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WNIOSEK

Priorytetem nowo wybranej Rady i Zarządu Osiedla Teofilów-Wielkopolska jest
polepszenie stanu infrastruktury drogowej i zachęcanie mieszkańców osiedla do korzystania
z komunikacji zbiorowej. Mamy nadzieję, że przez najbliższe lata dzięki współpracy Rady
Osiedla Teofilów-Wielkopolska i Zarządu Dróg i Transportu uda się znacznie poprawić stan
aktualnej infrastruktury, jak również zbudować zaufanie i polepszyć relacje między
odpowiednimi komórkami Urzędu Miasta Łodzi a mieszkańcami osiedla.
W związku z planowanymi przez nas działaniami zwracamy się z prośbą
o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:








Czy Zarząd Dróg i Transportu planuje w najbliższym czasie remonty/przebudowy dróg
na terenie Osiedla Teofilów-Wielkopolska? W odpowiedzi prosimy o uwzględnienie
m.in. dróg gruntowych tj. ul. Wolińska, Zadraż.
Czy są plany remontu/modernizacji ul. Wici ze szczególnym uwzględnieniem na
odcinku od ul. Lnianej do Rydzowej?
Na kiedy planowane jest remont torowiska na ul. Aleksandrowskiej na odcinkach od
ul. Bielicowej do ul. Szczecińskiej oraz od ul. Szczecińskiej do granic miasta?
W związku z planowanymi przez Państwa działaniami w ramach projektu „Pro100
Chodnikiem“ zwracamy się z prośbą o informację, które chodniki – w ramach
programu bądź Państwa bieżącej działalności – zostaną wyremontowane, na Osiedlu
Teofilów-Wielkopolska w 2015 r.
Czy w roku 2015 zostaną podjęte działania mające na celu podniesienie jakości zieleni
przyulicznej na terenie Osiedla Teofilów-Wielkopolska? Gdzie planowana jest
przycinka/wycinka drzew? Czy i gdzie planujecie Państwo nowe nasadzenia?
Kiedy planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Rydzowej i ile to będzie trwało?
Jak będzie wyglądała reorganizacja komunikacji autobusowowej w tym czasie (linie
78, 83, 84)?



Czy w najbliższym czasie są planowane prace związane z poprawą bezpieczeństwa dla
pieszych mieszkańców Osiedla Wielkopolska, przechodzących w godzinach
wieczornych przez mostek nad rzeką Bałutką, łączący ulicę Turoszowską z ulicą
Żubardzką, poprzez zamontowanie dodatkowego oświetlenia przy / na mostku,
wymianę schodkowego chodnika prowadzącego do mostku od strony ul.
Turoszowskiej oraz zamontowanie poręczy, ułatwiających osobom starszym zejście
do mostku od strony ul. Turoszowskiej?

Uzyskanie powyższych informacji pozwoli nam skuteczniej i sprawniej działać na rzecz
naszego Osiedla w zakresie transportu oraz łatwiejszego i przyjemniejszego przemieszczania
się.
Ponadto zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych do osoby,
będącej odpowiedzialnej za działania Zarządu Dróg i Transportu na terenie Osiedla TeofilówWielkopolska.
Proszę o jak najszybszą odpowiedź w związku ze zbliżającymi się spotkaniami Rady
i Zarządu Osiedla. Odpowiedź na wniosek proszę o przesłanie e-mailem na adres
teofilow.wielkopolska@gmail.com

Z poważaniem
Karolina Dudkiewicz

