OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres

Obywatelska Inicjatywa Lokalna
Grupa Inicjatywy Lokalnej Jędrzychów
Osiedle Jędrzychów w Zielonej Górze

gmina
powiat
województwo

Lubuskie

telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza

 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji

4. Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności jest rozwój osiedla, poprzez inicjowanie różnych działań
wymagających poparcia społeczeństwa i aktywny kontakt mieszkańców z radnymi, Radą
Miasta i pracownikami Urzędu Miasta. W tym celu stworzyliśmy nieformalną grupę pod
nazwą – Grupa Inicjatywy Lokalnej Jedrzychów, która za pomocą środków medialnych
(gazety, stacje radiowe, regionalne stacje tv, baza mailowych adresów mieszkańców, portale
społecznościowe) i bezpośrednich (organizowanie zebrań w lokalnej szkole, informacje na
tablicy ogłoszeniowej w centrum osiedla, dyżury w pasażu miejscowego sklepu, rozdawanie
ulotek, plakaty), dociera z informacją do mieszkańców osiedla i całej Zielonej Góry.

5. Opis działań
W celu powstrzymania wycięcia lasu komunalnego, sąsiadujacego z naszym osiedlem,
powstała w roku 2011 nieformalna Grupa Inicjatywy Lokalnej Jędrzychów, składająca się
z kilkunastu mieszkańców. Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się doprowadzić
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zebraliśmy ponad 1200
podpisów poparcia pod uchwałą o zmianie planu. Z czasem działalność Grupy rozszerzyła
się na rozwiązywanie lokalnych problemów i dbanie o rozwój osiedla a także
na aktywizowanie społeczności lokalnej do decydowania o swoim otoczeniu. Inicjatorkami
tych działań są liderki grupy: Anna Monczak, Liliana Kleinert i Dorota Kasprzyszak. Nasze
działania oparte są na aktywnym budowaniu współpracy i zrozumieniu potrzeb pomiędzy
mieszkańcami a radnymi i władzami miasta. Robimy to poprzez spotkania i rozmowy ponad
podziałami partyjnymi. Naszym celem jest uświadomienie władzom miasta, że to co
korzystnie wygląda na mapach, nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.
Nasze dotychczasowe osiągnięcia nie są liczne, ale za to bardzo ważne. Szczególnie dwie
najważniejsze sprawy – wprowadzenie pod głosowanie dwóch uchwał:
 o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 o powstanie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Liliowy Las”.
Trwało to długo ze względu na procedury. W międzyczasie udało nam się doprowadzić do
wykonania kilku rzeczy utrudniających codzienne życie mieszkańców:
1. Dzięki naszym staraniom w centrum osiedla ustawiono tablicę ogłoszeniową, na której
zamieszczamy informacje dotyczące mieszkańców i osiedla.
2. Doprowadziliśmy do wykonania prac porządkowych na osiedlu.
3. Wyremontowano parking przy osiedlowej przychodni zdrowia.
4. Dzięki naszej interwencji przełożono na nowo zniszczony chodnik.
5. Postawiono 4 wiaty przystankowe.
6. Dbamy o systematyczne porządkowanie poboczy.
7. Naprawiono chodnik i schody przy przejściu przez ulicę.
Nieocenionym osiągnięciem, teraz i procentującym w przyszłości, jest zbudowanie
pozytywnych relacji z radnymi i władzami miasta, poprzez zrozumienie czym jest
samorządność i demokratyczne społeczeństwo.
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Dzięki naszej inicjatywie udało się przegłosować w zeszłym roku zadanie w Budżecie
Obywatelskim 2014 – wykonanie leśnej ścieżki zdrowia, oczyszczenie zalewu i oświetlenie.
Nasze działanie polegało na wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków przekazu
pośredniego i bezpośredniego, by uzyskać jak największą liczbę głosów. Osiągnęliśmy
to poprzez kontakt z mediami (gazety, radio, regionalna tv), wysyłanie sms i maili
do mieszkańców, informacje na tablicy ogłoszeń, rozdawanie ulotek i plakaty. Dobrą
praktyką okazały się dyżury mieszkańców w pasażu miejscowego sklepu i bezpośrednie
zbieranie głosów. Niejednokrotnie odbywało się to w towarzystwie naszych radnych
Radosława Brodzika (SLD) i Marka Kamińskiego (PO). Była to doskonała okazja
do bezpośrednich rozmów z mieszkańcami i poznania radnych. W wyniku tych działań
udało nam się zebrać ponad 1660 głosów, co było drugim wynikiem w całym mieście
w tzw. Małych Zadaniach.
Dzięki naszym zeszłorocznym staraniom, w tym roku w głosowaniu na Budżet Obywatelski
2015, możemy liczyć już na pomoc większej liczby mieszkańców. Większa jest świadomość
społeczna co do idei takiego budżetu.
Nauka demokracji trochę trwała, ale pod koniec 2014 roku udało nam się doprowadzić
do powstania zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Liliowy Las”, co było jednym
z głównych celów naszej dotychczasowej działalności. Zespół ma obszar ok. 81 ha i chroni
obszar leśny o pięknych walorach krajobrazowych i przyrodniczych przed wycięciem - taka
była wola mieszkańców całego miasta. Dzięki naszym rozmowom uzyskaliśmy poparcie dla
naszego pomysłu wśród przyrodników i kadry profesorskiej naszego Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Teren Liliowego Lasu, który obejmuje kąpielisko i ścieżkę zdrowia, służy wszystkim
mieszkańcom Zielonej Góry do rekreacji i czynnego wypoczynku. Również uczniowie
z pobliskich szkół będą mogli ćwiczyć na świeżym powietrzu. Wszystko to spowoduje,
że w przyszłości będziemy zdrowszym społeczeństwem, żyjącym w przyjaznym otoczeniu.
http://www.rtvlubuska.pl/programy/kronika_lubuska/2768,odcinek-1065
http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,15083865,BUDZET_OBYWATELSKI__Jak
_z_Dzikiej_Ochli_zrobic_perelke.html#TRrelSST

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Doprowadziliśmy do rozpoczęcia prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dzięki nawiązanej współpracy i rozmowom z radnymi pod koniec roku
2014 uchwalono zespół przyrodniczo – krajobrazowy Liliowy Las. Dzięki temu mieszkańcy
całego miasta, nie tylko naszego osiedla, uzyskali piękny teren do rekreacji i czynnego
wypoczynku. To jeszcze nie koniec naszych działań. Chcemy doprowadzić do tego,
aby nasza mała ojczyzna służyła jak najlepiej lokalnej społeczności. Będziemy wprowadzać
w życie pomysły od mieszkańców. Nastąpił wzrost zaufania mieszkańców co do możliwości

spowodowania zmian w swoim otoczeniu. Dzięki nagłośnieniu naszych działań przez media,
nastąpił wyraźny wzrost aktywności społecznej i świadomości obywatelskiej mieszkańców.
Nasza działalność uzyskała szeroką akceptację i poparcie mediów, środowiska naukowego
i organizacji społecznych. W naszej ocenie to dopiero dobrze wykonany początek.
Przekonaliśmy się, że sami możemy decydować o naszym otoczeniu, bo takie prawo posiada
demokratyczne społeczeństwo. Cieszy nas to, że mamy już naśladowców.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Działalność wyłącznie społeczna, poświęcony własny czas i środki potrzebne do działalności.
Jedynie drukowanie dużej ilości ulotek i plakatów jest wykonywane za cenę papieru
w zaprzyjaźnionej firmie reklamowej. Środki na ten cel zebrano na samym początku
działalności od grupy tzw. założycielskiej – w wysokości 700 zł.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt
Początkowo spotykaliśmy się z brakiem zrozumienia i zaufania zarówno wśród
mieszkańców jak i urzędników czy radnych.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Nie zniechęcać się. Rozmawiać i szukać poparcia dla swoich celów. Tylko konsekwencja
w działaniu potrafi przynieść efekty.

4

