokalne 
tętni w stałym rytmie a do restauracji czy 
kawiarni na Starówkę udajemy się coraz 
rzadziej i tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
Bo nie ma już takiej potrzeby.

Celina

Na 17 stycznia 2018r. zaplanowane 
zostało spotkanie z Prezydentem 

Miasta Gdańska  
– Pawłem Adamowiczem.  

Szczegóły wkrótce.

Fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
G

ill
a

Fo
t. 

Ed
yt

a 
Pe

te
ls

ka

Siedlce 1974 r. – Zdjęcie z archiwum 
domowego Pani Marii Kierzkowskiej – Dziękujemy


