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ZDROWIE-MANIA
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 Zdrowie-Mania.
Następujące pytania zainicjowały rozmowę na temat potrzeb mieszkańców Osiedla
Zdrowie-Mania:
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
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
1.
2.
3.
4.
5.

PROBLEMY I POTRZEBY ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ
1. Poprawa stanu dróg osiedlowych i chodników. Większa część
dróg została naprawiona dzięki inicjatywie Rady Osiedla.
Pozostały jeszcze inwestycje na ulicy Minerskiej (nawierzchnia) i
Jęczmiennej (kanały burzowe).
2. W okresach zimowych konieczne jest częstsze odśnieżanie, w
okresach letnich częstsze koszenie trawników.
3. Ułatwienia dla pieszych: przejścia dla pieszych przez tory –
należy zwiększyć ich liczbę oraz zapewnić bezpieczeństwo
(propozycją jest powstanie kładki). Przejścia dla pieszych są też
słabo oświetlone. Przy głównych ciągach komunikacyjnych
brakuje ławek, z których mieszkańcy chętnie by korzystali.
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4. Niebezpieczeństwo stwarza niechroniony przejazd przez tory na
ul. Owsianej.
5. Mało sklepów osiedlowych – utrudniony dostęp do produktów
żywnościowych i produktów pierwszej potrzeby.

TRANSPORT PUBLICZNY
Przywrócenie kursowania linii autobusowej 74 na starą trasę – przez
osiedle Montwiłła-Mireckiego, co zapewnia też lepszy dojazd do Manii.

EDUKACJA
Mieszkańców niepokoi niski poziom w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Minerskiej (niski poziom matur –
44%).

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Małe zaangażowanie mieszkańców w sprawy osiedla, przeważnie
angażują się te same osoby.
Raz w roku Rada Osiedla organizuje piknik sąsiedzki dla
mieszkańców – forma zaangażowania w sprawy osiedla, wymiany
informacji i potrzeb.
Konieczne jest znalezienie nowych form dla zaangażowania
mieszkańców, pokazywanie dobrych stron i praktyk aktywności i
współpracy przy świadomości, że nie zmusimy nikogo do działań.
Służyć temu może pokazywanie, co się zmieniło/zmienia na osiedlu
dzięki aktywności samych mieszkańców – wypracowanie form
promocji działań.
Należy też znaleźć sposobu na większą identyfikację mieszkańców
ze wspólnotą lokalną.
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Trudny dostęp do informacji dla mieszkańców.
Mieszkańcy boją się udostępniać adresy e-mailowe/telefony, przez
co trudno się z nimi skontaktować. Na osiedlu brakuje
wyznaczonych miejsc, gdzie można rozwiesić informacje dla
mieszkańców – rozwieszanie ich na murach, przystankach, płotach
po pierwsze jest nielegalne, a po drugie nieskuteczne.
Komunikowanie się za pomocą informacji wrzucanych do skrzynek
pocztowych jest trudne, ale najbardziej skuteczne.

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA
1. Rada Osiedla chciałaby mieć wpływ na to, w jaki sposób
wydawane są pieniądze z jej puli przez miasto. Obecnie nie ma
wpływu na to, jaką ofertę ostatecznie miasto wybierze (np. w
kwestiach odśnieżania, sprzątania, nasadzeń, ale też choćby
organizacji pikniku, wymiany żarówek itp.).
2. Brak dyskusji z władzami osiedli ze strony miasta.
Marginalizacja znaczenia Rady Osiedla jako jednostki
pomocniczej miasta.
3. Chybiony pomysł z likwidacją funkcji skarbników w radach
osiedli.
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