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Lokalny samorząd to trudne wyzwanie.

Na zaśnieżonych gdańskich Siedlcach w lutym 2011 r. powstała społeczna inicjatywa „Rada
Siedlce”. Początkowo wśród jej inicjatorów były zaledwie cztery osoby, mocno zdeterminowane
aby w końcu, po dwóch nieudanych próbach i po raz pierwszy w historii Siedlec, powołać
lokalny samorząd. Potrzeba było niespełna tygodnia aby do akcji zbierania podpisów pod
wnioskiem o powołanie Rady Dzielnicy Siedlce włączyły się dziesiątki osób i instytucji.
Ostatecznie, 21 lutego 2011 r., wniosek podpisany przez 1844 siedlczan został złożony, a w
wyniku wyborów z 8 maja 2011 roku powstała długo wyczekiwana Rada Dzielnicy Gdańsk -
Siedlce.

Pierwsza, uroczysta sesja Rady, odbyła się 30 maja 2011 r. Od tego czasu, na 32 kolejnych
spotkaniach lokalnego samorządu podjęliśmy szereg uchwał i decyzji dot. naszej dzielnicy. Z
bardzo skromnym jak na 14 tys. mieszkańców budżetem (niecałe 60 tys. zł. rocznie!) staraliśmy
się zadbać o podstawowe potrzeby dzielnicy. Wśród nich jako niezbędna rysowała się
przyziemna potrzeba wyposażenia dzielnicy w ławki i kosze na śmieci. Jako jeden z priorytetów
uznaliśmy także zadanie pobudzenia potencjału społecznego Siedlec. Zainicjowaliśmy więc
darmowe zajęcia sportowe i rekreacyjno – artystyczne dla dzieci, młodzieży, ale także dla
naszych seniorów. I tak od ponad 3 lat na Siedlcach można brać udział w zajęciach boksu, piłki
nożnej i brydża, w warsztatach rękodzieła, kursach informatycznych czy uczestniczyć w
cyklicznych „spacerach historycznych” po dzielnicy. W Radzie mieszkańcy otrzymywali
darmowe porady prawne oraz zgłaszali swój udział w konkursach na najładniejszy balkon i
przydomowy ogródek. Od 2011 na Siedlcach odbyło się także kilka dużych imprez sportowo –
artystycznych. Wśród nich „Zrozumieć Sierpień”, „Streetwaves”, turnieje piłkarskie o Puchar
Rady Dzielnicy oraz Biegowe Grand Prix im. Antoniego Browarczyka. Mamy także naszą
siedlecką Paradę Niepodległości z okazji 11 listopada, która co roku stanowi doskonałą okazję
do serdecznego spotkania mieszkańców i „biało – czerwonego” zamanifestowania przywiązania
zarówno do „dużej” jak i „małej” Ojczyzny.
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15 stycznia 2015 r. odbędzie się 33., ostatnia sesja pierwszej kadencji Rady Dzielnicy Siedlce.
Kończymy kadencję z poczuciem, że nie wszystko, co planowaliśmy, udało się zrobić. Z
wiedzą, że system gdańskiej samorządności jest daleki od ideału. Ale także z dumą, że ze
społecznego, woluntarystycznego zaangażowania grupy różnorodnych ludzi, udało się
zbudować nasze wspólne Siedlce, za które wszyscy czujemy odpowiedzialność.

Po tym – dla niektórych może zbyt długim, a dla innych zbyt krótkim jak na 3,5 roku aktywności
– wstępie, chciałem po prostu, od serca podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w
powstanie i działanie Rady Dzielnicy Siedlce. Dziękuję wszystkim radnym, z którymi współpraca
była zazwyczaj konstruktywna, przyjemna i budująca. Mieszkańcom naszej wspaniałej dzielnicy
dziękuję za wyrozumiałość oraz życzliwość. Proszę Was także o wystawianie swoich
kandydatur w nadchodzących wyborach do lokalnego samorządu (odbędą się wczesną wiosną
2015 roku). Nasza dzielnica i nasze miasto potrzebują Waszego zaangażowania, wiedzy oraz
pomysłów. Mimo zmienionej ordynacji do wyborów jednostek pomocniczych w 2015 r. (jeden
głos na jednego kandydata) wszyscy potencjalni kandydaci już dziś – za moim pośrednictwem –
w imieniu Prezes Brygidy Folmann – Banaszak otrzymują zaproszenie od „Stowarzyszenia dla
Siedlec” (tel. 690-365-889). Stowarzyszenie, po zakończeniu kadencji Rady, stanie się
naturalnym, społecznym komitetem mieszkańców Siedlec. Odruch dzielnicowej solidarności
zapewni nam wysoką frekwencję, wpływającą bezpośrednio na wysokość przyznanych
dzielnicy środków. Wierzę wobec tego, że pierwsza, mijająca kadencja Rady, jest zaledwie
początkiem dynamicznego rozwoju Siedlec w kierunku nowoczesnego i przyjaznego
mieszkańcom miejsca na mapie ponad 1000- letniego Gdańska.

Karol Nawrocki

Przewodniczący Rady Dzielnicy Gdańsk – Siedlce

  

 

 2 / 2


