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ZŁOTNO 
 

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 Złotno. 

 
Następujące pytania zainicjowały rozmowę na temat potrzeb mieszkańców Osiedla 

Złotno 
 

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 

 
Osiedle powstało poprzez przyłączenie wsi do Łodzi. Mimo upływu kilkudziesięciu 

lat, głownie ze względu na złe skomunikowanie z centrum i znaczne od niego 

oddalenie, ale też ze względu na odmienną specyfikę dawnej miejscowości (wieś, 

folwark, zabudowa gospodarska), zachowana została swoista odrębność osiedla. 

Istnieje tutaj zabudowa mniej sprzyjająca integracji społeczności (domy 

jednorodzinne  ogrodzone płotem z zamkniętą bramą, brak ulic, chodników i 

oświetlenia ulicznego – skutkiem tego utrudnione jest budowanie relacji, więzi, 

podejmowanie aktywności społecznych. 

 

PROBLEMY I POTRZEBY ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ 

 Utwardzenie dróg gruntowych 

Wiele dróg na Złotnie wciąż nie ma utwardzonej nawierzchni, co w 

czasie niesprzyjającej pogody znacznie utrudnia korzystanie z nich. 
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 Przedłużenie Kaczeńcowej do trasy S14 

Były plany zrobienia „obwodnicy” Złotna, przedłużenia ul. 

Kaczeńcowej do Retkini i do zaplanowanej trasy S14. Według 

mieszkańców, jest to bardzo dobry pomysł, który ograniczy tranzyt 

przez Złotno, w dodatku drogami, które i tak nie są w dobrym 

stanie. 

 Oświetlenie! Ulic i chodników 

Problem braku oświetlenia znacznie obniża komfort życia 

mieszkańców i poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest 

to w okresie zimowym, kiedy wcześnie robi się ciemno. Mieszkańcy 

radzą sobie w tej chwili, chodząc po zmroku z latarkami. Ważne jest 

to, że takim nieoświetlonym miejscem jest np. droga prowadząca 

do siedziby Rady Osiedla, biblioteki, przychodni – uczęszczanego 

miejsca publicznego. Sprawa oświetlenia jest stawiana wyżej od 

potrzeby utwardzenia dróg. 

 

 Kanalizacja osiedla 

Problem powoli rozwiązywany, ale potrzebne jest przyspieszenie 

prac. – około 60 procent powierzchni osiedla nie jest jeszcze w 

sieci miejskich mediów kanalizacyjnych. 

 

TRANSPOTR PUBLICZNY 

 Komunikacja miejska 

Linie autobusowe jeżdżą bardzo rzadko. Osoby korzystające z niej 

postulują zwiększenie częstotliwości połączeń. Dla nich jest to 

jedyny środek lokomocji łączący ich z centrum miasta, urzędami, 

szpitalami. 
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ZIELEŃ, ESTETYKA, WYGODA, BEZPIECZEŃSTWO 

 Zadbanie o tereny zielone 

Chodzi m.in. o odnowienie i zagospodarowanie terenu nazywanego 

„Błotami Mejerowskimi”, które kiedyś były istotnym miejscem 

rekreacyjnym dla mieszkańców Złotna. Dodatkowo należy 

odświeżyć pozostałe tereny na osiedlu. 

 

 Ograniczenie możliwość organizowania nielegalnych wyścigów 

motocyklistów 

Należy podjąć działa zmierzające do fizycznego ograniczenia 

możliwości rozwijania dużych prędkości, w szczególności na ul. 

Złotno. 

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, EDUKACYJNA I KULTURALNA 

 Organizacja imprez integracyjnych, wydawanie gazetki lokalnej 

Należy podjąć działania umożliwiające spotykanie się ludzi, 

integrację mieszkańców. Na Złotnie jest bardzo dużo zabudowy 

jednorodzinnej, co znacząco ogranicza interakcje sąsiedzkie.  

Kilkanaście osób zainicjowało powołanie lokalnego 

stowarzyszenia. Aktualnie w procesie rejestracji sądowej. Osoby te 

wskazują na trudności w docieraniu do nowych osób i zachęcaniu 

ich do wspólnych aktywności. 

Jednocześnie istnieje współpraca lokalnej szkoły podstawowej, 

przedszkola, rady osiedla, biblioteki, kilkorga lokalnych małych 

biznesów (sklep spożywaczy, przychodnia weterynawyjna) – które 
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przynajmniej raz w roku wspólnie organizują integracyjną imprezę 

plenerową. 

 

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA, UWAGI DO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO, WSPÓŁPRACA Z RADĄ OSIEDLA 

 Analiza budżetu obywatelskiego i aktywność w nim 

Na osiedlu jest dość niska świadomość istnienia budżetu 

obywatelskiego. Należy dotrzeć do ludzi z informacją i zachęcać do 

korzystania z BO.  

Wśród propozycji takich działań pojawiły się: 

Tworzenie sieci tablic informacyjnych na osiedlu, w uczęszczanych 

przez mieszkańców punktach. 

Docieranie z informacją  do sąsiadów, rodziców uczniów, 

przedszkolaków w szkołach i przedszkolach poprzez osobiste 

rozmowy. 

Wydawanie lokalnej gazetki informacyjnej. 

Promocja wniosków w BO 2018 w wyżej opisanych działaniach. 

 

 

 


