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STARE POLESIE
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 ZachódSmulsko, 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 Stare Polesie.

Następujące pytania zainicjowały rozmowę na temat potrzeb mieszkańców Starego
Polesia













Czy mamy satysfakcję z zamieszkania w swoim osiedlu
Czy dobrze znamy swoje osiedle
Czy znamy jego historię
Co wyznacza jego tożsamość
Czy znamy administracyjny podział dzielnicy na osiedla, czy tylko nazwę związaną
ze spółdzielnią mieszkaniową lub nazwę historyczną
Czy znamy instytucje publiczne w osiedlu, czy z nich korzystamy
Czy znamy swoją Radę Osiedla, czy wiemy, gdzie ma siedzibę
Czy znamy działania i inicjatywy podejmowane w osiedlu, czy bierzemy w nich udział
Czy głosujemy na zadania z budżetu obywatelskiego, czy znamy wnioski w budżecie
na 2017 dotyczące osiedla
Czy znane są nam i wykorzystujemy inne narzędzia partycypacji obywatelskiej
Czy mieszkańcy powinni decydować o wszystkich planowanych na osiedlu zmianach
Jak pobudzać inicjatywy lokalne na rzecz dobra wspólnego

Na specyfikę osiedla składa się stara i zaniedbana zabudowa, wyróżniająca się
jednocześnie spójnością i zachowaniem historycznego jej układu, co stanowi swoisty
wyróżnik Starego Polesia na tle innych części miasta. W związku z wieloletnimi
zaniedbaniami w zakresie stanu technicznego kamienic i przestrzeni publicznych oraz
polityką społeczna ukierunkowaną na zasiedlanie nowo budowanych blokowisk (lata 70.90. XX w.), w osiedlu pojawiły się tzw. enklawy biedy, a cały teren zaczął być postrzegany
jako problematyczny w wielu wymiarach (w tym społecznym). Z tych i innych przyczyn
Stare Polesie wielokrotnie pomijane było w politykach miasta, co przyczyniło się z kolei do
zainicjowania przez mieszkańców oddolnego ruchu działania na rzecz zmiany wizerunku
osiedla i przywrócenia go w świadomości tak mieszkańców, jak i lokalnych
samorządowców.
Inne istotne dla Starego Polesia fakty, to:
 położenie w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie z ul. Piotrkowską, CH
Manufaktura
 liczne instytucje kultury i szkolnictwa zgromadzone na osiedlu: Teatr Pinokio, Arlekin,
Teatr Nowy, Teatr Powszechny, Teatr V6, Teatr Studyjny, Muzeum Sztuki MS,
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Akademia
Muzyczna,
Uniwersytet
Medyczny,
Muzeum
Tradycji
Niepodległościowych, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum, Izba Pamięci Strzelców
Kaniowskich itd.
 Bardzo dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta, w tym z dworcami PKP
 Ponad 36.000 mieszkańców i nowe inwestycje developerskie
 I brak domu kultury

PROBLEMY I POTRZEBY ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ
 Proste chodniki
W wielu miejscach są dziury i krzywizny, wystają studzienki, w
czasie deszczu robią się wielkie kałuże. Np. ul. Strzelców
Kaniowskich, al. 1 Maja między Pogonowskiego i Żeligowskiego (a
chodzi tamtędy dużo ludzi do lekarzy, apteki, sklepów), ul.
Żeligowskiego między Legionów a Zieloną, cała ul. Legionów (choć
obiecywany jest od dawna całkowity remont), ul. SkłodowskiejCurie, Pogonowskiego prawie cała, Lipowa.

 Uregulowanie parkowania
W wielu miejscach chodniki i trawniki są rozjeżdżone przez
samochody, bardzo często są tak pozastawiane, że trudno przejść
na drugą stronę ulicy, bo zasłaniają widoczność; zastawiane
samochodami są nawet prywatne podwórka, które nie są
ogrodzone, przy trawnikach trzeba zrobić metalowe płotki (np. ul. 6
Sierpnia od Żeligowskiego do Włókniarzy – okolice Urzędu
Skarbowego i szpitala, okolice Business House przy ul.
Żeligowskiego, al. 1 Maja, ul. Legionów; okolice szpitala im. WAM –
Żeromskiego, Kopernika; okolice Zielonego Rynku)
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 Pasy na Żeromskiego przy Zielonym Rynku
Ludzie przechodzą między autobusami i autami, robią sobie skrót,
sytuacja taka zagraża bezpieczeństwu zarówno pieszych, jak I
kierowców

 Ograniczenie prędkości na Żeromskiego i Więckowskiego
Szczególnie w porach nocnych oraz o mniejszym ruchu aut ulice te
są „pasami wyścigowymi”, na ulicach tych wilokrotnie dochodzi do
kolizji i wypadków, w tym wypadków śmiertelnych
ZIELEŃ, ESTETYKA, WYGODA
 Porządkowanie ulic
Mieszkańcy zgłosili uwagi o nie dość częstym czyszczeniu ulic.
Szczególnie zauważalne jest to jesienią i wiosną, gdy nieczystości
(pozostałości po opadniętych liściach oraz śmieci po zimie) leżą
wzdłuż krawężników, zatykają studzienki kanalizacyjne. Dotyczy to
przede wszystkim ulic o niższej kategorii istotności dla zachowania
płynności komunikacji w mieście, np. Pogonowskiego, Strzelców
Kaniowskich, Lipowa.

 Kosze na śmieci
Jest ich zbyt mało na ulicach, czasem trzeba przejść kilka
skrzyżowań, by trafić na kosz; jednocześnie zdarzają się sytuacje,
gdzie w jednym miejscu stoją po 2, a nawet 3 kosze.
 Zadbana zieleń
Są nasadzenia, ale często nie są pielęgnowane po posadzeniu, np.
nowy parczek przy ul. Strzelców Kaniowskich. Rośliny nie są tam
podlewane, stosy śmieci leżą obok kosza przez długie tygodnie (ale
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też zdarzyło się, że gdy po zimie byłt uschniete drzewka w nowych
nasadzeniach, wymieniono je na żywe).
 Zadbanie o kamienice
Są kamienice, które wyglądają, jakby miały się zawalić, teraz np.
będzie piękna ulica Pogonowskiego i sypiące się kamienice, kilka z
nich to kamienice gminne.
Wiadomo, że Stare Polesie objete jest rewitalizacją, ale
kompleksowe działania prowadzone będa tylko na niewielkim jego
obszarze. Mieszkańcom zależy na tym, by na pozostałych
fragmentach następowała poprawa estetyki przestrzeni, w tym
remonty kamienic i elewacji. Dodatkowych trosk przysparza
zjawisko smogu, które w tej częsci miasta jest szczególnie
zauważalne z powodu bardzo dużej liczby kamienic, w tym
kamienic gminnych, niskiego stopnie ich podłączenia do miejskiej
sieci ciepłowaniczej oraz stosunkowo niskiej świadomości
ekologicznej mieszkańcóa, a także ich niskiej zasobności, co
przekłada się na rodzaj materiału opałowego (np. zamiast węgla czy
drewna opałowego są to stare ramy okienne, plastikowe butelki
itp.)

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, EDUKACYJNA I KULTURALNA
 Udostępnianie placów zabaw i boisk przy szkołach
Place zabaw i boiska są zamknięte po zamknięciu szkół, w dni
wolne od pracy i wakacje, a dzieci nie mają gdzie się bawić, więc
siedzą w bramach i na ulicach.

 Oferta zajęć dla dzieci i dorosłych
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Brak jest na osiedlu zajęć bezkosztowych lub z niską odpłatnością;
można pójść na siłownię albo inne zajęcia, ale nie wszystkich na to
stać.
W odpowiedzi na pytanie o proponowane lokalizacje takich miejsc,
trudno było mieszkańcom się do tego odnieść, ale po namyśle
wskazywali np. lokalne szkoły (w związku z tym, że to gmina
dysponuje tym zasobem). W sposób ogólny wskazywano, że
miejsca takie powinny być łatwo dostepne, możliwie blisko dla
wielu mieszkańców.

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA, UWAGI DO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO, WSPÓŁPRACA Z RADĄ OSIEDLA

 Mieszkańcy Starego Polesia są dość aktywni w zakresie udziału w
Budżecie Obywatelskim. Dzieje się tak za sprawą aktywności jednej
z lokalnych szkół oraz społeczników, a także dzięki widocznym już
zmianom w przestrzeniach publicznych, które motywują do udziału.
Udział ten polega głównie na głosowaniu.
 O radzie osiedla mieszkańcy wiedzą bardzo mało albo nic. Sama
rada zaś jest dość zamknięta na wyjście do mieszkańców i prace z
nimi (jedyne informacje od czasu do czasu pojawiają się na profilu
na Facebooku).

Kontakt z biurem projektu:
+48 535 291 173
+48 603 866 547

Fundacja 2035
ul. Srebrna 11 lok. 7
91-316 Łódź
KRS: 0000463170

Stowarzyszenie Obszary Kultury
ul. Krzemieniecka 2A
94-030 Łódź
KRS 0000300908

