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W zakończonym chwilę 
temu maratonie wy-
borczym kandydaci 

partii politycznych prześcigali 
się w deklaracjach o poszano-
waniu rad dzielnic, o ich waż-
nym miejscu w ustroju Miasta 
Gdańska i życiu mieszkańców. 
Padło wiele interesujących za-
powiedzi o zwiększeniu kom-
petencji, w tym jedna konkretna 
okołowyborcza decyzja – trzy-
krotne zwiększenie budżetów 
rad. To dobry początek dyskusji 
o roli najniższego szczebla sa-
morządu. Ma być tylko ciałem 
opiniodawczym jak do tej pory, 
a może już pora na oddanie 
większej władzy mieszkańcom 
i realne wzmocnienie dzielnic 
w ustroju miasta. Czyżby nad-
chodziły lepsze czasy dla samo-
rządu dzielnicowego?

Kiedy na początku 2011 roku 
zaczynaliśmy naszą przygo-
dę z Radą Dzielnicy Siedlce, 
kompletnie nie wiedzieliśmy 

„z czym to się je”. Rad w mieście 
były jak na lekarstwo, a do tego 
te, które istniały funkcjonowa-
ły w symbiozie z urzędnikami 
i jako wsparcie radnych miej-
skich – nie w takiej roli widzie-
liśmy samorząd mieszkańców, 
gdy zbieraliśmy podpisy pod 
wnioskiem o powołanie pierw-
szej rady na Siedlcach. Radni 
dzielnicowi mieli działać poza 

polityką, tam gdzie to koniecz-
ne w kontrze do wygodnickich 
urzędników i lokalnych działa-
czy partyjnych. Nie wszystkie 
rady zachowały swoją niezależ-
ność, ale Rada Dzielnicy Siedl-
ce zdecydowanie tak. Zawsze 
działaliśmy ponad sporami par-
tyjnymi, w szerokiej koalicji 
ludzi o różnych poglądach i bio-
grafiach. Dzięki temu uniknęli-
śmy niemerytorycznych sporów, 
skupiliśmy się na realnym dzia-
łaniu. Po tych wszystkich latach 
możemy się pochwalić kilkoma 
sukcesami.

Na początku 2011 doświad-
czyliśmy mini rewolucji oby-
watelskiej – w mieście powstało 
wiele rad. Chcieliśmy inicjować 
inwestycje, których nie mo-
gło (lub nie chciało) załatwiać 
miasto; pragnęliśmy również 
ożywić nasze małe społecz-
ności na gruncie społecznym, 
kulturalnym i aktywistycznym.  
Ta pierwsza misja powiodła się 
częściowo, trzeba to napisać 
jasno. Udawało się doprowa-
dzać do mniejszych i większych 
remontów (np. remont ul. Wy-
czółkowskiego, ul. Ojcowskiej, 
ul. Szarej, Kolonii Zręby, roz-
budowa oświetlenia, tworzenie 
miejsc postojowych, korekta 
terenów zielonych czy montaż 
progów spowalniających i wie-
le, wiele innych) czy poprawić 
jakość usług publicznych (czy 
ktoś jeszcze pamięta Park Bema 
zarośnięty chwastami?). Po 8 
latach jednak wciąż obowiązu-
je system lobbowania o każda 
złotówkę na remont, o każdą in-
westycję dla dzielnicy – system 
przypadkowych inwestycji nie 

do końca zależnych od bezpo-
średniej decyzji radnych, bę-
dących najbliżej mieszkańców. 
Pomimo statutowych zapisów, 
zdarza się że rada, a co za tym 
mieszkańcy, nie są nawet infor-
mowani o sprawach ważnych 
dla dzielnicy. Na dzień dzisiej-
szy odebranie decyzji o lokal-
nych inwestycjach/remontach 
urzędnikom i przekazanie ich 
w ręce wybieranych przedstawi-
cieli społeczności to wciąż pieśń 
przyszłości. W Gdańsku to kon-
cepcja wciąż rewolucyjna. 

Na poziomie aktywizacji spo-
łeczności, te sukcesy są o wiele 

bardziej namacalne. Po 8 latach 
żyjemy w społeczności bardziej 
zaangażowanej, wytworzyła się 
grupa ludzi zaangażowanych 
w życie dzielnicy. Wydarzenia 
kulturalne, liczne imprezy ple-
nerowe (głównie w parkach, 
ale też Święto Niepodległości) 
czy konsekwentne przypomina-
nie historii dzielnicy to rzeczy 
ważne i namacalne. Podobnie 
jak pojawienie się kilku ak-
tywnych organizacji pozarzą-
dowych czy ważnej instytucji 

Podsumowanie Rady Dzielnicy

Kolejne wybory do rad 
dzielnic, w tym do Rady 
Dzielnicy Siedlce, już 
w marcu. Będzie to kaden-
cja ze znacząco większym 
budżetem. Być może to już 
czas na Wasze zaangażo-
wanie? Nie tylko zrobicie 
kilka fajnych rzeczy dla 
swoich sąsiadów i sąsia-
dek, ale też poznacie wielu 
ciekawych ludzi. Zrobicie 
coś dla innych i dla siebie. 
Nie zastanawiajcie się, 
startujcie – Siedlce są 
w Waszych rękach. 

Radni dzielnicowi mieli 
działać poza polityką, 
tam gdzie to konieczne w 
kontrze do wygodnickich 
urzędników i lokalnych 
działaczy partyjnych. 

Wydarzyło się na Siedlcach

8 grudnia w Domu Sąsiedzkim „Za-
kopianka” odbyło się spotkanie mi-
kołajkowe, zorganizowane przez go-
spodarzy Domu Sąsiedzkiego, dzięki 
wsparciu Rady Dzielnicy Gdańsk 
Siedlce, radnych miasta Gdańska: 
Piotra Gierszewskiego i Piotra Bo-
rawskiego, Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie, Fundacji „Dr Clown” 
oraz Fundacji „Świat Wrażliwy”.

11 listopada to czas Parady Niepod-
ległości również dla mieszkańców  
dzielnicy Gdańsk-Siedlce. Po raz ko- 
lejny od ulicy Starodworskiej, ulicą 
Kartuską do tablicy pamiątkowej Pił-
sudskiego i dalej do pomnika Jana 
Sobieskiego – szli uczniowie szkół, 
mieszkańcy i Radni w takt muzyki 
marszowej orkiestry dętej.

W sobotę 8 grudnia odbył się dorocz-
ny Kiermasz Świąteczny w SP nr 58. 
Jak co roku w przygotowania zaan-
gażowała się cała szkoła: Rada Ro-
dziców, uczniowie, nauczyciele wraz 
z rodzicami. Trudno było się oprzeć 
wspaniałym świątecznym ozdobom 
stworzonym przez uczniów i i ich rodzi-
ców. Nieodłączną częścią kiermaszu 
są degustacje ciast upieczonych przez 
rodziców a w tym roku również propo-
zycje kulinarne przygotowane przez 
profesjonalnych kucharzy. 
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Przypominamy wynik głosowania  
na lokalne siedleckie projekty Bu-
dżetu Obywatelskiego. W tym roku 
zwyciężył projekt budowy wewnętrz-
nej drogi osiedlowej – etap I (droga 
na tyłach ciągu handlowego i miesz-
kalnego, równoległa do ul. Kartuskiej) 
zdobywając 2113 głosy mieszkańców 
i zgodnie z nowymi zasadami to jedyny 
zwycięzca tegorocznej edycji Budże-
tu Obywatelskiego.

Boom mieszkaniowy, jaki opanował 
Gdańsk na przełomie lat dwu-

dziestych i trzydziestych XX wieku, nie ominął 
Siedlec. Powstała wówczas spora część zacho-
wanej do dziś zabudowy dzielnicy. Przykład 
budownictwa mieszkaniowego z tamtego okresu 
stanowi ulica Tarasy. Autorem projektu archi-
tektonicznego nowego osiedla, na dotychczas 
praktycznie niezagospodarowanej parceli, był 
gdański architekt Albert Falk. Od nazwiska tego 

budowniczego wzięła się nazwa ulicy – Falkhof, 
choć co dociekliwsi mogą w niej dostrzec Sokoli 
Dwór (niem. der Falke – sokół, der Hof – dwór). 

Kilkupiętrowe kamieniczki, wzniesione 
w duchu modnego wówczas modernizmu, do dziś 
zdobią posągi postaci, reprezentujących po-
szczególne grupy zawodowe. Należy pamiętać,  
iż międzywojenne Siedlce zamieszkiwała głów-
nie ludność robotnicza. Dla niej to budowano 
nowe osiedla i zespoły mieszkaniowe. 

Przedwojenne Siedlce cechowały się mnogo-
ścią restauracji ogrodowych, których sława nie-
rzadko wykraczała poza granice dzielnicy. W jed-
nym ze skrzydeł osiedla Falkhof, na początku 
lipca 1930 r. otwarto nowocześnie urządzoną re-
staurację „Am Falkhof”. Lokal miał przyciągać 
klientelę m.in. ogrodem z fontannami, kręgiel-
nią, muzyką, obfitym bufetem, najlepszymi na-
pitkami oraz zawsze świeżymi wypiekami. Dziś 
próżno szukać podobnych miejsc na Siedlcach. 

Wojciech Grott

Tarasy, czyli osiedle Alberta Falka

– Domu Sąsiedzkiego Zakopianka. 
O te wszystkie zmiany zabiegali radni 
dzielnicy – czy to za sprawą organiza-
cji przestrzeni lokalowej czy tworząc 
wydarzenia finansowane z własnego 
budżetu. Siedlce dysponują ciekawą 
paletą okresowych warsztatów, kółek 
zainteresowań czy wręcz usług spo-
łecznych. Informacje o wielu z nich 
można znaleźć na lokalnej stronie 
(Dla Siedlec) oraz na portalu rady 
(Rada Siedlce). Na Siedlcach dzieje 
się sporo, zdecydowanie więcej niż 
tych kilka lat temu. 

Naprawdę nie sposób wymienić 
całej palety działań w które angażo-
wali się radni, to materiał na więk-
szą publikację. Być może przyjdzie 
na to czas. Osobiście, jako przewod-
niczący zarządu ostatnich dwóch 
kadencji, jestem najbardziej dumny 
z kilkuset większych i mniejszych in-
terwencji w sprawach mieszkańców: 
od zgłaszania nielegalnych wysypisk 
śmieci, poprzez remonty lokali so-
cjalnych, aż po prowadzenie mediacji 
w kwestii remontów podwórek. Było 
tego dużo, w najróżniejszych te-
matach. Pewne sprawy udawało się 
dokończyć, inne trafiały na mielizny, 
jeszcze pozostałe są w toku. Brak 
narzędzi decyzyjnych i realnego bu-
dżetu znacznie utrudniał pracę zarzą-
du i radnych. Pomimo tego odnoszę 
wrażenie, że te interwencje pomo-
gły wielu osobom. Dumą naprawa 
fakt, że Siedlce są dzielnicą bardzo 
transparentną. Moc dokumentów zo-
stała opublikowana na portalu rady, 
wiele innych znajduje się w naszym 
archiwum – do dyspozycji miesz-
kańców. W najbliższych miesiącach 
będziemy porządkować ten zbiór.  
To pokaźny kawałek historii naszej 
działalności, ale tez żywe świadectwo 
funkcjonowania samorządu w dużym 
mieście na początku XXI wieku. 

Kolejne wybory do rad dzielnic, 
w tym do Rady Dzielnicy Siedlce, już 
w marcu. Będzie to kadencja ze zna-
cząco większym budżetem. Być może 
to już czas na Wasze zaangażowanie? 
Nie tylko zrobicie kilka fajnych rze-
czy dla swoich sąsiadów i sąsiadek, 
ale też poznacie wielu ciekawych lu-
dzi. Zrobicie coś dla innych i dla sie-
bie. Nie zastanawiajcie się, startujcie 

– Siedlce są w Waszych rękach. 

Jędrzej Włodarczyk

Zwycięski projektPodsumowanie Rady Dzielnicy
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Tablica historyczna na Skarpowej

Problem stary jak świat – ŚMIECI
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Tablica będzie częścią realizowanego projektu z Budżetu Obywatelskiego dotyczący remontu schodów łączących ulicę Nad Jarem oraz Skar-
pową z ulicą Powstańców Warszawskich. Autor projektu: Magdalena Łącka-Wojciechowska. Projekt graficzny tablicy: Beata Kwaśniewska.

16 stycznia 2019 kończy się kadencja obecnych Rad 
Dzielnic w Gdańsku. W niedzielę 24 marca br. odbędą 

się wybory do nowej kadencji 35 dzielnicach Gdańka. 
Kadencja Rad Dzielnic trwać będzie pięć lat. Na Siedlcach 

będziemy wybierać 15 nowych radnych. Nowe budże-
ty - zależnie od frekwencji – będą wynosić odpowiednio: 
12, 15 lub 18 zł na mieszkańca. Jest więc o co się starać.  
Zgłoś swoją kandydaturę i zostań radnym na Siedlcach.

Możemy już z nowymi doświad-
czeniami i pewnym dystansem 
przyjrzeć się sytuacji śmietników/
wiat śmietnikowych wspólnot mie- 
szkaniowych po ostatniej refor-
mie. Nadal nie wygląda to dobrze.  
Po rozmnożeniu pojemników – 
z uwagi na chęć segregacji – czę-
ściowo kontenery śmieciowe zna-
lazły się na naszych chodnikach 
i ulicach. Dostać się do nich często 
nie sposób bowiem są stale prze-
ładowane. I pojawiają się ciągle 
nowe dylematy: wcisnąć moje bu-
telki czy zabrać do domu i pocze-
kać na lepszy moment... ▪
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Dom Sąsiedzki
„Zakopianka”

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie za-• 
prasza na dyżury w godz. 8.00 – 12.00 od po-
niedziałku do piątku. Zapisy i informacje: 572 
382 444 lub 572 382 456. Miejsce: na parterze 
„Domu Sąsiedzkiego”.
Zdolne dzieci grające i śpiewające, uczęszczają-• 
ce do szkół muzycznych zapraszamy do udziału 
w organizowanych na Siedlcach koncertach pt. 
„Nasze Dzieci Muzykują”. Kontakt i informacje: 
690 365 89.
W soboty w godz. 16.00 – 20.00 odbywają się • 
wieczorki taneczno-zapoznawcze a w niedzie-
le potańcówki przy muzyce na żywo – rów-
nież w godz. 16.00 – 20.00. Organizator Sto-
warzyszenie „Nasze Siedlce”. Kontakt: 600 040 
185
W każdy poniedziałek i środę w godz. 16.00 – • 
20.00 odbywają się spotkania klubu brydżowe-
go Stowarzyszenia „Dla Siedlec”
Rada Dzielnicy Siedlce oraz Stowarzyszenie • 
„Dla Siedlec” zapraszają w każdą środę w godz. 
17.00 – 20.00 na spotkania klubu gier planszo-
wych oraz klubu szachowego. Wstęp wolny.
Zajęcia ruchowe dla seniorów współfinansowa-• 
ne przez Radę Dzielnicy Siedlce oraz Stowarzy-
szenie „Dla Siedlec” zapraszają we wtorki i piąt-
ki w godz. 15.00 – 16.00. Prowadząca Tatiana 
Grot – kontakt: 797 875 116
Warsztaty malarskie w każdy czwartek do godz. • 
16.00 – 18.00 organizuje Stowarzyszenie „Na-
sze Siedlce”
Spotkanie Klubu Rozwoju Osobistego – w środy • 
godz. 16.00 zaprasza Stowarzyszenie „Nasze 
Siedlce”. Wstęp wolny
Stowarzyszenie „Dla Siedlec” zaprasza na spa-• 
cery Nordic Walking. Spotkania odbywają się 
w piątki w godz. 16.30 – 18.00. Możliwość wy-
pożyczenia kijków. Spacery prowadzi wykwalifi-
kowana trenerka. Start przy Domu Sąsiedzkim 
„Zakopianka”
„Tu się proszę, Państwa, śpiewa” – Stowarzy-• 
szenie „Dla Siedlec” wraz Joanną Orzeł za-
praszają na wspólne śpiewanie w poniedziałki 
w godz. 19.15 – 20.45. Kontakt: 690 365 889
Na wieczory kulturalne na Siedlcach we wtorki • 
o godz. 17.30 – 19.00 zaprasza Stowarzyszenie 
„Dla Siedlec”

Inne wydarzenia:
Fundacja „Świat Wrażliwy” zaprasza do swej • 
siedziby na zajęcia taneczne dla seniorów 
w każdy czwartek godz.17.00 (grupa początku-
jąca) i 18.00 (grupa zaawansowana)
Fundacja „Świat Wrażliwy” wraz z seniorami • 
i młodzieżą z niepełnosprawnością zaprasza 
do organizowanej i wkrótce otwieranej kawia-
renki integracyjnej – ul. Kartuska 108/112 (pro-
jekt „W labiryncie dorosłości – aktywna wymiana 
międzypokoleniowa Caffe Aktywni”)
Niedawno ukazała się nowa lokalna pozycja Ko-• 
sycarza „Niezwykłe zwykłe zdjęcia Oruni, Cheł-
ma i Siedlec” a w niej sporo niezwykłych zdjęć 
o historii naszej dzielnicy. ▪

Siedlce na starej fotografii

W miejscu gdzie stoi dziś budynek Kartuska 26, w 1972 roku znajdowało się duże ogrodnictwo.
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Między nami...
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20 października w domu sąsiedzkim „Za-
kopianka” miało miejsce wydarzenie są-
siedzkie „Między nami na Siedlcach”, któ-
re zgromadziło wielu mieszkańców naszej 
dzielnicy. Podczas spotkania była okazja 
do podziwiania prac malarskich uczest-
ników warsztatów malarskich oraz wy-
stępów tanecznych grupy fundacji "Świat 
Wrażliwy". Po poczęstunku i rozmowach 
przy kawie/herbacie przyszedł czas na  
główny punkt programu czyli wspólną 
międzypokoleniową potańcówkę.

E.P.


