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trwa głosowanie, które zakończy 
się poniedziałek 24 września o północy. 
Głosy oddać można wyłącznie elektroniczne – 
głosować można przez internet lub w punktach 
konsultacyjnych. Każda osoba mieszkająca 
w Gdańsku, która ukończyła 16 lat na dzień 
głosowania, ma możliwość przydzielenia 
pięciu punktów na projekty dzielnicowe i jeden 
punkt na projekt ogólnomiejski. Jeżeli chodzi 
o punkty na projekty dzielnicowe, podobnie  
jak w latach ubiegłych, można je rozdzielać 
między wybrane projekty. Nie trzeba 
też przyznawać wszystkich pięciu punktów  
– takie głosowanie również będzie ważne.

W tym roku mieszkańcy będą mieli 
do rozdysponowania blisko 20 milionów 
złotych. Siedlce mają do dyspozycji 474 000 zł. 
Zwycięskie propozycje zostaną zrealizowane 
w latach 2019 – 2020. Podobnie jak w latach 
ubiegłych w trakcie głosowania w każdej 
dzielnicy Gdańska pojawi się charakterystyczny 
żółty namiot Budżetu Obywatelskiego, gdzie 
swoje projekty będą mogli promować ich 
autorzy. 

W ramach nowej edycji Budżetu 
Obywatelskiego miasto wprowadziło kilka 
zmian. Zdecydowano o wprowadzeniu 
ograniczenia maksymalnego kosztu projektu 
ogólnomiejskiego do 2 milionów złotych, 
co ma umożliwić realizację większej liczby 
projektów. Drugą, ważną zmianą jest 
wprowadzenie minimalnego progu poparcia 
100 punktów na projekty dzielnicowe, 
dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane 
te projekty, które cieszą się popularnością 
wśród mieszkańców danej dzielnicy. Trzecią 
zmianą jest przesuwanie niewykorzystanych 
kwot w dzielnicach na kolejną edycję Budżetu 
Obywatelskiego. A więc jeśli w danej 
dzielnicy zostaną niewykorzystane do końca 
środki z puli, to będą one mogły być wydane 
w tej samej dzielnicy w ramach kolejnej edycji 
BO. Do tej pory niewykorzystane środki trafiały 
do puli projektów ogólnomiejskich.

Budżet Obywatelski 2019
Prezentacja projektów
1. Rodzinna Gra Terenowa Siedlce – projektodawca Wojciech Suchy 
Ideą projektu jest integracja społeczna i pokoleniowe oraz aktywizacja mieszkańców w zakresie nie-
dzielnego wypoczynku na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację imprezy na orien-
tację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Uczestnicy poznają też zasady posługiwania się mapą, 
czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie. Elementami zachęcającymi do aktywnego 
spędzenia wolnego czasu będą: rodzinna formuła imprezy; charakter spaceru z dodatkową atrakcją 
w postaci szukania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych oraz drobny element rywalizacji 
pomiędzy uczestnikami. 
Lokalizacja projektu: Gdańsk – Siedlce, Park Bema i Góra Gradowa.

2. Kompleksowe urządzenie parku przy Ciasnej – połączenie już istnieją-
cych elementów tj. palcu zabaw i wybiegu dla psów z pozostałym zanie-
dbanym terenem – projektodawca: Aleksandra Przyk 

Ideą jest zagospodarowanie pozostałej części, jako łąki miejskiej. Całość będzie miejscem spotkań 
różnych grup wiekowych oraz społecznych. Dla dzieci poza ist. placem zabaw założono realizację górki 
saneczkowej. Urządzenie chodnika całego parku da możliwość bezpiecznego i wygodnego przejścia. 
Wszyscy będą mogli skorzystać ze stołów do gry w szachy, zagrać w badminton lub siatkówkę na traw-
niku lub po prostu odpocząć na słońcu na nowych ławkach. Projekt zakłada również montaż tablicy in-
formacyjnej o historii dzielnicy. Krzewy wzdłuż linii tramwajowej osłonią teren od hałasu komunikacyjne-
go. Dopełnieniem będą nasadzenia odpowiednich traw ozdobnych zgodnie z zasadami małej retencji. 
Lokalizacja projektu: Gdańsk, Dzielnica Siedlce, działka nr 120/2 obręb 77. 
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3 Remont schodów wraz z dojściem do nich od ul. Na Zboczu  
do ul. Ciasna – projektodawca: Agnieszka Czyżewska 
Projekt zakłada remont schodów prowadzących do ul: Na Zboczu (wymiana nawierzchni 
dojścia do schodów, remont stopni schodowych, umocowanie poręczy i wykonanie podjaz-
du dla wózków dziecięcych). Zły stan podjazdów dla wózków, stopni i poręczy wyklucza 
z korzystania ze schodów rodziców z wózkami, osoby starsze oraz niepełnosprawne. Scho-
dy te są bardzo istotne dla mieszkańców dzielnic: Chełm – Siedlce, stanowiąc jedną z głów-
nych dróg przemieszczania się pomiędzy obu dzielnicami oraz stanowią dojście do przy-
stanku tramwajowego. 
Lokalizacja projektu: schody prowadzące od ul. Na Zboczu do ul. Ciasna.

4. Rewitalizacja Zieleńca przy ul. Leona Wyczółkowskiego 
– projektodawca: Karolina Motyka 

Zieleniec przy ul. Wyczółkowskiego to miejsce urokliwe, mające w sobie ogromny poten-
cjał, od lat jednoczy mieszkańców. Zakres prac rewitalizacyjnych obejmowałby wykona-
nie nowej nawierzchni fragmentu alejek, dosadzenie, zagęszczenie żywopłotu wzdłuż  
ul L. Wyczółkowskiego po stronie w kierunku dzielnicy Suchanino dla celów bezpieczeństwa.  
Ponadto ustawiony zostałyby element małej architektury – kosz na śmieci. Aktualnie w par-
ku bawią się małe dzieci, ale i starsi mieszkańcy chętnie spacerują. Ścieżki są zaniedbane 
– nawierzchnia jest wypłukana i poprzecinana wystającymi korzeniami drzew. Krawężniki 
są połamane i nierówne. To wszystko powoduje, że przebywanie i zabawa w parku nie jest 
bezpieczna. Łatwiej będzie nam dbać o miejsce przyjazne, bezpieczne i piękne. 
Lokalizacja projektu: Gdańsk, zieleniec przy ul. Wyczółkowskiego.

5. „Park Goszczyńskiego”. Przekształcenie terenu zielonego w park 
z miejscem do rekreacji, sportu i zabawy wraz z wybiegiem dla psów 
– projektodawca: Jarosław Banacki 
Celem projektu jest stworzenie parku aby podnieść bezpieczeństwo okolicy oraz stworzyć 
miejsce do rekreacji i aktywności fizycznej. Stworzony nowy teren zielony przyczyni się 
mieszkańcom znaczącego terenu gdyż będzie stanowił doskonałe miejsce do uprawia-
nia sportów (popularne bieganie, jazda na rowerze) czy spacerów z dziećmi. W centralnej 
części przewidziane jest stworzenie dużego płaskiego trawnika do organizacji aktywności 
sportowych, pikników czy spotkań sąsiedzkich. W ramach prac należy wykonać: uporząd-
kowanie terenu (wywóz śmieci, wyrównanie terenu, likwidacja ruin), zasianie trawy, przy-
cinka gałęzi drzew, budowa alejek szutrowych, ogrodzenie fragmentu terenu na wybieg  
dla psów, instalacja kilku ławek, lamp ulicznych i montaż nowej kamery monitoringu terenu.
Lokalizacja projektu: Teren pomiędzy ul. Seweryna Goszczyńskiego, ul. Zagórną 
i schodami łączącymi 2 odcinki ul. Seweryna Goszczyńskiego. 

6. Projekt Skarpowa – ukończenie budowy placu zabaw 
– projektodawca: Maciej Rydz

Wsparcie finansowe budowy alejek na placu zabaw przy Skarpowej, kupno bramek  
na boisko oraz dwóch ławek do odpoczynku. Ten teren wymaga jeszcze dużo wkła-
du finansowego. 
Lokalizacja projektu: Plac zabaw znajduje się w centralnej części ulicy vis a vis 
numerów 55-63. 

7. Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej – etap I 
– projektodawca: Ryszard Filipiak
Przedmiotem zadania jest budowa nowej drogi osiedlowej ( I etap – 200 mb) spełniającej 
wymogi drogi pożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych od numeru 126 do numeru 
94 – tj. wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 14 do wyjazdu na ul. Malczewskiego. W chwili 
obecnej mieszkańcy ww. zespołu budynków mieszkalnych są pozbawieni drogi osiedlowej 
spełniającej warunki dla drogi pożarowej. To co widzimy w rzeczywistości jako „droga” nie 
jest drogą w sensie prawnym i jest konieczność przeprowadzenia nowej inwestycji drogowej  
(droga osiedlowa) tak aby zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa w zakresie życia 
zdrowia i mienia. W chwili obecnej nie jest możliwa skuteczna akcja jednostek ratowniczych 
w tym zwłaszcza Państwowej Straży Pożarnej które nie mogą wjechać do wnętrza podwórek. 
Dokłądy zakres projektu zostanie ustalony po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Lokalizacja projektu: Gdańsk ul. Kartuska 126-94 
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8. Oświetlenie schodów Legnicka-Wyczółkowskiego 
– projektodawca: Jędrzej Włodarczyk 

Projekt polega na montażu oświetlenia na schodach łączących ulicę Wyczółkowskiego 
(wejście między numerami 21 a 23), a Legnicką. Schody te stanowią główną trasę dojścia 
do Szkoły Podstawowej nr 58, od ulicy Legnickiej i dalej dzielnicy Aniołki. Jest to trasa bardzo 
mocno uczęszczana, również przez młodzież szkolną. W związku z tym, utrzymanie bezpie-
czeństwa i wygody korzystania stanowi główny priorytet projektu. Projekt przewiduje montaż 
3 lamp ledowych w dolnym, środkowym i górnym odcinku schodów, co stanowić będzie do-
datkową edukację z dziedziny ekologii i podniesie atrakcyjność wizualną tej okolicy. Problem 
ciemnych schodów był zgłaszany przez mieszkańców przez ostatnich kilka lat. Szansa na re-
alizację projektu z budżetu miasta jest znikoma, stąd wniosek do Budżetu Obywatelskiego.  
Lokalizacja projektu: ul. Wyczółkowskiego, między numerami 21 a 23, naprzeciwko 
wejścia na boisko szkolne SP58. Wyjście na ulicę Legnicką.

9. Rewitalizacja Parku Bema 
– projektodawca: Jędrzej Włodarczyk 

Projekt zmierza do rewitalizacji asfaltowego placyku w parku położonym na styku ulic Za-
kopiańska/Bema. To urokliwe miejsce, usiane długimi alejami i starymi, majestatycznymi 
drzewami już od kilku pokoleń cieszy mieszkańców naszej społeczności. Pamiętając 
o historii miejsca chciałbym, aby ten teren zielony wykorzystał w pełni swój niesamowi-
ty potencjał. W chwili obecnej znajduje się tu siłownia pod chmurką, sfinansowana przez 
Radę Dzielnicy Siedlce. Siłownia funkcjonuje i cieszy się popularnością, ale to stanowczo 
za mało. Zgodnie z projektem inwestycyjnym dla tego terenu przewiduje się usunięcie 
asfaltu i wyłożenie nowej nawierzchni, wyrównanie terenu, instalację małej architektury 
w tym m.in. wymianę ławek, koszy na śmieci, budowę nowych siedzisk, instalację donic 
i małych urządzeń rekreacyjno-zabawowych, nasadzenia drzew i dalszą rozbudowę siłowni.  
Lokalizacja projektu: Park Bema (na styku ulic Zakopiańska, Bema, Powstańców War-
szawskich)

10. Łąka kwietna z nasadzeniem krzewów przy skrzyżowaniu ul. 
Leona Wyczółkowskiego i ul. Powstańców Warszawskich oraz nowe 
ławki w parku Bema – projektodawca: Monika Bogdanowicz 
Łąka kwietna i park to dwa miejsca, w których będzie można odpocząć od ulicznego zgieł-
ku. Pierwsze miejsce to pusty, zdegradowany remontami plac leżący na trasie spacerów 
mieszkańców, wymaga zagospodarowania (łąka kwietna i nasadzenia drzew i krzewów), 
które stworzy miejsce realizujące najnowsze trendy w przestrzeni publicznej. Ponadto pro-
jekt zakłada rewitalizację poprzez wymianę ławek w Parku Bema wraz z nawierzchniami  
pod ławkami (np. nawierzchnia żwirowa) oraz instalację nowych koszy na śmieci ww tere-
nach. Parki to również miejsca dedykowane dla osób uprawiających sport. Można tam bie-
gać, jeździć na rowerze, a nawet bawić się z psem. To miejsce integracji wielu osób, dlatego 
powinno być dopasowane do potrzeb i oczekiwań różnych użytkowników. 
Lokalizacja projektu: Łąka kwietna: skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawskich  
i ul. Wyczółkowskiego, nr działki 11 i nr 2/4 obręb 79 Ławki w Parku Bema.

11. Miejsce integracji i rozrywki na styku Siedlec, Suchanina i Anio-
łek – projektodawca: Marcin Łoziak 

Projekt zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie zlokalizowanym przy budynku SP 58 
przy ul. Skarpowej 3 w Gdańsku. Projekt zakłada stworzenie miejsca integracji i rozrywki 
dla osób mieszkających w dzielnicach Suchanino, Siedlce i Aniołki z wykorzystaniem obec-
nie mało używanego „górnego tarasu” zlokalizowanego powyżej istniejącego boiska. Prze-
widuje się udostępnienie tego terenu dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek/
ojców z wózkami poprzez budowę dwóch ścieżek o nawierzchni typu hanse-grand po któ-
rych bez przeszkód można się dostać na górny poziom, a po połączeniu powstanie obwo-
dowa ścieżka o długości ok. 200 m po której można biegać i spacerować. Planujemy tu bo-
isko wielofunkcyjne, urządzenia sportowe - bieżnia do skoku w dal, stół do piłkarzyków, 
stół do pingponga, trampolinę, pająk - linarium, ścieżkę zdrowia - obok boiska oraz główne 
miejsce integracji - scena wraz z widownią wykorzystująca istn. schody. Zakres prac zosta-
nie określony na etapie realizacji. 
Lokalizacja projektu: Gdańsk, ul. Skarpowa/ Leona Wyczółkowskiego. ■

Zdjęcia: Beata Kwaśniewska
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• Przez cały 2018 rok działa bezpłatna pomoc 
prawna. Punkt będzie czynny od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9-13. Z nieodpłat-
nej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby 
w wieku poniżej 26 lat oraz powyżej 65 lat, 
posiadacze karty dużej rodziny, kombatanci, 
weterani, klienci pomocy społecznej, zagro-
żeni lub poszkodowani awarią techniczną, 
klęską żywiołową lub katastrofą naturalną, 
a także kobiety w ciąży bez względu na wiek
• W soboty w godz. 16-20 odbywają się wie-
czorki taneczno-zapoznawcze a w niedziele 
potańcówki przy muzyce na żywo – również 
od 16-20. Organizator Stowarzyszenie „Nasze 
Siedlce”. Kontakt: 600 040 185
• W każdy poniedziałek i środę w godz. 16-20 
odbywają się spotkania klubu brydżowego Sto-
warzyszenia „Dla Siedlec”
• Rada Dzielnicy Siedlce oraz Stowarzysze-
nie „Dla Siedlec” zapraszają w każdą środę 
w godz. 17-20 na spotkania klubu gier planszo-
wych oraz klubu szachowego. Wstęp wolny.
• Zajęcia ruchowe dla seniorów współfi-
nansowane przez Radę Dzielnicy Siedlce 
oraz Stowarzyszenie „Dla Siedlec” zapraszają 
we wtorki i piątki w godz. 15-16. Prowadząca 
Tatiana Grot – kontakt: 797 875 116
• Warsztaty  malarskie w każdy czwartek w godz. 
16-18 organizuje Stowarzyszenie "Nasze Siedl-
ce"
• Spotkanie Klubu Rozwoju Osobistego - 
w środy godz. 16.00 zaprasza Stowarzyszenie 
„Nasze Siedlce”. Wstęp wolny
• Stowarzyszenie „Dla Siedlec” zaprasza 
na spacery Nordic Walking. Spotkania odby-
wają się w piątki w godz. 16-18. Możliwość 
wypożyczenia kijków. Spacery prowadzi 
wykwalifikowana trenerka. Start przy Domu 
Sąsiedzkim „Zakopianka”
• „Tu się proszę, Państwa, śpiewa” – Stowa-
rzyszenie „Dla Siedlec” wraz Joanną Orzeł 
zapraszają na wspólne śpiewanie w ponie-
działki w godz. 19.15-20.45. Kontakt: 690 
365 889
• Na wieczory kulturalne na Siedlcach 
we wtorki o godz. 17.30-19.00 zaprasza Sto-
warzyszenie „Dla Siedlec”
Inne wydarzenia:
• Fundacja „Dr Clown” w ramach projektu 
Zrozumieć Sierpień 2018 zaprasza całe rodzi-
ny na zajęcia z rękodzieła. Warsztaty będą od-
bywały się w siedzibie Fundacji „Dr Clown” 
przy ul. Kartuskiej 98 o godz. 17.00 w dniach 
17 września, 15 października i 12 listopa-
da. Zapisy i informacje: gdansk@drclown.pl  
tel. 519 130 356
• Fundacja „Świat Wrażliwy” zaprasza 
do swej siedziby na zajęcia taneczne dla se-
niorów w każdy czwartek godz.17.00 (grupa 
początkująca) i 18.00 (grupa zaawansowana)

■

Dom Sąsiedzki
„Zakopianka”

30 czerwca br. podwórko między ulicą Kartuską 81-87 a ul. Zakopiańską.

Dziś prezentujemy archiwalne zdjęcie ul. Sowińskiego z 1972 roku.
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Spotkanie sąsiedzkie po latach

Siedlce na starej fotografii


