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Nieco mniej niż rok temu, w Radzie Osiedla Siedlce, powstał pomysł podjęcia działań na rzecz
polepszenia wyglądu przemalowywanych, rewitalizowanych elewacji, a tym samym polepszenia
przestrzeni wspólnej dzielnicy.  Przewodniczący Zarządu Jędrzej Włodarczyk i W-ce
Przewodnicząca Rady Brygida Banaszak podjęli współpracę z przedstawicielami Referatu
Estetyzacji Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska - Michałem
Szymańskim i Janem Kołodziejem. Udało się wywołać publiczną dyskusję, nie tylko na temat
remontowanych elewacji, które przybierają wszystkie kolory tęczy, ale również na temat jakości
gdańskiej przestrzeni publicznej w ogóle.

  

 

  

Trochę więcej na ten temat można znaleźć pod linkami poniżej:

- estetyka na Siedlcach

  

- dość dzikich kolorów na ścianach

- koniec z pstrokacizną

- elewacje budynków

- Siedlce wypięknieją
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spotkania/304-estetyka-na-siedlcach.html
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,12740931,Mieszkancy_Siedlec___Dosc_dzikich_kolorow_na_scianach.html
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Koniec-z-pstrokacizna-Najpierw-Siedlce-potem-inne-dzielnice-n63134.html
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1451211,koniec-z-pstrokacizna-w-gdansku-elewacje-budynkow-na,id,t.html
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1591165,siedlce-wypieknieja-koniec-z-pstrokacizna-i-bylejakoscia,id,t.html
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Jakie działania podjęliśmy?

      

Referat Estetyzacji, przy współpracy z Radą Osiedla Siedlce, zorganizował warsztaty
skierowane do mieszkańców ul. Kartuskiej. Zaprezentowano na nich gotowy projekt
dokończenia ciągu architektonicznego z tego obszaru.

Prowadziliśmy i prowadzimy indywidualne konsultacje z poszczególnymi wspólnotami
planującymi remonty - zawsze na wniosek członków danej wspólnoty. Przynajmniej jedna taka
interwencja na wniosek Rady Osiedla zakończyła się przeprowadzeniem dodatkowego
warsztatu przez referat i przekonaniem wspólnoty do wyboru projektu wpisującego się lepiej w
swoje otoczenie. 

Podjęliśmy lepszą współpracę z administratorami wspólnot i poszczególnymi wspólnotami..

Podjęliśmy się monitorowania planowanych remontów - doradzamy, podpowiadamy,
mediujemy. 

Efekty powyższych działań są widoczne w odnawianych elewacjach, nie tylko z ul. Kartuskiej,
ale również Paska, Wesołej czy Sowińskiego. Kilka przykładów w załącznikach. Są to efekty
świeżych remontów. Jak widać, lepiej wpisują się w otoczenie i wyczerpują zasady założone
przez Referat Estetyzacji i Radę Osiedla Siedlce na początku naszego projektu. Można więc
zaryzykować twierdzenie, że nasza akcja (niestety z kilkoma wyjątkami) okazała się sukcesem.
Pokazuje to, że edukacja w postaci warsztatów, szkoleń, mediacji i spokojnego uświadamiania
może przynosić dobre rezultaty. Nie mamy wątpliwości, że powyższy projekt należy
kontynuować nie tylko na Siedlcach, ale rozszerzyć na całe miasto. Idąc szerzej należałoby
stwierdzić, że problem dotyczy całej Polski i wymagałby uregulowania ustawowego. Niestety,
takie rozwiązanie sprawy wykracza poza kompetencje małej rady dzielnicy, a nawet Urzędu
Miasta. A więc, zdając sobie sprawę z ograniczeń; krok po kroku, cierpliwie i nie zrażając się,
działajmy na rzecz pozytywnych zmian w swojej okolicy.
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