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LUBLINEK-PIENISTA 
 

OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE 
JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH 

PROJEKTU FIO „NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY” 
 

REALIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ 2035  
I STOWARZYSZENIE OBSZARY KULTURY 

 
 
 

FUNDACJA 2035 oraz Stowarzyszenie Obszary Kultury w terminie od 1 maja do 31 
grudnia 2016 r. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowały projekt „Nasze osiedle: Razem 
decydujemy!”. 

Celem projektu, było zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Łodzi i włączanie 
ich w procesy decyzyjne dotyczące lokalnych wspólnot, w szczególności miejskich 
wspólnot osiedlowych. 
Projekt adresowany był w szczególności do mieszkańców 8 osiedli dzielnicy Polesie: 
Złotno, Zdrowie-Mania, Montwiłła-Mireckiego, Karolew-Retkinia Wschów, Retkinia Zachód-
Smulsko, Lublinek-Pienista, Stare Polesie, Koziny. 
 
Cel polegający na zwiększeniu zaangażowania mieszkańców Łodzi w tworzenie priorytetów 
rozwojowych dla przestrzeni osiedlowych osiągnięty został poprzez m.in.: 

1. stwarzanie możliwości aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności – wzięcie 
udziału w dyskusji nad priorytetami rozwojowymi 

2. uczestnictwo w dyskusji nad Budżetem Obywatelskim oraz zadaniami i rolą rad 
osiedli  

3. konsultacje i wsparcie techniczne przy głosowaniu w BO 
4. tworzenie listy lokalnych potrzeb mieszkańców 
5. zwiększenie wiedzy prawnej i wzmacnianie kompetencji obywatelskich i 

organizacyjnych mieszkańców (warsztaty edukacyjne, maratony pisania wniosków 
do BO, wypracowanie wzorów narzędzi promocji swoich działań, praktyki współpracy 
mieszkańców z radami osiedli). 
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Lista lokalnych potrzeb wypracowana została w ramach 4 spotkań deliberatywnych z 
mieszkańcami Osiedla Lublinek-Pienista. 

 
Następujące pytania zainicjowały rozmowę na temat potrzeb mieszkańców Osiedla 

Lublinek-Pienista: 
 

1. Czy mamy satysfakcję z zamieszkania w swoim osiedlu 
2. Czy dobrze znamy swoje osiedle 
3. Czy znamy jego historię 
4. Co wyznacza jego tożsamość 
5. Czy znamy administracyjny podział dzielnicy na osiedla, czy tylko nazwę związaną 

ze spółdzielnią mieszkaniową lub nazwę historyczną 
6. Czy znamy instytucje publiczne w osiedlu, czy z nich korzystamy 
7. Czy znamy swoją Radę Osiedla, czy wiemy, gdzie rezyduje 
8. Czy znamy działania i inicjatywy podejmowane w osiedlu, czy bierzemy w nich udział 
9. Czy głosujemy na zadania z budżetu obywatelskiego, czy znamy wnioski w budżecie 

na 2017 dotyczące osiedla 
10. Czy znane są nam i wykorzystujemy inne narzędzia partycypacji   obywatelskiej 
11. Czy mieszkańcy powinni decydować o wszystkich planowanych w osiedlu zmianach  
12. Jak pobudzać inicjatywy lokalne na rzecz dobra wspólnego 

 
 

PROBLEMY I POTRZEBY ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ 
 

Poprawa infrastruktury drogowej – zwłaszcza na Lublinku. 

 Brak dróg dojazdowych do posesji i dróg utwardzonych.  

 Złe znaki drogowe przy przejeździe przez ul. Obywatelską – z 

jednej strony jest znak zakazu wjazdu ciężarówek, z drugiej 

nie, auta dostawcze rozjeżdżają chodniki. Ponieważ teren 

należy do kolei, trudno coś z tym zrobić. 

 Zły stan chodników. Niestety w BO nie przeszły projekty 

dotyczące ich naprawy. 

ZIELEŃ, ESTETYKA, WYGODA 
 

Znalezienie sposobu na rozwiązanie problemu nieprzyjemnego 

zapachu, jaki dociera ze składowiska odpadów na Lublinku. Rada 

Osiedla kontaktowała się z władzami miast, gdzie istniał podobny 

problem, przeprowadzono badanie poziomu odoru, mieszkańcy 

pisali petycje do UMŁ, pisały o tym łódzkie media.  
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 Grupa mieszkańców chce założyć stowarzyszenie, by walczyć 

o czystość powietrza na osiedlu.  

 Konieczne jest nawiązanie współpracy z pobliskim osiedlem 

Smulsko, którego problem również dotyczy. 

 

Niedostateczny nadzór służb porządkowych nad Uroczyskiem 

Lublinek – ważnym dla mieszkańców terenem zielonym. W ramach 

BO przeszedł projekt rewitalizacji uroczyska. 

 Konieczność częstszych patroli straży miejskiej, by 

zmniejszyć liczbę przypadków wyrzucania śmieci. 

 Wzbogacenie terenu o siłownie na świeżym powietrzu lub 

wydzielenie miejsca, gdzie prowadzić można by zajęcia 

sportowe. 

 

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

 

Trudności z zaangażowaniem mieszkańców we wspólne działania – 

ze względu na zróżnicowanie terenu i mieszkańców, podział osiedla 

na część Pienista, gdzie dominują szeregowe domu jednorodzinne i 

niskie bloki, a Lublinek o zabudowie mniej zwartej, wiejskiej, z 

terenami zielonymi. Powoduje to różne oczekiwania. 

 

Jedną z przyczyn jest brak miejsca sprzyjającego integracji 

mieszkańców. Na osiedlu nie ma miejsca, poza budynkiem 

spółdzielni mieszkaniowej, w którym mogliby się spotykać 

mieszkańcy. Nie ma domu kultury, biblioteki, szkoły, dodatkowo 

osiedle oddzielone jest od pobliskiej Retkini torami kolejowymi, 

przez które przejazd i przejścia dla pieszych są niewystarczające. 

 

 Członkinie Rady Osiedla postanowiły założyć klub 

mieszkańców 60+, odbyło się spotkanie założycielskie. Celem 
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jest integracja osób starszych, których przybywa na osiedlu, i 

tworzenie więzi międzypokoleniowych. 

 

 Potrzeba wsparcia z zakresu prowadzenia klubu i animatora – 

skorzystanie z bliskości Poleskiego Ośrodka Sztuki i 

Stowarzyszenia Obszary Kultury. 

 

 Wypracowanie narzędzia (np. ankiety), za pomocą którego 

zbadane zostałyby potrzeby mieszkańców z zakresu tematyki 

spotkań w klubie i problemów poruszanych na nich. 

 

 Stworzenie harmonogramu spotkań z ekspertami i 

zaproszenie ekspertów m.in. z zakresu profilaktyki 

prozdrowotnej, gerontologii, edukacji cyfrowej. Spotkania 

takie miałyby się odbywać raz w miesiącu i byłyby 

połączeniem prelekcji z dyskusją. 

 

 

 

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA 

 

 

Brak konsultacji z mieszkańcami na temat wniosków składanych 

do Budżetu Obywatelskiego. Wśród wniosków 

ponadosiedlowych przeszedł projekt Przywróćmy Łodzi 

Lunapark. Część mieszkańców mogła na niego glosować, 

myśląc, że powstanie tam, gdzie był do tej pory – w parku na 

Zdrowiu. Tymczasem lokalizacja to rejon ulic Pienista-Sołtyka-

Maczka. Mieszkańcy protestowali przeciwko tej lokalizacji.  

 

Źle zaznaczono też granice osiedli, w związku z czym na 

Lublinku-Pienistej przeszedł wniosek dotyczący budowy placu 
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zabaw w obrębie osiedla Smulsko. 

 

 Wnioski do BO dotyczące osiedla powinny uzyskać 

rekomendację Rady Osiedla lub przynajmniej zostać 

przedłożone do jej wiadomości.  

 


