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JAK 
ZMIENI 
SIĘ ŁÓDŹ?
Tu będzie się dobrze mieszkało, pracowało i spędzało czas. 
Centrum Łodzi czekają wielkie zmiany: nie tylko wyremontujemy 
kamienice, ulice czy skwery, ale także stworzymy nowe miejsca 
pracy i podniesiemy jakość życia. Rewitalizacji będzie się od nas 
uczył cały kraj.
4 miliardy złotych – tyle pieniędzy zostanie 
w najbliższych latach wydane rewitalizację, 
czyli odnowę Śródmieścia i jego spo-
łeczno-gospodarcze ożywienie. Centrum 
Łodzi zostało podzielone na 20 kwartałów, 
w których będą realizowane inwestycje i pro-
gramy. Na tym obszarze mieszka ponad 50 
tysięcy osób. 

Rewitalizacja, czyli dosłownie ożywienie, 
to szeroki proces przemian społecznych, 
przestrzennych i gospodarczych na obszarze, 
który – jak centrum Łodzi – od wielu, wielu 
lat czeka na zmiany. . Celem rewitalizacji jest 
przywrócenie do życia zdegradowanej części 
miasta. Mówiąc prościej, chodzi o to, żeby 
w takim miejscu dobrze się mieszkało, praco-
wało i spędzało czas. Poprawa przestrzeni musi 
iść w parze z polepszeniem warunków życia 
i rozwiązywaniem problemów społecznych.

W planach są remonty kamienic, w których 
powstaną komfortowe mieszkania. Miasto 
chce współpracować także ze wspólnotami. 
Będzie im pomagać w skompletowaniu doku-
mentów niezbędnych do rozpoczęcia odnowy 
należących do nich budynków. W planach jest 
także stworzenie funduszu, z którego będą 
mogły dostać pieniądze na inwestycje.

Po przebudowie na ulicach będą szersze 
chodniki, więcej zieleni i ławek. Dzięki 
uspokojeniu ruchu będzie mniej hałasu. 
Powstaną nowe skwery i nowe ulice wewnątrz 
kwartałów. Rewitalizacja oznacza także utwo-
rzenie nowych miejsc pracy oraz programów 
wsparcia dla przedsiębiorców, małych sklepów 
i rzemieślników. 

Skąd wiadomo, co należy zrobić? Łódź ma już 
doświadczenie w rewitalizacji. Cały kraj stawia 

za wzór odnowę osiedla domów robotniczych 
na Księżym Młynie. Do sukcesywnie odna-
wianych mieszkań wprowadzają się kolejni 
lokatorzy, a do pracowni artystycznych 
projektanci, malarze, fotograficy i rzeźbia-
rze. Za budynkiem szkoły, który Akademia 
Sztuk Pięknych zamienia w Instytut Designu, 
powstał teren ze sceną do zabawy, odpoczynku 
i organizowania imprez.

Dzięki zaangażowaniu łodzian w Budżet 
Obywatelski nie do poznania zmieniła się 
ul. 6 Sierpnia. Zamiast szarej ulicy z sze-
roką jezdnią, mamy atrakcyjną przestrzeń 
z drzewami, ławkami i miejscem na sezo-
nowe ogródki gastronomiczne. Inwestycja 
wygrywa plebiscyty na najlepszą przestrzeń 
publiczną w kraju. 

Dzięki programowi Mia100 Kamienic 
odnowiliśmy już ponad setka budynków 
w Śródmieściu. To wstęp do rewitalizacji. Teraz 
zmiany obejmą całe kwartały i ich mieszkań-
ców. Tych ostatnich zapraszamy do współpracy, 
powiedzcie nam, czego Wam potrzeba?

8 maja rozpoczynamy konsultacje spo-
łeczne. Terminy i miejsca spotkań znajdują 
się na ósmej stronie. Od połowy kwietnia 
przy ul. Sienkiewicza 61a działa Infopunkt. 
Jest otwarty w dni robocze od godz. 11 
do 19. Wejście do niego prowadzi z pasażu 
Schillera. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy 
w dotarciu na spotkanie bądź do Infopunktu 
wystarczy zadzwonić pod numer 533 260 493.

Najważniejsze informacje o rewi-
talizacji znajdziecie Państwo także 
na stronie rewitalizacja.uml.lodz.pl. 
Jesienią powstanie z kolei Centrum 
Wiedzy o Rewitalizacji.

Rewitalizacja 
2014–2020 w liczbach:
 inwestycje w 20 obszarach
 ponad 50 tysięcy osób mieszkających 
  na rewitalizowanym terenie
 prawie 1500 budynków gminnych 
  na rewitalizowanym terenie
 blisko 2500 budynków prywatnych 
  na rewitalizowanym terenie
 inwestycje na 40 ulicach,
 na 2 placach
 i w 3 parkach
 5 nowych ulic wewnątrz kwartałów
 6 centrów obywatelskich
 20 nowoczesnych, 
  małych domów dziecka
 5 nowych świetlic środowiskowych
 3 siedziby instytucji kultury
 1 ośrodek reintegracji

Wszystko to dzięki 
4 mld zł dofi nansowania 
na rewitalizacjęWydawca: 

Fundacja Urban Forms
Autorzy/Redakcja/Opracowanie: Kamila Kula, 
Piotr Kowalczyk, Biuro Prasowe UMŁ
Korekta: Katarzyna Nawrocka
Opracowanie grafi czne: Agnieszka Sujka
Zdjęcia: Piotr Kowalczyk, Stefan Brajter, 
Archiwum Teatru Pinikio, 
Archiwum Urzędu Miasta Łodzi
Druk: Drukarnia PolskaPresse Sp. z o.o.
Adres: ul. Sienkiewicza 61a lok. 121, 90-009 Łódź
Kontakt: biuro@urbanforms.org

Egzemplarz bezpłatny

Łódź 2015

OBSZAR NR 9: 
Punkt konsultacyjny: 22.05, w godz. 13–19, 
ul. Jaracza 12 i ul. Kilińskiego 49;  Spotkanie 
konsultacyjne: 26.05, w godz. 17–20, Szkoła 
Podstawowa nr 175, ul. Pomorska 27;  Spacer 
badawczy: 20.05, w godz. 17–19, ul. Jaracza 12

OBSZAR NR 10: 
Punkt konsultacyjny: 18.05, w godz. 13–19, 
ul. Piotrkowska 138/140 i ul. 6 Sierpnia 1/3; 
 Spotkanie konsultacyjne: 21.05, w godz. 17–20, 
Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117;  Spacer 
badawczy: 25.05, w godz. 17–19, ul. 6 Sierpnia 1/3 

OBSZAR NR 11: 
Punkt konsultacyjny: 11.05, w godz. 13–19, 
ul. Tuwima 25 i ul. Sienkiewicza 75/77;  Spotkanie 
konsultacyjne: 14.05, w godz. 17–20, Gimnazjum 
nr 5, ul. Sienkiewicza 117

OBSZAR NR 12: 
Punkt konsultacyjny: 22.05, w godz. 13–19, 
ul. Pomorska 29 i ul. Północna 15a;  Spotkanie 
konsultacyjne: 26.05, w godz. 17–20, Szkoła 
Podstawowa nr 175, ul. Pomorska 27;  Spacer 
badawczy: 13.05, w godz. 17–19, ul. Pomorska 27

OBSZAR NR 13: 
Punkt konsultacyjny: 8.05, w godz. 13–19, 
ul. Jaracza 45 i pl. Dąbrowskiego;  Spotkanie 
konsultacyjne: 12.05, w godz. 17–20, Szkoła Podstawowa nr 175, ul. Pomorska 27; 
 Spacer badawczy: 13.05, w godz. 17–19, ul. Pomorska 27

OBSZAR NR 14: 
Punkt konsultacyjny: 1.06, w godz. 13–19, ul. Wólczańska 118 i ul. Gdańska 120; 
 Spotkanie konsultacyjne: 3.06, w godz. 17–20, XXI LO im. B. Prusa, ul. Kopernika 2; 
 Spacer badawczy: 25.05, w godz. 17–19, ul. 6 Sierpnia 1/1

OBSZAR NR 15: 
Punkt konsultacyjny: 1.06, w godz. 13–19, ul. Zachodnia 
109, ul. Kościuszki 62;  Spotkanie konsultacyjne: 3.06, 
w godz. 17–20, XXI LO im. B. Prusa, ul. Kopernika 2; 
 Spacer badawczy: 20.05, w godz. 17–19, ul. Jaracza 12

OBSZAR NR 16: 
Punkt konsultacyjny: 15.05, w  godz. 13–19, 
ul. Gdańska 16 i ul. Legionów 34;  Spotkanie konsul-
tacyjne: 19.05, w godz. 17–20, Szkoła Podstawowa nr 23, 
ul. Gdańska 16;  Spacer badawczy: 27.05, w godz. 17–19, 
ul. Gdańska 16

OBSZAR NR 17: 
Punkt konsultacyjny: 8.05, w  godz. 13–19, 
ul. Sterlinga 17a i Rewolucji 1905 r. 31;  Spotkanie 
konsultacyjne: 12.05, w godz. 17–20, Szkoła Podstawowa 
nr 175, ul. Pomorska 27;  Spacer badawczy: 13.05, 
w godz. 17–19, ul. Pomorska 27

OBSZAR NR 18: 
Punkt konsultacyjny: 15.05, w  godz. 13–19, 
ul. Żeromskiego 19 i ul. 6 Sierpnia 19;  Spotkanie 
konsultacyjne: 19.05, w godz. 17–20, Szkoła Podstawowa 
nr 23, ul. Gdańska 16;  Spacer badawczy: 27.05, w godz. 
13–19, ul. Gdańska 16

OBSZAR NR 19: 
Punkt konsultacyjny: 25.05, w  godz. 13–19, 
ul.  Wólczańska  73, ul.  Gdańska  87;  Spotkanie 

konsultacyjne: 29.05, w godz. 17–19, Gimnazjum nr 24 im. gen. J. Wybickiego, 
ul. Żeromskiego 26

OBSZAR NR 20: 
Punkt konsultacyjny: 29.05, w godz. 13–19, ul. Kopernika 5 i ul. Struga 44;  Spotkanie 
konsultacyjne: 2.06, w godz. 17–19, XXI LO im. B. Prusa, ul. Kopernika 2;  Spacer 
badawczy: 25.05, w godz. 17–19, ul. 6 Sierpnia 1/3

TERMINARZ: KONSULTACJE

INFOPUNKT, UL. SIENKIEWICZA 61A (WEJŚCIE OD PASAŻU SCHILLERA), WWW.REWITALIZACJA.UML.LODZ.PL

CZEGO POTRZEBUJESZ? CZEGO CI BRAKUJE? 
PRZYJDŹ. POWIEDZ NAM

SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM
WYSTAWA „DAWNY NEGATYW  
NOWY POZYTYW”

gdzie: ul. Sienkiewicza 61a (wejście 
od strony Pasażu Schillera)

kiedy: od 15 kwietnia do 15 sierpnia, czynna 
w godzinach pracy Infopunktu (w dni robo-
cze w godz. 11–19)

W Infopunkcie oprócz uzyskania informa-
cji dotyczących rewitalizacji będzie można 
zobaczyć wystawę „Dawny negatyw – nowy 
pozytyw”. Ekspozycja będzie miała cha-
rakter otwarty – w miarę upływu czasu 
będzie się wzbogacać o nowe fotografi e 
(i inne materiały pozyskane np. w trakcie 
konsultacji społecznych). Jej celem jest 
pokazanie różnych aspektów rewitalizacji 
miasta, od typowo materialnych do czy-
sto ludzkich. Odwiedzający będą mogli 
liczyć na opiekę przewodnika, będą rów-
nież zachęcani do zamieszczania własnych 
komentarzy na specjalnie przygotowanej 
tablicy.

Partnerem wystawy „Dawny negatyw – nowy 
pozytyw” jest Muzeum Miasta Łodzi. 

MIKROFESTYNY SĄSIEDZKIE 
„FAJRANT PO ŁÓDZKU”

gdzie: podwórka i skwery w centrum Łodzi

kiedy: od 20 kwietnia do 15 sierpnia, 
w godz. 12–18

harmonogram: rewitalizacja.uml.lodz.pl 

„Fajrant po łódzku” to cykl kameralnych 
spotkań z mieszkańcami centrum Łodzi, 
odbywających się w przestrzeni miejskich 
skwerów lub w podwórkach kamienic. 

Organizatorzy zapowiadają liczne atrak-
cje, dostosowane do odbiorców w każdym 
wieku: od sąsiedzkich gier i zabaw po tom-
bolę z  łódzkimi zagadkami oraz dzień 
poświęcony opowieściom mieszkańców. 
W każdym z wybranych miejsc animatorzy 
spędzą pięć dni. 

Przyjdź i przekonaj się, że podwórko może 
być miejscem pełnym życia!

WARSZTATY „MIASTO W FORMIE”

gdzie: patrz na www.rewitalizacja.uml.lodz.pl 

kiedy: od 4 maja do 31 lipca

Do udziału w warsztatach z zakresu estetyki 
miejskiej „Miasto w formie” zaproszeni są 
wszyscy łodzianie, niezależnie od wieku. 
Zaplanowano osobne zajęcia dla dzieci w wieku 
8–12 lat i dla młodzieży w wieku 13–25 lat 
oraz wspólne zajęcia międzypokoleniowe.

Uczestnicy staną przed wieloma cieka-
wymi zadaniami. Wszystkie one mają 
uświadomić wpływ poszczególnych 
mieszkańców na  kształt przestrzeni 
publicznej miasta. Celem warsztatów 
jest zwiększenie świadomości estetycznej 
mieszkańców oraz spopularyzowanie wie-
dzy o architekturze i zasadach planowania 
urbanistycznego.

Na warsztaty będzie można zapisać się 
m.in. w Infopunkcie.

GRA MIEJSKA 
„PODAJ CEGŁĘ!”

gdzie: punkt startowy – ryneczek przy zbiegu 
ulic Kilińskiego i Jaracza

kiedy: 1 maja, w samo południe, czas trwa-
nia: 2 godz.

W  grze „Podaj cegłę!” mogą wziąć 
udział drużyny dwu- lub trzyosobowe. 
Warunkiem udziału jest przyniesienie 
na  miejsce zbiórki cegły lub kamie-
nia – podstawowych budulców miasta. 
Scenariusz gry pozostaje owiany tajem-
nicą, choć chodzą słuchy, że nad jej 
przebiegiem będzie czuwał wielki łódzki 
architekt Hilary Majewski, który w finale 
nagrodzi uczestników – przyszłych rewi-
talizatorów Łodzi.

TRAMBUS ŚRÓDMIEJSKI 

trasa: Dworzec PKS Północny – Źródłowa, 
Wojska Polskiego, Franciszkańska, Kilińskiego, 
Pomorska, Legionów, Żeromskiego, Skłodowskiej-
-Curie, Wólczańska, Zamenhofa, Nawrot, 
Sienkiewicza, Narutowicza, pl. Dąbrowskiego, 
Sterlinga, Pomorska, Franciszkańska, Wojska 
Polskiego – Dworzec PKS Północny

kiedy: od 2 do 8 maja

Od 2 do 8 maja po ulicach centrum Łodzi kur-
sować będzie specjalna linia obsługiwana przez 
pojazd znany łodzianom z ul. Piotrkowskiej, 
trambus. Będzie się on zatrzymywał na wybra-
nych przystankach MPK leżących wzdłuż 
zaplanowanej trasy przejazdu. Trambus będzie 
ruszał o pełnych godzinach (10–18) z przy-
stanku Dworzec PKS Północny. Podróżowanie 
nim będzie bezpłatne. 

W trambusie na pasażerów będzie czekał 
przewodnik, który przybliży historię miasta 
i nieznane często fakty na temat przezna-
czonych do rewitalizacji obszarów Łodzi. 
Podczas jazdy trambusem poznamy także 
szczegóły rozpoczynających się w maju 
konsultacji społecznych dla mieszkańców 
centrum Łodzi.

WSTĘP NA WSZYSTKIE 
WYDARZENIA JEST BEZPŁATNY.

PLANOWANE INWESTYCJE

Kompleksowe przebudowy kamienic, 
remonty ulic, nowe przestrzenie publiczne 
(czytaj na s. 4–5)

MIEJ WPŁYW NA MIASTO: 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Gdzie i kiedy będzie można włączyć się 
w proces zmian? (czytaj na s. 8)

LEGENDA:  KONSULTACJE 2014  KONSULTACJE 2015

INFOPUNKT
•  ul. Sienkiewicza 61a 

(wejście od Pasażu Schillera)
•  czynny w dni robocze 

od 15.04 –15.08, 
w godz. 11–19

•  w każdą środę dostępny 
będzie tłumacz języka 
migowego

• tel. 533 260 493

MIESZKANIA POD KLUCZ

Wywiad z Marcinem Obijalskim, dyrek-
torem Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta UM Łodzi (czytaj na s. 2)

JUŻ ZA CHWILĘ ZACZYNAMY

W ciągu następnych lat dzięki funduszom 
na rewitalizację centrum Łodzi odmieni 
się nie do poznania (czytaj na s. 3)
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  małych domów dziecka
 5 nowych świetlic środowiskowych
 3 siedziby instytucji kultury
 1 ośrodek reintegracji

Wszystko to dzięki 
4 mld zł dofi nansowania 
na rewitalizacjęWydawca: 
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Egzemplarz bezpłatny

Łódź 2015

OBSZAR NR 9: 
Punkt konsultacyjny: 22.05, w godz. 13–19, 
ul. Jaracza 12 i ul. Kilińskiego 49;  Spotkanie 
konsultacyjne: 26.05, w godz. 17–20, Szkoła 
Podstawowa nr 175, ul. Pomorska 27;  Spacer 
badawczy: 20.05, w godz. 17–19, ul. Jaracza 12

OBSZAR NR 10: 
Punkt konsultacyjny: 18.05, w godz. 13–19, 
ul. Piotrkowska 138/140 i ul. 6 Sierpnia 1/3; 
 Spotkanie konsultacyjne: 21.05, w godz. 17–20, 
Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117;  Spacer 
badawczy: 25.05, w godz. 17–19, ul. 6 Sierpnia 1/3 

OBSZAR NR 11: 
Punkt konsultacyjny: 11.05, w godz. 13–19, 
ul. Tuwima 25 i ul. Sienkiewicza 75/77;  Spotkanie 
konsultacyjne: 14.05, w godz. 17–20, Gimnazjum 
nr 5, ul. Sienkiewicza 117

OBSZAR NR 12: 
Punkt konsultacyjny: 22.05, w godz. 13–19, 
ul. Pomorska 29 i ul. Północna 15a;  Spotkanie 
konsultacyjne: 26.05, w godz. 17–20, Szkoła 
Podstawowa nr 175, ul. Pomorska 27;  Spacer 
badawczy: 13.05, w godz. 17–19, ul. Pomorska 27

OBSZAR NR 13: 
Punkt konsultacyjny: 8.05, w godz. 13–19, 
ul. Jaracza 45 i pl. Dąbrowskiego;  Spotkanie 
konsultacyjne: 12.05, w godz. 17–20, Szkoła Podstawowa nr 175, ul. Pomorska 27; 
 Spacer badawczy: 13.05, w godz. 17–19, ul. Pomorska 27

OBSZAR NR 14: 
Punkt konsultacyjny: 1.06, w godz. 13–19, ul. Wólczańska 118 i ul. Gdańska 120; 
 Spotkanie konsultacyjne: 3.06, w godz. 17–20, XXI LO im. B. Prusa, ul. Kopernika 2; 
 Spacer badawczy: 25.05, w godz. 17–19, ul. 6 Sierpnia 1/1

OBSZAR NR 15: 
Punkt konsultacyjny: 1.06, w godz. 13–19, ul. Zachodnia 
109, ul. Kościuszki 62;  Spotkanie konsultacyjne: 3.06, 
w godz. 17–20, XXI LO im. B. Prusa, ul. Kopernika 2; 
 Spacer badawczy: 20.05, w godz. 17–19, ul. Jaracza 12

OBSZAR NR 16: 
Punkt konsultacyjny: 15.05, w  godz. 13–19, 
ul. Gdańska 16 i ul. Legionów 34;  Spotkanie konsul-
tacyjne: 19.05, w godz. 17–20, Szkoła Podstawowa nr 23, 
ul. Gdańska 16;  Spacer badawczy: 27.05, w godz. 17–19, 
ul. Gdańska 16

OBSZAR NR 17: 
Punkt konsultacyjny: 8.05, w  godz. 13–19, 
ul. Sterlinga 17a i Rewolucji 1905 r. 31;  Spotkanie 
konsultacyjne: 12.05, w godz. 17–20, Szkoła Podstawowa 
nr 175, ul. Pomorska 27;  Spacer badawczy: 13.05, 
w godz. 17–19, ul. Pomorska 27

OBSZAR NR 18: 
Punkt konsultacyjny: 15.05, w  godz. 13–19, 
ul. Żeromskiego 19 i ul. 6 Sierpnia 19;  Spotkanie 
konsultacyjne: 19.05, w godz. 17–20, Szkoła Podstawowa 
nr 23, ul. Gdańska 16;  Spacer badawczy: 27.05, w godz. 
13–19, ul. Gdańska 16

OBSZAR NR 19: 
Punkt konsultacyjny: 25.05, w  godz. 13–19, 
ul.  Wólczańska  73, ul.  Gdańska  87;  Spotkanie 

konsultacyjne: 29.05, w godz. 17–19, Gimnazjum nr 24 im. gen. J. Wybickiego, 
ul. Żeromskiego 26

OBSZAR NR 20: 
Punkt konsultacyjny: 29.05, w godz. 13–19, ul. Kopernika 5 i ul. Struga 44;  Spotkanie 
konsultacyjne: 2.06, w godz. 17–19, XXI LO im. B. Prusa, ul. Kopernika 2;  Spacer 
badawczy: 25.05, w godz. 17–19, ul. 6 Sierpnia 1/3

TERMINARZ: KONSULTACJE

INFOPUNKT, UL. SIENKIEWICZA 61A (WEJŚCIE OD PASAŻU SCHILLERA), WWW.REWITALIZACJA.UML.LODZ.PL

CZEGO POTRZEBUJESZ? CZEGO CI BRAKUJE? 
PRZYJDŹ. POWIEDZ NAM

SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM
WYSTAWA „DAWNY NEGATYW  
NOWY POZYTYW”

gdzie: ul. Sienkiewicza 61a (wejście 
od strony Pasażu Schillera)

kiedy: od 15 kwietnia do 15 sierpnia, czynna 
w godzinach pracy Infopunktu (w dni robo-
cze w godz. 11–19)

W Infopunkcie oprócz uzyskania informa-
cji dotyczących rewitalizacji będzie można 
zobaczyć wystawę „Dawny negatyw – nowy 
pozytyw”. Ekspozycja będzie miała cha-
rakter otwarty – w miarę upływu czasu 
będzie się wzbogacać o nowe fotografi e 
(i inne materiały pozyskane np. w trakcie 
konsultacji społecznych). Jej celem jest 
pokazanie różnych aspektów rewitalizacji 
miasta, od typowo materialnych do czy-
sto ludzkich. Odwiedzający będą mogli 
liczyć na opiekę przewodnika, będą rów-
nież zachęcani do zamieszczania własnych 
komentarzy na specjalnie przygotowanej 
tablicy.

Partnerem wystawy „Dawny negatyw – nowy 
pozytyw” jest Muzeum Miasta Łodzi. 

MIKROFESTYNY SĄSIEDZKIE 
„FAJRANT PO ŁÓDZKU”

gdzie: podwórka i skwery w centrum Łodzi

kiedy: od 20 kwietnia do 15 sierpnia, 
w godz. 12–18

harmonogram: rewitalizacja.uml.lodz.pl 

„Fajrant po łódzku” to cykl kameralnych 
spotkań z mieszkańcami centrum Łodzi, 
odbywających się w przestrzeni miejskich 
skwerów lub w podwórkach kamienic. 

Organizatorzy zapowiadają liczne atrak-
cje, dostosowane do odbiorców w każdym 
wieku: od sąsiedzkich gier i zabaw po tom-
bolę z  łódzkimi zagadkami oraz dzień 
poświęcony opowieściom mieszkańców. 
W każdym z wybranych miejsc animatorzy 
spędzą pięć dni. 

Przyjdź i przekonaj się, że podwórko może 
być miejscem pełnym życia!

WARSZTATY „MIASTO W FORMIE”

gdzie: patrz na www.rewitalizacja.uml.lodz.pl 

kiedy: od 4 maja do 31 lipca

Do udziału w warsztatach z zakresu estetyki 
miejskiej „Miasto w formie” zaproszeni są 
wszyscy łodzianie, niezależnie od wieku. 
Zaplanowano osobne zajęcia dla dzieci w wieku 
8–12 lat i dla młodzieży w wieku 13–25 lat 
oraz wspólne zajęcia międzypokoleniowe.

Uczestnicy staną przed wieloma cieka-
wymi zadaniami. Wszystkie one mają 
uświadomić wpływ poszczególnych 
mieszkańców na  kształt przestrzeni 
publicznej miasta. Celem warsztatów 
jest zwiększenie świadomości estetycznej 
mieszkańców oraz spopularyzowanie wie-
dzy o architekturze i zasadach planowania 
urbanistycznego.

Na warsztaty będzie można zapisać się 
m.in. w Infopunkcie.

GRA MIEJSKA 
„PODAJ CEGŁĘ!”

gdzie: punkt startowy – ryneczek przy zbiegu 
ulic Kilińskiego i Jaracza

kiedy: 1 maja, w samo południe, czas trwa-
nia: 2 godz.

W  grze „Podaj cegłę!” mogą wziąć 
udział drużyny dwu- lub trzyosobowe. 
Warunkiem udziału jest przyniesienie 
na  miejsce zbiórki cegły lub kamie-
nia – podstawowych budulców miasta. 
Scenariusz gry pozostaje owiany tajem-
nicą, choć chodzą słuchy, że nad jej 
przebiegiem będzie czuwał wielki łódzki 
architekt Hilary Majewski, który w finale 
nagrodzi uczestników – przyszłych rewi-
talizatorów Łodzi.

TRAMBUS ŚRÓDMIEJSKI 

trasa: Dworzec PKS Północny – Źródłowa, 
Wojska Polskiego, Franciszkańska, Kilińskiego, 
Pomorska, Legionów, Żeromskiego, Skłodowskiej-
-Curie, Wólczańska, Zamenhofa, Nawrot, 
Sienkiewicza, Narutowicza, pl. Dąbrowskiego, 
Sterlinga, Pomorska, Franciszkańska, Wojska 
Polskiego – Dworzec PKS Północny

kiedy: od 2 do 8 maja

Od 2 do 8 maja po ulicach centrum Łodzi kur-
sować będzie specjalna linia obsługiwana przez 
pojazd znany łodzianom z ul. Piotrkowskiej, 
trambus. Będzie się on zatrzymywał na wybra-
nych przystankach MPK leżących wzdłuż 
zaplanowanej trasy przejazdu. Trambus będzie 
ruszał o pełnych godzinach (10–18) z przy-
stanku Dworzec PKS Północny. Podróżowanie 
nim będzie bezpłatne. 

W trambusie na pasażerów będzie czekał 
przewodnik, który przybliży historię miasta 
i nieznane często fakty na temat przezna-
czonych do rewitalizacji obszarów Łodzi. 
Podczas jazdy trambusem poznamy także 
szczegóły rozpoczynających się w maju 
konsultacji społecznych dla mieszkańców 
centrum Łodzi.

WSTĘP NA WSZYSTKIE 
WYDARZENIA JEST BEZPŁATNY.

PLANOWANE INWESTYCJE

Kompleksowe przebudowy kamienic, 
remonty ulic, nowe przestrzenie publiczne 
(czytaj na s. 4–5)

MIEJ WPŁYW NA MIASTO: 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Gdzie i kiedy będzie można włączyć się 
w proces zmian? (czytaj na s. 8)

LEGENDA:  KONSULTACJE 2014  KONSULTACJE 2015

INFOPUNKT
•  ul. Sienkiewicza 61a 

(wejście od Pasażu Schillera)
•  czynny w dni robocze 

od 15.04 –15.08, 
w godz. 11–19

•  w każdą środę dostępny 
będzie tłumacz języka 
migowego

• tel. 533 260 493

MIESZKANIA POD KLUCZ

Wywiad z Marcinem Obijalskim, dyrek-
torem Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta UM Łodzi (czytaj na s. 2)

JUŻ ZA CHWILĘ ZACZYNAMY

W ciągu następnych lat dzięki funduszom 
na rewitalizację centrum Łodzi odmieni 
się nie do poznania (czytaj na s. 3)
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Najbliższe lata to czas ogromnych zmian w centrum naszego 
miasta – rozpoczynamy proces rewitalizacji. 
Dzięki miliardom złotych z budżetu pań-
stwa i Unii Europejskiej będziemy nie tylko 
remontować kamienice, upiększać przestrzeń 
publiczną i regulować ruch samochodowy, 
ale również pracować nad poprawą sytuacji 
społecznej mieszkańców centrum Łodzi. 

Programy fi nansowane ze środków europej-
skich pozwolą razem tworzyć Łódź, w której 
każdy mieszkaniec i każda mieszkanka będą 
mieli szansę godnie i bezpiecznie żyć. Bo rewi-
talizacja to nie tylko prace budowlane, 
to proces, w którym najważniejsi są ludzie.

Jakie powinno być śródmieście, wszyscy 
niby dobrze wiemy. Piękne ulice i place, 
zieleń, atrakcyjne miejsca pracy i spokojne 

mieszkania. Jednak co zrobić, by podczas 
rewitalizacji uczynić centrum Łodzi miej-
scem, w którym dobrze się żyje i które 
chętnie się odwiedza? 

Jak przeprowadzić ten proces w taki spo-
sób, żebyśmy wszyscy poczuli się w naszym 
mieście dobrze? Żebyśmy wszyscy byli 
„u  siebie”?  Bardzo zależy mi  na  tym, 
abyśmy razem zmieniali Łódź. Dlatego 
Państwa zdanie, opinie i pomysły są nie-
zwykle ważne.

Gorąco zachęcam do udziału w konsulta-
cjach kolejnych 12 obszarów w centrum 
miasta oraz do odwiedzania Infopunktu, 
w którym będzie można otrzymać aktualne 

informacje na temat planowanych działań 
i złożyć swoje wnioski. 

Mam nadzieję, że aktywnie zaangażują się 
Państwo też w „Fajranty po łódzku” – sąsiedz-
kie mikrofestyny, na których będą zbierane 
opinie mieszkańców. Chcemy dokładnie 
wsłuchać się w głos łodzian i łodzianek, 
zanim zaczniemy zmiany.

Razem zmieniajmy Łódź

 Hanna Zdanowska

Mapa obszarów z uwzględnioną lokalizacją 
ważnych elementów – s. 4–5.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji 
społecznych i wydarzeń towarzyszących – s. 8.

REWITALIZACJA 
KSIĘŻEGO MŁYNA
Kończy się pierwszy etap odnowy osiedla domów 
robotniczych, które wzniósł Karol Scheibler, największy łódzki 
fabrykant. XIX-wieczne famuły nigdy nie były gruntownie 
remontowane. Po latach dyskusji o różnych pomysłach 
na ożywienie osiedla, w 2012 roku udało się wreszcie 
rozpocząć jego rewitalizację. Władze Miasta zdecydowały, 
że Księży Młyn zachowa swój charakter, a inwestycje 
mają służyć przede wszystkim jego mieszkańcom.
Dotychczas odnowione zostały trzy zabyt-
kowe domy. W  tym pod numerem 12 
powstały nie tylko mieszkania, ale także 
przestrzeń na Dom Turysty, który niebawem 
rozpocznie tu swoją działalność.

Osiedla jest sukcesywnie podłączane do cen-
tralnego ogrzewania, w tym roku zostanie 
ono doprowadzone również do domu pod 
numerem 2, który został wyremontowany 
dekadę temu.

Kolejne domy zostaną odnowione w dru-
gim etapie rewitalizacji osiedla z pomocą 
unijnych pieniędzy. Wartość inwestycji 
planowanych na Księżym Młynie to 64 
miliony złotych. Poza famułami zosta-
nie odnowiona główna aleja osiedlowa , 
podwórka, komórki lokatorskie i budynki 
gospodarcze. W jednym z nich powsta-
nie Klub Księżego Młyna. Od strony ul. 
Fabrycznej powstanie zielony parking, 
a w śladzie dawnej bocznicy kolejowej 
pieszo-rowerowa droga, która skrzyżuje 
się z Kocim Szlakiem.

Od 2012 roku zmieniła się także przestrzeń 
między budynkami. W ulicy Księży Młyn 
został położony nowy chodnik i od nowa 
kocie łby. Od strony ul. Przędzalnianej 
wróciła brama, zrekonstruowana w oparciu 

o oryginalny projekt. Tak jak dawniej wyglą-
dają również lampy oświetlające Księży 
Młyn.

 Za gmachem szkoły czeka zupełnie nowy 
teren rekreacyjny ze sceną. Są nowe alejki, 
mnóstwo ławek i drzewa. Miejsce świetnie 
nadaje się na spacery, pikniki i imprezy. 
Pierwszą w tym roku był znany i lubiany 
Pchli Targ. W maju Muzeum Kinematografi i 
wystartuje z kolei z plenerowymi pokazami 
fi lmowymi dla najmłodszych. Projekcje  
będą się rozpoczynały w  każdy piątek 
po zmroku. Zapraszamy kolejnych chętnych 
do organizowania tutaj wydarzeń.

 Na odwiedzających osiedle czekają także 
pracownie artystyczne, które powstały 
w domach robotniczych od  strony ul. 
Przędzalnianej. Tworzą w nich projektanci 
mody i wnętrz, fotografi cy, plastycy, są gale-
rie i kawiarnia.

Na Księżym Młynie inwestuje także łódzka 
Akademia Sztuk Pięknych, która moder-
nizuje zabytkowy gmach dawnej szkoły. 
Powstanie tu Akademicki Instytut Designu, 
w którym będą się uczyli studenci z całego 
kraju. Nowy ośrodek ma być miejscem, 
który będzie pomagał nauce nawiązywać 
współpracę z biznesem.

MIESZKANIE POD KLUCZ
Wywiad z Marcinem Obijalskim, dyrektorem Biura ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta Urzędu Miasta Łodzi

Gdzie i kiedy rozpocznie się rewitalizacja?

W centrum Łodzi wybraliśmy 20 obsza-
rów o największej liczbie problemów, które 
domagają się rozwiązania. Zaczynamy 
w obszarach oznaczonych na mapie cyframi 
od 1 do 8. Inwestycje powinny się rozpo-
cząć w połowie przyszłego roku. Start jest 
uzależniony od podpisania umów na dofi -
nansowanie projektów ze środków unijnych. 
Zakładamy, że zrobimy to pod koniec roku. 
Jeśli umowy zostaną podpisane pod koniec 
tego roku, to proces rozpocznie się w trzecim 
i czwartym kwartale 2016 roku.

W jaki sposób mieszkańcy będą infor-
mowani o przewidywanych działaniach?

Na wiosnę i lato zaplanowaliśmy różnego 
rodzaju spotkania i konsultacje programu 
rewitalizacji. Na podwórkach odbędzie się 
ponad dwieście małych festynów sąsiedz-
kich. Społeczność lokalna będzie zapraszana 
do wspólnych gier i zabaw. Przede wszystkim 
będzie to okazja do rozmów o rewitalizacji 
i przyszłości najbliższej okolicy. 15 kwietnia 
w Pasażu Schillera został otwarty Infopunkt, 
powstanie też strona internetowa z działem 
skierowanym do mieszkańców.

Elementem programu rewitalizacji będą 
remonty kamienic w centrum Łodzi. 
Czy mieszkańcy zostaną przeprowadzeni 
na czas realizacji inwestycji do innych 
lokali? Jeśli tak, to do jakich i kiedy?

Część mieszkań wyremontowanych w ramach 
programu „Mia100 kamienic” chcemy prze-
znaczyć na lokale zastępcze dla mieszkańców 
z obszarów rewitalizowanych. Dostrzegamy 
ludzi w różnej sytuacji życiowej i chcemy 
dopasować mieszkania do ich potrzeb i moż-
liwości – przedstawimy ludziom rozmaite 
propozycje lokali zamiennych do wyboru. 
Przeprowadzki rozpoczną się już w maju.

Czy można nie przyjąć lokalu zamiennego?

Tak, każdy ma do tego prawo. Należy jednak 
pamiętać, że wszyscy będą mieli możliwość 
wyboru lokalu zamiennego, a większość 
mieszkań przeznaczonych do remontów 
nie ma np. łazienek. Oznacza to, że stan-
dard mieszkań zamiennych będzie wyższy 
od dotychczasowych.

Jak wygląda kwestia powrotu do dawnego 
mieszkania po rewitalizacji? Czy trzeba 
spełniać jakieś warunki?

Powrót do dawnego mieszkania lub sąsiedz-
twa jest jak najbardziej możliwy. Chcemy, aby 
w centrum miasta pozostała jak największa 
liczba obecnych mieszkańców, ale zdajemy 
sobie sprawę, że zależy to od wielu czynników. 
Przede wszystkim nie można mieć zaległości 
czynszowych – każdy, kto regularnie płacił 
czynsz, nie musi się martwić o powrót do swo-
jego dawnego mieszkania. W niektórych 
przypadkach będzie tak, że duże lokale zostaną 
podzielone na dwa mniejsze. I odwrotnie: nie-
które małe mieszkania wydzielone wcześniej 
z większych zostaną przywrócone do dawnego 
stanu. To rodzi pewne komplikacje formalne 
– dawne mieszkanie po prostu przestanie ist-
nieć. Mamy jednak nadzieję, że za pomocą 
różnych instrumentów uda nam się pomóc 

tym mieszkańcom, którzy pomimo trudności 
będą chcieli wrócić. 

O ile wzrosną czynsze w odnowionych 
kamienicach?

Mniej więcej o  30 procent. Podwyżki 
będą wynikały z podniesienia standardu 
mieszkania, podłączenia mediów, których 
dotychczas brakowało. Każdy mieszkaniec 
może dostać dokładną informację o tym, 
ile będzie wynosił czynsz po remoncie. 
Pamiętajmy, że spadną koszty eksploatacji 
mieszkań, a osoby uboższe będą też mogły 
skorzystać z dodatków mieszkaniowych, więc 
wzrost czynszu nie będzie aż tak odczuwalny. 
Zostaną też rozwiązane np. problemy nad-
metraży mieszkań samotnych osób starszych, 
co też znacząco wpłynie na ceny czynszów.

Jaki to będzie standard?

Remonty, które przeprowadzimy, będą kom-
pleksowe. Powstaną mieszkania o standardzie 
wyższym od deweloperskiego, gotowe do natych-
miastowego wprowadzenia się, tzw. lokale pod 
klucz. Oprócz węzłów sanitarnych znajdziemy 
tam panele, gładzie, glazury, podłączenia 
do mediów, kuchenki gazowe, zlewozmywaki 
i inne podstawowe elementy wyposażenia. 

Kto zamieszka w lokalach, do których 
nie powrócą dawni mieszkańcy, oraz w 
mieszkaniach dotychczas opustoszałych, 
których użytkowanie stało się możliwe 
dzięki gruntownemu remontowi znisz-
czonych kamienic?

Oprócz programu „Lokale dla młodych”, 
który chcemy kontynuować, zastosujemy 

rozwiązanie znane z programu „Mia100 
kamienic” – mieszkania w wyremontowa-
nych budynkach przeznaczymy na lokale 
zastępcze dla mieszkańców kamienic, które 
będą wtedy szykowane do remontu. Często 
będą to nawet sąsiednie domy, a mieszkań 
przybędzie dzięki dzieleniu dużych metraży. 
To dobra wiadomość dla czekających na lokal 
komunalny.

JAK TO ROBIĄ 
INNI?
Przedmieście Odrzańskie jeszcze do niedawna kojarzyło 
się mieszkańcom Wrocławia przede wszystkim z biedą, 
przestępczością i zaniedbanymi kamienicami, jednak dzięki 
prowadzonym od 2008 roku działaniom rewitalizacyjnym 
do omijanej przez wszystkich dzielnicy powoli zaczęło 
wracać życie. Przykład Nadodrza pokazuje, że proste 
inicjatywy społeczno-kulturalne mogą stać się motorem 
napędo   wym całego procesu rewitalizacji.
Na pierwszy rzut oka Nadodrze znajduje się 
w podobnej sytuacji jak Łódź. XIX-wieczna, 
niszczejąca na skutek wieloletnich zaniedbań 
zabudowa, problemy mieszkaniowe, spo-
łeczne, negatywny wizerunek mieszkańców 
– to cechy łączące oba obszary. Największym 
atutem osiedla jest bardzo atrakcyjne poło-
żenie, tuż nad Odrą, w bliskim sąsiedztwie 
Starego Miasta.

Przyjęty kilka lat temu plan rewitalizacji był 
dość przekrojowy: postawiono na ratowanie 
zabytkowych kamienic, uatrakcyjnienie prze-
strzeni publicznej (zieleń miejska, podwórka, 
obiekty sportowe i rekreacyjne), szersze 
i przemyślane wsparcie dla mieszkańców 
w ramach pomocy społecznej, poprawę 
bezpieczeństwa, pomoc w wychodzeniu 
z bezrobocia i pobudzanie nieaktywnych 
zawodowo mieszkańców do przedsiębior-
czości. 

Projekt od początku opierał się na  idei 
dialogu z mieszkańcami. Jednym z najważ-
niejszych jego elementów była pomoc dla 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Podjęto decyzję o stworzeniu punk-
tów poradnictwa rodzinnego, poradnictwa 
obywatelskiego, świetlic środowiskowych 
i klubów seniora. Powstały programy prze-
ciwdziałania przemocy i uzależnieniom, 
w które zaangażowano szkoły. 

Dzięki zaoferowanemu wsparciu miesz-
kańcy stopniowo coraz śmielej włączali 
się w  działania na  rzecz osiedla, brali 
udział w konsultacjach społecznych i zgła-
szali własne projekty zmian. Sporo z tych 

ostatnich narodziło się w Infopunkcie przy 
ul. Łokietka 5, który ze zwykłego centrum 
informacyjnego przerodził się w miejsce 
spotkań i dyskusji nad nowymi pomysłami 
na Przedmieście Odrzańskie.

Mimo że prace remontowo-infrastrukturalne 
są ciągle w toku, pierwsze społeczne efekty 
programu widać już dziś. Przed rewitalizacją 
na Nadodrzu „nic się nie działo”, dziś jest ono 
sceną wielu wydarzeń organizowanych przez 
społeczność lokalną (Dzień Rewitalizacji, 
Dzień Sąsiada, festyny rodzinne, konkurs fi l-
mowy „Nadodrze Story”, wystawa „Operacja 
Nadodrze” i inne). 

Oprócz inicjatyw kulturalnych popular-
nością cieszą się także przedsięwzięcia 
obywatelskie. Na osiedlu działa Centrum 
Organizacji Pozarządowych, Ekocentrum 
budowane przez Organizację Ekorozwoju, 
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia 
i  Centrum Aktywizacji Zawodowej 
„Krzywy Komin”, które prowadzi warsz-
taty artystyczne i rzemieślnicze. Organizacje 
pozarządowe chcą nie tylko ożywić oko-
licę, ale również zaangażować mieszkańców 
w prowadzone działania. 

Wizji osiedla jest dziś wiele – od Nadodrza 
w wersji eko, przez Nadodrze artystyczne aż 
po Nadodrze nawiązujące do swoich tradycji 
rzemieślniczo-handlowych. Na odpowiedź, 
jak dokładnie potoczą się losy Przedmieścia 
Odrzańskiego, przyjdzie jeszcze poczekać. 
Biorąc jednak pod uwagę niesamowitą ener-
gię i zaangażowanie tutejszych mieszkańców, 
o jego dalsze losy można być spokojnym.

jest
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Najbliższe lata to czas ogromnych zmian w centrum naszego 
miasta – rozpoczynamy proces rewitalizacji. 
Dzięki miliardom złotych z budżetu pań-
stwa i Unii Europejskiej będziemy nie tylko 
remontować kamienice, upiększać przestrzeń 
publiczną i regulować ruch samochodowy, 
ale również pracować nad poprawą sytuacji 
społecznej mieszkańców centrum Łodzi. 

Programy fi nansowane ze środków europej-
skich pozwolą razem tworzyć Łódź, w której 
każdy mieszkaniec i każda mieszkanka będą 
mieli szansę godnie i bezpiecznie żyć. Bo rewi-
talizacja to nie tylko prace budowlane, 
to proces, w którym najważniejsi są ludzie.

Jakie powinno być śródmieście, wszyscy 
niby dobrze wiemy. Piękne ulice i place, 
zieleń, atrakcyjne miejsca pracy i spokojne 

mieszkania. Jednak co zrobić, by podczas 
rewitalizacji uczynić centrum Łodzi miej-
scem, w którym dobrze się żyje i które 
chętnie się odwiedza? 

Jak przeprowadzić ten proces w taki spo-
sób, żebyśmy wszyscy poczuli się w naszym 
mieście dobrze? Żebyśmy wszyscy byli 
„u  siebie”?  Bardzo zależy mi  na  tym, 
abyśmy razem zmieniali Łódź. Dlatego 
Państwa zdanie, opinie i pomysły są nie-
zwykle ważne.

Gorąco zachęcam do udziału w konsulta-
cjach kolejnych 12 obszarów w centrum 
miasta oraz do odwiedzania Infopunktu, 
w którym będzie można otrzymać aktualne 

informacje na temat planowanych działań 
i złożyć swoje wnioski. 

Mam nadzieję, że aktywnie zaangażują się 
Państwo też w „Fajranty po łódzku” – sąsiedz-
kie mikrofestyny, na których będą zbierane 
opinie mieszkańców. Chcemy dokładnie 
wsłuchać się w głos łodzian i łodzianek, 
zanim zaczniemy zmiany.

Razem zmieniajmy Łódź

 Hanna Zdanowska

Mapa obszarów z uwzględnioną lokalizacją 
ważnych elementów – s. 4–5.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji 
społecznych i wydarzeń towarzyszących – s. 8.

REWITALIZACJA 
KSIĘŻEGO MŁYNA
Kończy się pierwszy etap odnowy osiedla domów 
robotniczych, które wzniósł Karol Scheibler, największy łódzki 
fabrykant. XIX-wieczne famuły nigdy nie były gruntownie 
remontowane. Po latach dyskusji o różnych pomysłach 
na ożywienie osiedla, w 2012 roku udało się wreszcie 
rozpocząć jego rewitalizację. Władze Miasta zdecydowały, 
że Księży Młyn zachowa swój charakter, a inwestycje 
mają służyć przede wszystkim jego mieszkańcom.
Dotychczas odnowione zostały trzy zabyt-
kowe domy. W  tym pod numerem 12 
powstały nie tylko mieszkania, ale także 
przestrzeń na Dom Turysty, który niebawem 
rozpocznie tu swoją działalność.

Osiedla jest sukcesywnie podłączane do cen-
tralnego ogrzewania, w tym roku zostanie 
ono doprowadzone również do domu pod 
numerem 2, który został wyremontowany 
dekadę temu.

Kolejne domy zostaną odnowione w dru-
gim etapie rewitalizacji osiedla z pomocą 
unijnych pieniędzy. Wartość inwestycji 
planowanych na Księżym Młynie to 64 
miliony złotych. Poza famułami zosta-
nie odnowiona główna aleja osiedlowa , 
podwórka, komórki lokatorskie i budynki 
gospodarcze. W jednym z nich powsta-
nie Klub Księżego Młyna. Od strony ul. 
Fabrycznej powstanie zielony parking, 
a w śladzie dawnej bocznicy kolejowej 
pieszo-rowerowa droga, która skrzyżuje 
się z Kocim Szlakiem.

Od 2012 roku zmieniła się także przestrzeń 
między budynkami. W ulicy Księży Młyn 
został położony nowy chodnik i od nowa 
kocie łby. Od strony ul. Przędzalnianej 
wróciła brama, zrekonstruowana w oparciu 

o oryginalny projekt. Tak jak dawniej wyglą-
dają również lampy oświetlające Księży 
Młyn.

 Za gmachem szkoły czeka zupełnie nowy 
teren rekreacyjny ze sceną. Są nowe alejki, 
mnóstwo ławek i drzewa. Miejsce świetnie 
nadaje się na spacery, pikniki i imprezy. 
Pierwszą w tym roku był znany i lubiany 
Pchli Targ. W maju Muzeum Kinematografi i 
wystartuje z kolei z plenerowymi pokazami 
fi lmowymi dla najmłodszych. Projekcje  
będą się rozpoczynały w  każdy piątek 
po zmroku. Zapraszamy kolejnych chętnych 
do organizowania tutaj wydarzeń.

 Na odwiedzających osiedle czekają także 
pracownie artystyczne, które powstały 
w domach robotniczych od  strony ul. 
Przędzalnianej. Tworzą w nich projektanci 
mody i wnętrz, fotografi cy, plastycy, są gale-
rie i kawiarnia.

Na Księżym Młynie inwestuje także łódzka 
Akademia Sztuk Pięknych, która moder-
nizuje zabytkowy gmach dawnej szkoły. 
Powstanie tu Akademicki Instytut Designu, 
w którym będą się uczyli studenci z całego 
kraju. Nowy ośrodek ma być miejscem, 
który będzie pomagał nauce nawiązywać 
współpracę z biznesem.

MIESZKANIE POD KLUCZ
Wywiad z Marcinem Obijalskim, dyrektorem Biura ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta Urzędu Miasta Łodzi

Gdzie i kiedy rozpocznie się rewitalizacja?

W centrum Łodzi wybraliśmy 20 obsza-
rów o największej liczbie problemów, które 
domagają się rozwiązania. Zaczynamy 
w obszarach oznaczonych na mapie cyframi 
od 1 do 8. Inwestycje powinny się rozpo-
cząć w połowie przyszłego roku. Start jest 
uzależniony od podpisania umów na dofi -
nansowanie projektów ze środków unijnych. 
Zakładamy, że zrobimy to pod koniec roku. 
Jeśli umowy zostaną podpisane pod koniec 
tego roku, to proces rozpocznie się w trzecim 
i czwartym kwartale 2016 roku.

W jaki sposób mieszkańcy będą infor-
mowani o przewidywanych działaniach?

Na wiosnę i lato zaplanowaliśmy różnego 
rodzaju spotkania i konsultacje programu 
rewitalizacji. Na podwórkach odbędzie się 
ponad dwieście małych festynów sąsiedz-
kich. Społeczność lokalna będzie zapraszana 
do wspólnych gier i zabaw. Przede wszystkim 
będzie to okazja do rozmów o rewitalizacji 
i przyszłości najbliższej okolicy. 15 kwietnia 
w Pasażu Schillera został otwarty Infopunkt, 
powstanie też strona internetowa z działem 
skierowanym do mieszkańców.

Elementem programu rewitalizacji będą 
remonty kamienic w centrum Łodzi. 
Czy mieszkańcy zostaną przeprowadzeni 
na czas realizacji inwestycji do innych 
lokali? Jeśli tak, to do jakich i kiedy?

Część mieszkań wyremontowanych w ramach 
programu „Mia100 kamienic” chcemy prze-
znaczyć na lokale zastępcze dla mieszkańców 
z obszarów rewitalizowanych. Dostrzegamy 
ludzi w różnej sytuacji życiowej i chcemy 
dopasować mieszkania do ich potrzeb i moż-
liwości – przedstawimy ludziom rozmaite 
propozycje lokali zamiennych do wyboru. 
Przeprowadzki rozpoczną się już w maju.

Czy można nie przyjąć lokalu zamiennego?

Tak, każdy ma do tego prawo. Należy jednak 
pamiętać, że wszyscy będą mieli możliwość 
wyboru lokalu zamiennego, a większość 
mieszkań przeznaczonych do remontów 
nie ma np. łazienek. Oznacza to, że stan-
dard mieszkań zamiennych będzie wyższy 
od dotychczasowych.

Jak wygląda kwestia powrotu do dawnego 
mieszkania po rewitalizacji? Czy trzeba 
spełniać jakieś warunki?

Powrót do dawnego mieszkania lub sąsiedz-
twa jest jak najbardziej możliwy. Chcemy, aby 
w centrum miasta pozostała jak największa 
liczba obecnych mieszkańców, ale zdajemy 
sobie sprawę, że zależy to od wielu czynników. 
Przede wszystkim nie można mieć zaległości 
czynszowych – każdy, kto regularnie płacił 
czynsz, nie musi się martwić o powrót do swo-
jego dawnego mieszkania. W niektórych 
przypadkach będzie tak, że duże lokale zostaną 
podzielone na dwa mniejsze. I odwrotnie: nie-
które małe mieszkania wydzielone wcześniej 
z większych zostaną przywrócone do dawnego 
stanu. To rodzi pewne komplikacje formalne 
– dawne mieszkanie po prostu przestanie ist-
nieć. Mamy jednak nadzieję, że za pomocą 
różnych instrumentów uda nam się pomóc 

tym mieszkańcom, którzy pomimo trudności 
będą chcieli wrócić. 

O ile wzrosną czynsze w odnowionych 
kamienicach?

Mniej więcej o  30 procent. Podwyżki 
będą wynikały z podniesienia standardu 
mieszkania, podłączenia mediów, których 
dotychczas brakowało. Każdy mieszkaniec 
może dostać dokładną informację o tym, 
ile będzie wynosił czynsz po remoncie. 
Pamiętajmy, że spadną koszty eksploatacji 
mieszkań, a osoby uboższe będą też mogły 
skorzystać z dodatków mieszkaniowych, więc 
wzrost czynszu nie będzie aż tak odczuwalny. 
Zostaną też rozwiązane np. problemy nad-
metraży mieszkań samotnych osób starszych, 
co też znacząco wpłynie na ceny czynszów.

Jaki to będzie standard?

Remonty, które przeprowadzimy, będą kom-
pleksowe. Powstaną mieszkania o standardzie 
wyższym od deweloperskiego, gotowe do natych-
miastowego wprowadzenia się, tzw. lokale pod 
klucz. Oprócz węzłów sanitarnych znajdziemy 
tam panele, gładzie, glazury, podłączenia 
do mediów, kuchenki gazowe, zlewozmywaki 
i inne podstawowe elementy wyposażenia. 

Kto zamieszka w lokalach, do których 
nie powrócą dawni mieszkańcy, oraz w 
mieszkaniach dotychczas opustoszałych, 
których użytkowanie stało się możliwe 
dzięki gruntownemu remontowi znisz-
czonych kamienic?

Oprócz programu „Lokale dla młodych”, 
który chcemy kontynuować, zastosujemy 

rozwiązanie znane z programu „Mia100 
kamienic” – mieszkania w wyremontowa-
nych budynkach przeznaczymy na lokale 
zastępcze dla mieszkańców kamienic, które 
będą wtedy szykowane do remontu. Często 
będą to nawet sąsiednie domy, a mieszkań 
przybędzie dzięki dzieleniu dużych metraży. 
To dobra wiadomość dla czekających na lokal 
komunalny.

JAK TO ROBIĄ 
INNI?
Przedmieście Odrzańskie jeszcze do niedawna kojarzyło 
się mieszkańcom Wrocławia przede wszystkim z biedą, 
przestępczością i zaniedbanymi kamienicami, jednak dzięki 
prowadzonym od 2008 roku działaniom rewitalizacyjnym 
do omijanej przez wszystkich dzielnicy powoli zaczęło 
wracać życie. Przykład Nadodrza pokazuje, że proste 
inicjatywy społeczno-kulturalne mogą stać się motorem 
napędo   wym całego procesu rewitalizacji.
Na pierwszy rzut oka Nadodrze znajduje się 
w podobnej sytuacji jak Łódź. XIX-wieczna, 
niszczejąca na skutek wieloletnich zaniedbań 
zabudowa, problemy mieszkaniowe, spo-
łeczne, negatywny wizerunek mieszkańców 
– to cechy łączące oba obszary. Największym 
atutem osiedla jest bardzo atrakcyjne poło-
żenie, tuż nad Odrą, w bliskim sąsiedztwie 
Starego Miasta.

Przyjęty kilka lat temu plan rewitalizacji był 
dość przekrojowy: postawiono na ratowanie 
zabytkowych kamienic, uatrakcyjnienie prze-
strzeni publicznej (zieleń miejska, podwórka, 
obiekty sportowe i rekreacyjne), szersze 
i przemyślane wsparcie dla mieszkańców 
w ramach pomocy społecznej, poprawę 
bezpieczeństwa, pomoc w wychodzeniu 
z bezrobocia i pobudzanie nieaktywnych 
zawodowo mieszkańców do przedsiębior-
czości. 

Projekt od początku opierał się na  idei 
dialogu z mieszkańcami. Jednym z najważ-
niejszych jego elementów była pomoc dla 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Podjęto decyzję o stworzeniu punk-
tów poradnictwa rodzinnego, poradnictwa 
obywatelskiego, świetlic środowiskowych 
i klubów seniora. Powstały programy prze-
ciwdziałania przemocy i uzależnieniom, 
w które zaangażowano szkoły. 

Dzięki zaoferowanemu wsparciu miesz-
kańcy stopniowo coraz śmielej włączali 
się w  działania na  rzecz osiedla, brali 
udział w konsultacjach społecznych i zgła-
szali własne projekty zmian. Sporo z tych 

ostatnich narodziło się w Infopunkcie przy 
ul. Łokietka 5, który ze zwykłego centrum 
informacyjnego przerodził się w miejsce 
spotkań i dyskusji nad nowymi pomysłami 
na Przedmieście Odrzańskie.

Mimo że prace remontowo-infrastrukturalne 
są ciągle w toku, pierwsze społeczne efekty 
programu widać już dziś. Przed rewitalizacją 
na Nadodrzu „nic się nie działo”, dziś jest ono 
sceną wielu wydarzeń organizowanych przez 
społeczność lokalną (Dzień Rewitalizacji, 
Dzień Sąsiada, festyny rodzinne, konkurs fi l-
mowy „Nadodrze Story”, wystawa „Operacja 
Nadodrze” i inne). 

Oprócz inicjatyw kulturalnych popular-
nością cieszą się także przedsięwzięcia 
obywatelskie. Na osiedlu działa Centrum 
Organizacji Pozarządowych, Ekocentrum 
budowane przez Organizację Ekorozwoju, 
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia 
i  Centrum Aktywizacji Zawodowej 
„Krzywy Komin”, które prowadzi warsz-
taty artystyczne i rzemieślnicze. Organizacje 
pozarządowe chcą nie tylko ożywić oko-
licę, ale również zaangażować mieszkańców 
w prowadzone działania. 

Wizji osiedla jest dziś wiele – od Nadodrza 
w wersji eko, przez Nadodrze artystyczne aż 
po Nadodrze nawiązujące do swoich tradycji 
rzemieślniczo-handlowych. Na odpowiedź, 
jak dokładnie potoczą się losy Przedmieścia 
Odrzańskiego, przyjdzie jeszcze poczekać. 
Biorąc jednak pod uwagę niesamowitą ener-
gię i zaangażowanie tutejszych mieszkańców, 
o jego dalsze losy można być spokojnym.

jest
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JUŻ ZA CHWILĘ 
ZACZYNAMY
W ciągu następnych lat dzięki funduszom na rewitalizację 
centrum Łodzi odmieni się nie do poznania.

Łódź przygotowuje się do zmian. W naj-
bliższych latach dzięki wsparciu unijnemu 
centrum naszego miasta czeka proces rewita-
lizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic 
i ulic, ale kompleksowe działania na rzecz 
polepszenia jakości życia, a także stworzenia 
dobrych warunków dla działalności gospo-
darczej i twórczej.

Rewitalizacji wszyscy musimy się nauczyć. 
To trudny i długotrwały proces. To coś więcej 
niż odnowienie budynków i wyremontowa-
nie ulic. To również kompleksowe działania 
społeczne, dzięki którym będziemy mogli 
wspierać mieszkańców w lokalnej aktywności 
i w wychodzeniu z kłopotów. 

Tak naprawdę nikt w Polsce nigdy nie 
przeprowadzał tak wielkiego procesu 
rewitalizacji. To tutaj, w Łodzi właśnie, 
teraz tworzymy nowe rozwiązania, które 
w przyszłości zostaną zastosowane także 
w innych miastach. To tu dzięki wsparciu 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
powstaje pierwsze ogólnopolskie Centrum 
Wiedzy o Rewitalizacji.

Jakie konkretnie działania planujemy? 
Na obszarach rewitalizowanych powstaną 
centra obywatelskie, w których miesz-
kańcy będą mogli realizować lokalne 
inicjatywy. Jedno z nich znajdzie się na 
ul. Wschodniej 50. Utworzone zostanie także 
centrum wsparcia aktywności zawodowej 
kobiet. Centra powstaną we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, skorzystamy 
tu z dobrych doświadczeń innych miast. 

Pojawią się nowe świetlice środowiskowe, 
gdzie będą mogły spędzać czas zarówno 
dzieci, rodzice, jak i osoby starsze. Z kon-
sultacji społecznych wiemy, że takie miejsca 
są w Łodzi bardzo potrzebne. Dzięki remon-
tom powstaną przestrzenie na nowoczesne, 
niewielkie domy dziecka, zapewniające ich 
podopiecznym optymalne warunki rozwoju.

Do seniorów, studentów i wychowanków 
domów dziecka będziemy adresować inno-
wacyjne programy mieszkaniowe, dzięki 
którym, wzorem innych krajów europejskich, 
osoby starsze mieszkające w dużych miesz-
kaniach będą mogły skorzystać z pomocy 
młodych współlokatorów.

A  co  z najgłębiej wykluczonymi i  tzw. 
problemowymi lokatorami? Dla nich planu-
jemy stworzenie ośrodka reintegracji, który 
powstanie z zastosowaniem sprawdzonych 
wzorów polskich i zagranicznych. Programy 
wychodzenia z uzależnień będą tam łączone 
z treningiem społecznym i przygotowaniem 
zawodowym, tak aby – jak w innych polskich 
miastach – osoby takie mogły tworzyć dobrze 
funkcjonujące spółdzielnie socjalne.

Skorzystamy z  doświadczeń programu 
„Lokale dla kreatywnych”. Przedsiębiorcom 
zaproponujemy konkursy celowe na różne 
rodzaje działalności, bo lokali na niewielką 
działalność znacząco przybędzie. Wszystko 
po to, aby w odmienionym centrum można 
było wygodnie mieszkać, pracować i spędzać 
wolny czas. 

Aby dbać o swoje miasto, trzeba je znać 
i  kochać. Dlatego w  rewitalizacji nie 
zapominamy o  najmłodszych, rozpo-
czynając wieloletni program edukacyjny 
wzmacniający łódzką tożsamość. Podobny 
program zgłoszono w tym roku do Budżetu 
Obywatelskiego. Nasz jest znacznie bar-
dziej rozbudowany. Dzięki innowacyjnym 
pomocom naukowym i Kołom Detektywów 

Łódzkich dzieci i młodzież pogłębią wiedzę 
o swoim mieście. Program będzie obejmował 
wszystkich, od pierwszaka w podstawówce 
do licealisty.

Bez głosu i działań mieszkańców udana 
rewitalizacja nie jest możliwa. Dlatego dziś 
zapraszamy Państwa do rozmowy o tym, 
jaka ma być przyszłość centrum Łodzi.

LOKALE DLA 
KREATYWNYCH
Masz niebanalny pomysł na biznes? Możesz wynająć od miasta 
lokal na preferencyjnych warunkach. Lokale dla kreatywnych 
to program, który wspiera kreatywnych przedsiębiorców. 
W konkursie na wynajem lokali, konkurują nie tylko stawką 
czynszu, jaką są gotowi zapłacić, ale także pomysłem na biznes.

W dotychczasowych edycjach konkursu 
zostało wynajętych ponad 80 lokali. Powstały 
w nich pracownie, galerie, klubokawiarnie, 
modowe butiki, księgarnie i antykwariaty 
w ścisłym centrum miasta. Kilka z nich 
w zabytkowej fabryce z początku XX wieku 
przy ul. Sienkiewicza 61a, którą chcemy 
zamienić w miejskie kreatywne centrum.

Zabytek zostanie wyremontowany w ramach 
programu rewitalizacji. Jego modernizacja 
przewiduje m.in. utworzenie zielonego 
dachu z ogólnodostępnym tarasem wido-
kowym i kawiarnią oraz przebicie przejścia 
do ul. Nawrot.

Andrzej Sieczkowski z Lokalu i Wojtek 
Pęczek z City Bum Bum opowiadają o tym, 
jak się prowadzi kreatywny biznes w zabyt-
kowej fabryce.

Sienkiewicza 61a to nowe, inspirujące 
miejsce na mapie przedsiębiorczej Łodzi. 
Państwa fi rmy są dwiema z kilku, które 
ulokowały się w tym miejscu, skąd taka 
decyzja?

Andrzej Sieczkowski, Lokal: Bardzo długo 
szukałem odpowiedniej lokalizacji, która 
pasowałaby do koncepcji miejsca łączącego 
muzykę, sztukę i kuchnię. Lokal spełniał 
wszystkie wymogi: był przestronny, miał 
stary, fabryczny klimat, który bardzo lubimy, 
dobre feng shui, od  samego początku 
świetnie się tam czuliśmy Byliśmy jedną 
z pierwszych fi rm, które zasiedliły na nowo 
tę przestrzeń i czujemy, że tworzymy ważne 
miejsce na mapie Łodzi. 

Wojtek Pęczek, City Bum Bum: Przez lata 
siedziba City Bum Bum mieściła się przy ul. 
Wigury, w starym pofabrycznym budynku, 
którego wygląd i ogólne warunki przestały 
iść w parze z rozwojem i wizją naszej fi rmy. 
Kiedy zaczęliśmy szukać nowego miejsca, 
zwrócili się do nas przyjaciele, którzy już byli 
najemcami przestrzeni przy ul. Sienkiewicza 
61 a. Poczuliśmy, że jest tu piękna energia, 
w którą chcielibyśmy zainwestować, energia 
ludzi i miejsca. 

Lokale wynajmowane w konkursie mają pre-
ferencyjne stawki czynszu. Czy w Państwa 
przypadku był to najważniejszy argument 
za wzięciem udziału w tym przetargu?

Andrzej Sieczkowski, Lokal: Czynsz jest 
zawsze bardzo istotny, w każdej chyba dzia-
łalności. Teraz po ponad roku wiem, że bez 
preferencyjnej stawki Lokal mógłby nie 
przetrwać. Ważne jest też to, że od samego 
początku staramy się wypełnić misję wspiera-
nia lokalnej działalności, promocji tutejszych 
artystów, muzyków, czerpania z lokalnych 
inspiracji, również w kuchni. Dlatego idea 
przetargu kreatywnego była dla nas najlepsza 
i cieszymy się, że udało nam się go wygrać.

Wojtek Pęczek, City Bum Bum: Naj-
ważniejszym punktem przetargu był dla 
nas niewątpliwie kreatywny, artystyczny 

i społeczny wymiar działalności, do któ-
rych adresowany jest program „Lokali dla 
kreatywnych”. Bardzo ważnym punktem 
i argumentem było skupienie w jednym 
miejscu różnych otwartych na świat dzia-
łalności o twórczym potencjale i perspektywa 
współpracy, która już zaczęła się świetnie 
realizować. Na następnym miejscu nato-
miast plasowała się kwestia preferencyjnego 
czynszu. Oczywiście odgrywa ona ważną 
i bardzo praktyczną rolę: możemy pozwolić 
sobie na wynajmowanie dużej przestrzeni 
w idealnym punkcie. 

Czy taki konkurs, jak „Lokale dla 
Kreatywnych” to dobry pomysł na zwięk-
szenie ruchu przy ulicy Piotrkowskiej?

Andrzej Sieczkowski, Lokal: To dla mnie 
najlepsze z możliwych rozwiązań dla ożywie-
nia tkanki miejskiej, sprowadzenia młodych, 
kreatywnych osób, które wnoszą energię 
i nowe pomysły. Miasta, takie jak Berlin 
czy Nowy Jork, z całymi dzielnicami arty-
stycznymi, kreatywnymi to jest najlepsza 
wizytówka dla kraju, a Łódź dzięki znako-
mitym, artystycznym „podporom” – szkołom 
itp. ma szansę na taką historię.

Wojtek Pęczek, City Bum Bum: Tak, 
to  zdecydowanie bardzo dobry pomysł 
na zmienianie wizerunku i energii ulicy 
Piotrkowskiej w  twórczym kierunku! 
Należy się cieszyć, że władze naszego mia-
sta dostrzegły wielki potencjał działalności 
kreatywnych oraz, że prawdziwą wartością są 
stojący za nimi ludzie, którzy realnie zmie-
niają Łódź na lepsze. 

Jakie dobre rady macie Państwo dla osób, 
które zastanawiają się nad skorzystaniem 
z programu „Lokale dla kreatywnych”?

Andrzej Sieczkowski, Lokal: Najważniejsze 
jest nie bać się własnego pomysłu i choć 
realizacja wydawać się może trudna, starać się 
uparcie dążyć do celu. Zdecydowanie wszyst-
kim polecam wzięcie udziału w przetargach, 
sam namówiłem już kilku znajomych, którzy 
z powodzeniem znaleźli nowe, przepiękne 
miejsce do prowadzenia własnej działalności.

Wojtek Pęczek, City Bum Bum: Przede 
wszystkim: wierzyć w swoje marzenia i dzia-
łanie. Jeśli jest w nich kreatywny, twórczy 
potencjał, który wymaga odpowiedniego 
miejsca i  przestrzeni, to  zdecydowanie 
warto skorzystać z programu „Lokale dla 
kreatywnych”. Warunki udziału w konkursie 
są przejrzyste, napisanie wniosku nie jest 
trudne ani skomplikowane. Przy wyborze 
miejsca warto zastanowić się, jak duża prze-
strzeń potrzebna jest do działalności i jakie 
przyszły najemca jest w stanie ponieść koszty 
remontu, czyli w jakim stanie technicznym 
znajduje się interesujące pomieszczenie. Dla 
większego komfortu na pewno też warto 
zaproponować stawkę czynszu odpowied-
nio większą od stawki minimalnej i realnie 
ocenić, czy fi rma będzie w stanie udźwignąć 
miesięczny czynsz. 

ŁÓDŹ REWITALIZUJE: SPOŁECZNICY 
I ANIMATORZY  WŁĄCZCIE SIĘ!
Rewitalizacja sama się nie zrobi. W dzia-
łaniach społecznych potrzebujemy sieci 
lokalnych partnerów – tych większych i tych 
drobnych. Masz pomysł na podwórkowy 
festyn? Spektakl z dziećmi z łódzkich bram? 
Sąsiedzki kiermasz? Poszukujemy aktywnych 
społecznie organizacji pozarządowych, ani-
matorów, artystów, instytucji kultury, małych 
spółdzielni i wszystkich innych, którzy chcą 
aktywnie włączyć się w odnowę centrum 
Łodzi. Zorganizujemy z nich sieć i udzielimy 
pierwszych mikrodotacji na działania.

Program mikrodotacji ma  umożliwić 
mieszkańcom angażowanie się w działania 
na rzecz innych mieszkańców i lokalnych 
wspólnot w obszarze Strefy Wielkomiejskiej. 
W ramach konkursu dofi nansowane mogą 
zostać projekty wpisujące się w działania 
o charakterze rewitalizacyjnym, które ini-
cjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego. Dofi nansowanie może wynieść 
od 1500 do 5000 zł. 

Wnioski składać można (prosimy o wybór 
jednego sposobu złożenia wniosku):
– w formie papierowej osobiście w siedzibie 

Centrum OPUS, Plac Wolności 2, Łódź 
lub w siedzibie Centrum Informacyjno-
-Konsultacyjnego, ul. Sienkiewicza 61 
(wejście od Pasażu Schillera)

– za pośrednictwem operatora pocztowego 
w formie papierowej na adres Centrum 
OPUS, Plac Wolności 2, 91-415 Łódź

– mailem w formie pdf na adres: 
mikrowsparcie@opus.org.pl 

Termin składania wniosków do konkursu: 
do 8 maja 2015 r. (decyduje data wpływu 
wniosku). Wnioski składane osobiście należy 
złożyć do godz. 16.00.

Dodatkowe informacje na  temat kon-
kursu można uzyskać: Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, 
Plac Wolności 2, Łódź, tel. 42 231 31 01, 
42 632 22 18, e-mail: jwoznicka@opus.org.pl 

PROGRAM EDUKACYJNY 
DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

W ramach projektu „Łódź rewitalizuje” 
przygotowaliśmy działania edukacyjne, 
skierowane do uczniów łódzkich szkół, aby 
również oni mogli zrozumieć i uczestniczyć 
w kształtowaniu przyszłości naszego miasta.

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów 
łódzkich szkół do udziału w programie edu-
kacyjnym „Nasza Łódź”. Celem programu 
jest budowanie lokalnej tożsamości wśród 
młodego pokolenia łodzian oraz wsparcie 
procesu rewitalizacji centrum miasta. Program 
„Nasza Łódź” wpisuje się również w wytyczne 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontek-
ście elementów edukacji regionalnej zawartych 
w podstawie programowej.

Oprócz ciekawych lekcji w skład programu 
„Nasza Łódź” wejdą zajęcia pozalekcyjne 
w formie Kół Detektywów Łódzkich czy 
atrakcyjne i dostosowane do wieku pomoce 
naukowe skierowane do szkół, które włączą 
się w ten program (m.in. łódzkie klocki, 
gry o tematyce lokalnej, makiety kamienic 

do składania). Każdemu poziomowi naucza-
nia (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne) dedykowana jest inna 
ścieżka, odpowiadająca zainteresowaniom 
oraz możliwościom dzieci i młodzieży. 
Program przewidziany jest jako wieloletni, 
a do końca obecnego roku szkolnego pro-
wadzone będą przygotowania kadry i lekcje 
pilotażowe.

Dla nauczycieli, którzy włączą się w program, 
przewidzieliśmy cykl szkoleń, specjalny pod-
ręcznik, certyfi katy oraz konkurs na łódzką 
pomoc naukową z nagrodami o łącznej wyso-
kości 14 000 zł. Za prowadzenie pierwszych 
60 Kół Detektywów Łódzkich przewidzie-
liśmy wynagrodzenie. Szkołom, które jako 
pierwsze poprowadzą u  siebie program 
„Nasza Łódź”, z przyjemnością nadamy 
certyfi kat „Szkoły Przyjaznej Łodzi”.

Zgłoszenia i informacje na temat 
programu: edukacja.varia@gmail.com, 
rewitalizacja@uml.lodz.pl 
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JUŻ ZA CHWILĘ 
ZACZYNAMY
W ciągu następnych lat dzięki funduszom na rewitalizację 
centrum Łodzi odmieni się nie do poznania.

Łódź przygotowuje się do zmian. W naj-
bliższych latach dzięki wsparciu unijnemu 
centrum naszego miasta czeka proces rewita-
lizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic 
i ulic, ale kompleksowe działania na rzecz 
polepszenia jakości życia, a także stworzenia 
dobrych warunków dla działalności gospo-
darczej i twórczej.

Rewitalizacji wszyscy musimy się nauczyć. 
To trudny i długotrwały proces. To coś więcej 
niż odnowienie budynków i wyremontowa-
nie ulic. To również kompleksowe działania 
społeczne, dzięki którym będziemy mogli 
wspierać mieszkańców w lokalnej aktywności 
i w wychodzeniu z kłopotów. 

Tak naprawdę nikt w Polsce nigdy nie 
przeprowadzał tak wielkiego procesu 
rewitalizacji. To tutaj, w Łodzi właśnie, 
teraz tworzymy nowe rozwiązania, które 
w przyszłości zostaną zastosowane także 
w innych miastach. To tu dzięki wsparciu 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
powstaje pierwsze ogólnopolskie Centrum 
Wiedzy o Rewitalizacji.

Jakie konkretnie działania planujemy? 
Na obszarach rewitalizowanych powstaną 
centra obywatelskie, w których miesz-
kańcy będą mogli realizować lokalne 
inicjatywy. Jedno z nich znajdzie się na 
ul. Wschodniej 50. Utworzone zostanie także 
centrum wsparcia aktywności zawodowej 
kobiet. Centra powstaną we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, skorzystamy 
tu z dobrych doświadczeń innych miast. 

Pojawią się nowe świetlice środowiskowe, 
gdzie będą mogły spędzać czas zarówno 
dzieci, rodzice, jak i osoby starsze. Z kon-
sultacji społecznych wiemy, że takie miejsca 
są w Łodzi bardzo potrzebne. Dzięki remon-
tom powstaną przestrzenie na nowoczesne, 
niewielkie domy dziecka, zapewniające ich 
podopiecznym optymalne warunki rozwoju.

Do seniorów, studentów i wychowanków 
domów dziecka będziemy adresować inno-
wacyjne programy mieszkaniowe, dzięki 
którym, wzorem innych krajów europejskich, 
osoby starsze mieszkające w dużych miesz-
kaniach będą mogły skorzystać z pomocy 
młodych współlokatorów.

A  co  z najgłębiej wykluczonymi i  tzw. 
problemowymi lokatorami? Dla nich planu-
jemy stworzenie ośrodka reintegracji, który 
powstanie z zastosowaniem sprawdzonych 
wzorów polskich i zagranicznych. Programy 
wychodzenia z uzależnień będą tam łączone 
z treningiem społecznym i przygotowaniem 
zawodowym, tak aby – jak w innych polskich 
miastach – osoby takie mogły tworzyć dobrze 
funkcjonujące spółdzielnie socjalne.

Skorzystamy z  doświadczeń programu 
„Lokale dla kreatywnych”. Przedsiębiorcom 
zaproponujemy konkursy celowe na różne 
rodzaje działalności, bo lokali na niewielką 
działalność znacząco przybędzie. Wszystko 
po to, aby w odmienionym centrum można 
było wygodnie mieszkać, pracować i spędzać 
wolny czas. 

Aby dbać o swoje miasto, trzeba je znać 
i  kochać. Dlatego w  rewitalizacji nie 
zapominamy o  najmłodszych, rozpo-
czynając wieloletni program edukacyjny 
wzmacniający łódzką tożsamość. Podobny 
program zgłoszono w tym roku do Budżetu 
Obywatelskiego. Nasz jest znacznie bar-
dziej rozbudowany. Dzięki innowacyjnym 
pomocom naukowym i Kołom Detektywów 

Łódzkich dzieci i młodzież pogłębią wiedzę 
o swoim mieście. Program będzie obejmował 
wszystkich, od pierwszaka w podstawówce 
do licealisty.

Bez głosu i działań mieszkańców udana 
rewitalizacja nie jest możliwa. Dlatego dziś 
zapraszamy Państwa do rozmowy o tym, 
jaka ma być przyszłość centrum Łodzi.

LOKALE DLA 
KREATYWNYCH
Masz niebanalny pomysł na biznes? Możesz wynająć od miasta 
lokal na preferencyjnych warunkach. Lokale dla kreatywnych 
to program, który wspiera kreatywnych przedsiębiorców. 
W konkursie na wynajem lokali, konkurują nie tylko stawką 
czynszu, jaką są gotowi zapłacić, ale także pomysłem na biznes.

W dotychczasowych edycjach konkursu 
zostało wynajętych ponad 80 lokali. Powstały 
w nich pracownie, galerie, klubokawiarnie, 
modowe butiki, księgarnie i antykwariaty 
w ścisłym centrum miasta. Kilka z nich 
w zabytkowej fabryce z początku XX wieku 
przy ul. Sienkiewicza 61a, którą chcemy 
zamienić w miejskie kreatywne centrum.

Zabytek zostanie wyremontowany w ramach 
programu rewitalizacji. Jego modernizacja 
przewiduje m.in. utworzenie zielonego 
dachu z ogólnodostępnym tarasem wido-
kowym i kawiarnią oraz przebicie przejścia 
do ul. Nawrot.

Andrzej Sieczkowski z Lokalu i Wojtek 
Pęczek z City Bum Bum opowiadają o tym, 
jak się prowadzi kreatywny biznes w zabyt-
kowej fabryce.

Sienkiewicza 61a to nowe, inspirujące 
miejsce na mapie przedsiębiorczej Łodzi. 
Państwa fi rmy są dwiema z kilku, które 
ulokowały się w tym miejscu, skąd taka 
decyzja?

Andrzej Sieczkowski, Lokal: Bardzo długo 
szukałem odpowiedniej lokalizacji, która 
pasowałaby do koncepcji miejsca łączącego 
muzykę, sztukę i kuchnię. Lokal spełniał 
wszystkie wymogi: był przestronny, miał 
stary, fabryczny klimat, który bardzo lubimy, 
dobre feng shui, od  samego początku 
świetnie się tam czuliśmy Byliśmy jedną 
z pierwszych fi rm, które zasiedliły na nowo 
tę przestrzeń i czujemy, że tworzymy ważne 
miejsce na mapie Łodzi. 

Wojtek Pęczek, City Bum Bum: Przez lata 
siedziba City Bum Bum mieściła się przy ul. 
Wigury, w starym pofabrycznym budynku, 
którego wygląd i ogólne warunki przestały 
iść w parze z rozwojem i wizją naszej fi rmy. 
Kiedy zaczęliśmy szukać nowego miejsca, 
zwrócili się do nas przyjaciele, którzy już byli 
najemcami przestrzeni przy ul. Sienkiewicza 
61 a. Poczuliśmy, że jest tu piękna energia, 
w którą chcielibyśmy zainwestować, energia 
ludzi i miejsca. 

Lokale wynajmowane w konkursie mają pre-
ferencyjne stawki czynszu. Czy w Państwa 
przypadku był to najważniejszy argument 
za wzięciem udziału w tym przetargu?

Andrzej Sieczkowski, Lokal: Czynsz jest 
zawsze bardzo istotny, w każdej chyba dzia-
łalności. Teraz po ponad roku wiem, że bez 
preferencyjnej stawki Lokal mógłby nie 
przetrwać. Ważne jest też to, że od samego 
początku staramy się wypełnić misję wspiera-
nia lokalnej działalności, promocji tutejszych 
artystów, muzyków, czerpania z lokalnych 
inspiracji, również w kuchni. Dlatego idea 
przetargu kreatywnego była dla nas najlepsza 
i cieszymy się, że udało nam się go wygrać.

Wojtek Pęczek, City Bum Bum: Naj-
ważniejszym punktem przetargu był dla 
nas niewątpliwie kreatywny, artystyczny 

i społeczny wymiar działalności, do któ-
rych adresowany jest program „Lokali dla 
kreatywnych”. Bardzo ważnym punktem 
i argumentem było skupienie w jednym 
miejscu różnych otwartych na świat dzia-
łalności o twórczym potencjale i perspektywa 
współpracy, która już zaczęła się świetnie 
realizować. Na następnym miejscu nato-
miast plasowała się kwestia preferencyjnego 
czynszu. Oczywiście odgrywa ona ważną 
i bardzo praktyczną rolę: możemy pozwolić 
sobie na wynajmowanie dużej przestrzeni 
w idealnym punkcie. 

Czy taki konkurs, jak „Lokale dla 
Kreatywnych” to dobry pomysł na zwięk-
szenie ruchu przy ulicy Piotrkowskiej?

Andrzej Sieczkowski, Lokal: To dla mnie 
najlepsze z możliwych rozwiązań dla ożywie-
nia tkanki miejskiej, sprowadzenia młodych, 
kreatywnych osób, które wnoszą energię 
i nowe pomysły. Miasta, takie jak Berlin 
czy Nowy Jork, z całymi dzielnicami arty-
stycznymi, kreatywnymi to jest najlepsza 
wizytówka dla kraju, a Łódź dzięki znako-
mitym, artystycznym „podporom” – szkołom 
itp. ma szansę na taką historię.

Wojtek Pęczek, City Bum Bum: Tak, 
to  zdecydowanie bardzo dobry pomysł 
na zmienianie wizerunku i energii ulicy 
Piotrkowskiej w  twórczym kierunku! 
Należy się cieszyć, że władze naszego mia-
sta dostrzegły wielki potencjał działalności 
kreatywnych oraz, że prawdziwą wartością są 
stojący za nimi ludzie, którzy realnie zmie-
niają Łódź na lepsze. 

Jakie dobre rady macie Państwo dla osób, 
które zastanawiają się nad skorzystaniem 
z programu „Lokale dla kreatywnych”?

Andrzej Sieczkowski, Lokal: Najważniejsze 
jest nie bać się własnego pomysłu i choć 
realizacja wydawać się może trudna, starać się 
uparcie dążyć do celu. Zdecydowanie wszyst-
kim polecam wzięcie udziału w przetargach, 
sam namówiłem już kilku znajomych, którzy 
z powodzeniem znaleźli nowe, przepiękne 
miejsce do prowadzenia własnej działalności.

Wojtek Pęczek, City Bum Bum: Przede 
wszystkim: wierzyć w swoje marzenia i dzia-
łanie. Jeśli jest w nich kreatywny, twórczy 
potencjał, który wymaga odpowiedniego 
miejsca i  przestrzeni, to  zdecydowanie 
warto skorzystać z programu „Lokale dla 
kreatywnych”. Warunki udziału w konkursie 
są przejrzyste, napisanie wniosku nie jest 
trudne ani skomplikowane. Przy wyborze 
miejsca warto zastanowić się, jak duża prze-
strzeń potrzebna jest do działalności i jakie 
przyszły najemca jest w stanie ponieść koszty 
remontu, czyli w jakim stanie technicznym 
znajduje się interesujące pomieszczenie. Dla 
większego komfortu na pewno też warto 
zaproponować stawkę czynszu odpowied-
nio większą od stawki minimalnej i realnie 
ocenić, czy fi rma będzie w stanie udźwignąć 
miesięczny czynsz. 

ŁÓDŹ REWITALIZUJE: SPOŁECZNICY 
I ANIMATORZY  WŁĄCZCIE SIĘ!
Rewitalizacja sama się nie zrobi. W dzia-
łaniach społecznych potrzebujemy sieci 
lokalnych partnerów – tych większych i tych 
drobnych. Masz pomysł na podwórkowy 
festyn? Spektakl z dziećmi z łódzkich bram? 
Sąsiedzki kiermasz? Poszukujemy aktywnych 
społecznie organizacji pozarządowych, ani-
matorów, artystów, instytucji kultury, małych 
spółdzielni i wszystkich innych, którzy chcą 
aktywnie włączyć się w odnowę centrum 
Łodzi. Zorganizujemy z nich sieć i udzielimy 
pierwszych mikrodotacji na działania.

Program mikrodotacji ma  umożliwić 
mieszkańcom angażowanie się w działania 
na rzecz innych mieszkańców i lokalnych 
wspólnot w obszarze Strefy Wielkomiejskiej. 
W ramach konkursu dofi nansowane mogą 
zostać projekty wpisujące się w działania 
o charakterze rewitalizacyjnym, które ini-
cjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego. Dofi nansowanie może wynieść 
od 1500 do 5000 zł. 

Wnioski składać można (prosimy o wybór 
jednego sposobu złożenia wniosku):
– w formie papierowej osobiście w siedzibie 

Centrum OPUS, Plac Wolności 2, Łódź 
lub w siedzibie Centrum Informacyjno-
-Konsultacyjnego, ul. Sienkiewicza 61 
(wejście od Pasażu Schillera)

– za pośrednictwem operatora pocztowego 
w formie papierowej na adres Centrum 
OPUS, Plac Wolności 2, 91-415 Łódź

– mailem w formie pdf na adres: 
mikrowsparcie@opus.org.pl 

Termin składania wniosków do konkursu: 
do 8 maja 2015 r. (decyduje data wpływu 
wniosku). Wnioski składane osobiście należy 
złożyć do godz. 16.00.

Dodatkowe informacje na  temat kon-
kursu można uzyskać: Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, 
Plac Wolności 2, Łódź, tel. 42 231 31 01, 
42 632 22 18, e-mail: jwoznicka@opus.org.pl 

PROGRAM EDUKACYJNY 
DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

W ramach projektu „Łódź rewitalizuje” 
przygotowaliśmy działania edukacyjne, 
skierowane do uczniów łódzkich szkół, aby 
również oni mogli zrozumieć i uczestniczyć 
w kształtowaniu przyszłości naszego miasta.

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów 
łódzkich szkół do udziału w programie edu-
kacyjnym „Nasza Łódź”. Celem programu 
jest budowanie lokalnej tożsamości wśród 
młodego pokolenia łodzian oraz wsparcie 
procesu rewitalizacji centrum miasta. Program 
„Nasza Łódź” wpisuje się również w wytyczne 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontek-
ście elementów edukacji regionalnej zawartych 
w podstawie programowej.

Oprócz ciekawych lekcji w skład programu 
„Nasza Łódź” wejdą zajęcia pozalekcyjne 
w formie Kół Detektywów Łódzkich czy 
atrakcyjne i dostosowane do wieku pomoce 
naukowe skierowane do szkół, które włączą 
się w ten program (m.in. łódzkie klocki, 
gry o tematyce lokalnej, makiety kamienic 

do składania). Każdemu poziomowi naucza-
nia (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne) dedykowana jest inna 
ścieżka, odpowiadająca zainteresowaniom 
oraz możliwościom dzieci i młodzieży. 
Program przewidziany jest jako wieloletni, 
a do końca obecnego roku szkolnego pro-
wadzone będą przygotowania kadry i lekcje 
pilotażowe.

Dla nauczycieli, którzy włączą się w program, 
przewidzieliśmy cykl szkoleń, specjalny pod-
ręcznik, certyfi katy oraz konkurs na łódzką 
pomoc naukową z nagrodami o łącznej wyso-
kości 14 000 zł. Za prowadzenie pierwszych 
60 Kół Detektywów Łódzkich przewidzie-
liśmy wynagrodzenie. Szkołom, które jako 
pierwsze poprowadzą u  siebie program 
„Nasza Łódź”, z przyjemnością nadamy 
certyfi kat „Szkoły Przyjaznej Łodzi”.

Zgłoszenia i informacje na temat 
programu: edukacja.varia@gmail.com, 
rewitalizacja@uml.lodz.pl 
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■■  REMONTY REMONTY 
BUDYNKÓW BUDYNKÓW 

11

ul. Jaracza 12, 26, 32; ul Kilińskiego 26, 
28, 36; Rewolucji 1905 r. 13, 15, 17, 21, 
29, 31; ul. Włókiennicz a 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 14, 16, 22; ul. Wschodnia 
45, 50, 52; ul.  Wschodnia  54/
ul. Włókiennicza 1; ul. Objazdowa 17 

22
ul. Narutowicza 4, 12; ul. Piotrkowska 
54/Narutowicza 1; ul. Piotrkowska 77; 
ul. Sienkiewicza 22; ul. Tuwima 36 

33 ul. Kilińskiego 39, 49; ul. Składowa 14, 
32, 34, 40; ul. Tuwima 33, 35, 46, 52

44
ul. Nowomiejska 2; ul. Pomorska 11; 
ul. Północna 7, 23; ul. Próchnika 1, 7, 
11, 15, 20, 24; ul. Wschodnia 29, 33, 
35, 42; ul. Zachodnia 56, 58, 60 

55
ul. Nawrot 31; ul. Piotrkowska 102, 
104, 106, 112, 115; ul. Piotrkowska 
118 oraz budynki pofabryczne przy 
ul. Sienkiewicza 61 i 63 

66 ul. Piotrkowska 142, ul. Roosevelta 17; 
ul. Sienkiewicza 56, 75/77, 79 

77
ul. Gdańska 1; ul. Legionów 37a, 44; 
ul. Mielczarskiego 3, 6, 15, 17, 22, 25, 
33; ul. Ogrodowa 26, 28 

88 ul. Gdańska 8; ul. Legionów 20, 25; 
ul. Ogrodowa 24; ul. Zachodnia 53

99

ul. Jaracza 23, 29; ul. Piotrkowska 33, 
36, 41; ul. Piotrkowska 34/Jaracza 1; 
ul. Próchnika 4, 6; ul. Więckowskiego 
4, 8; ul.  Wschodnia 59, 64, 67; 
ul. Zachodnia 76, 80 

1010 ul. 6 Sierpnia 5; ul. Kościuszki 48; 
ul. Zielona 6

1111

ul.  Kilińskiego 108/ ul.  Nawrot 
41; ul.  Kilińskiego 88, 104, 115; 
ul. Nawrot 46, 47, 49, 62; ul. Nawrot 
51/ul. Dowborczyków 23; ul. Targowa 
14, 15, 16, 32, 34, 36, 39 

1212 ul. Kilińskiego 7, 19; ul. Pomorska 16; 
ul. Solna 5, 10

1313 ul. Jaracza 40, 42, 54; ul. Piramowicza 8 

1414
ul. Gdańska 118; ul. Kościuszki 73/75, 
77, 81 ul. Wólczańska 94, 98, 105/107, 
110, 112, 116, 121/123; ul. Zamenhofa 
26, 32 

1515
ul. Kościuszki 19, 33, 47; ul. Więc kow-
skiego 16, 18, 19; ul. Wólczańska 76; 
ul. Zachodnia 99 

1616
ul. 1 Maja 16; ul. Gdańska 14, 17/19, 25, 
29; ul. Legionów 20, 46; ul. Próchnika 
15; ul. Więckowskiego 21; ul. Zachodnia 
69; ul. Żeromskiego 7

g

1717
ul. Kilińskiego 4, 10a, 14, 18; ul. Pomorska 
32, 43, 53, 55; ul. Rewolucji 1905 r. 34/
ul. Kilińskiego 22; ul. Rewolucji 1905 r. 
36, 38; ul. Sterlinga 8, 14, 15, 17a 

1818
ul. 6 Sierpnia 27; ul. Gdańska 56, 57, 
63; ul. Mała 2, 5; pl. Barlickiego 9; 
ul. Więckowskiego 40; ul. Zielona 26, 
33; ul. Żeromskiego 33, 34, 36, 41, 49 

g

1919
ul. 6 Sierpnia 10, 24, 26; ul. Gdańska 
77, 84, 85, 87; ul. Wólczańska 61; 
ul. Żeromskiego 44, 54, 55, 57, 59 

2020

ul. Skłodowskiej-Curie 8; ul. Gdańska 
103, 108, 112a, 114; ul. Kopernika 
6, 20, 28; ul.  Struga 24a, 36, 38; 
ul. Wólczańska 79, 95; ul. Zamenhofa 
15; ul. Żeromskiego 93, 97, 99 

■■  REMONTY ULIC, PLACÓW I SKWERÓWREMONTY ULIC, PLACÓW I SKWERÓW

11
ul. Włókiennicza z zagospodarowaniem działki pod numerem 19
ul. Jaracza – od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego
ul. Rewolucji 1905 r. – od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego ze skrzyżowaniami i terenami zielonymi
ul. Wschodnia – od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza
ul. Kilińskiego – od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza z zielenią

22
ul. Sienkiewicza – od ul. Narutowicza do ul. Tuwima
ul. Traugutta – od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego
nowe ulice w kwartale ulic: Traugutta–Sienkiewicza–Tuwima–Kilińskiego
ulica łącząca ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z miejscami parkingowymi

33
ul. Tuwima – od ul. Kilińskiego do ul. Targowej
park im. Stanisława Moniuszki
ul. Kilińskiego 49
ul. Kilińskiego 40

44

pl. Wolności
ul. Legionów – od pl. Wolności do ul. Zachodniej
ul. Pomorska – od pl. Wolności do ul. Wschodniej
ul. Nowomiejska – od pl. Wolności do ul. Ogrodowej/Północnej
ul. Ogrodowa i Północna – od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej
ul. Wschodnia – od ul. Północnej do ul. Rewolucji 1905 r.
ul. Rewolucji 1905 r. – od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej
ul. Próchnika – od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej
ul. Podrzeczna – od ul. Nowomiejskiej do ul. Franciszkańskiej
ul. Zachodnia – od ul. Legionów do ul. Próchnika
Kwartał 9 (Legionów–Zachodnia–Próchnika–Piotrkowska)
Stary Rynek
park Staromiejski

55
ul. Nawrot – od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego
ul. Sienkiewicza – od ul. Tuwima do ul. Nawrot
Pasaż Schillera oraz pl. Komuny Paryskiej
park Sienkiewicza

66 ul. Sienkiewicza – od ul. Nawrot do ul. Piłsudskiego
kwartał ulic: Nawrot–Piotrkowska–Roosevelta–Sienkiewicza

77
ul. Mielczarskiego – między ul. Cmentarną a ul. Gdańską
ul. Ogrodowa i Cmentarna – od ul. Gdańskiej do Legionów
ul. Gdańska – od ul. Ogrodowej do ul. Legionów z parkingiem przy ul. Gdańskiej 3a/Mielczarskiego 1
ul. Legionów – od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego

g j g p

88
ul. Ogrodowa – od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej
ul. Legionów – od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej
ul. Zachodnia – od ul. Ogrodowej do ul. Legionów

99
ul. Wschodnia – od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej
ul. Więckowskiego – od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej
przebudowa ul. Zielonej na odc. od al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej
ul. Zachodnia – od ul. Próchnika do ul. Zielonej z działkami przy ul. Zachodniej 76 i 78

1010
nowa ulica w kwartale ulic Zielona–Piotrkowska–6 Sierpnia–Kościuszki
ul. Zamenhofa od al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej z działką przy ul. Zamenhofa 2
al. ZHP przy al. Kościuszki 88
Pasaż Rubinsteina
al. Józewskiego

1111
ul. Targowa – od ul. Tuwima do ul. Nawrot
ul. Dowborczyków – od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego
ul. Nawrot – od ul. Kilińskiego do ul. Targowej z działką przy ul. Nawrot 60
nowa ulica w kwartale ulic Nawrot–Kilińskiego–Piłsudskiego–Sienkiewicza
teren przy al. Piłsudskiego między skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego oraz Dowborczyków

1212 ul. Solna – od ul. Północnej do ul. Pomorskiej
ul. Pomorska – od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego z parkingiem i zielenią na terenie przy ul. Pomorskiej 12 oraz 26/28

1313

ul. Piramowicza
ul. Rewolucji 1905 r. – od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga
ul. Jaracza – od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga z zielenią przy ul. Jaracza 45
ul. Sterlinga – od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza z zielenią na skrzyżowaniach i przy ul. Sterlinga 27/29
skrzyżowanie ul. Jaracza i Sterlinga wraz z zielenią
ul. Rewolucji 1905 r. 49 
ul. POW przy skrzyżowaniu z ul. Jaracza

1414

ul. Żeromskiego – od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza
ul. Gdańska – od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza z zielenią przy ul. Gdańskiej 125
ul. Wólczańska – od ul. Zamenhofa do ul. Mickiewicza 
al. Kościuszki – od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza
parking przy al. Mickiewicza obok al. Mickiewicza 10
parking przy ul. Zamenhofa 12
teren przy skrzyżowaniu ul. Zamenhofa i Wólczańskiej
al. Anny Rynkowskiej

1515

ul. Więckowskiego – od ul. Zachodniej do ul. Wólczańskiej
ul. Zielona – od al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej
ul. 6 Sierpnia – od al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej z parkingiem i zielenią przy skrzyżowaniu z ul. Wólczańską
ul. Struga – od ul. Kościuszki do ul. Wólczańskiej
al. Kościuszki – od ul. Zielonej do ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa – od al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej
ul. Wólczańska – od ul. Próchnika do ul. Zamenhofa z zielenią przy ul. Wólczańskiej 6 
i uporządkowaniem ul. Wólczańskiej 64

1616
ul. Żeromskiego – od ul. Legionów do ul. Więckowskiego
ul. Gdańska – od ul. Legionów do ul. Więckowskiego
ul. Próchnika – od ul. Żeromskiego do ul. Zachodniej
ul. Więckowskiego – od ul. Żeromskiego do ul. Wólczańskiej

1717
ul. Północna – od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga
ul. Sterlinga – od ul. Północnej do ul. Jaracza z zielenią przy ul. Sterlinga 19
ul. Pomorska 26/28

1818
ul. Żeromskiego – od ul. Więckowskiego do ul. 6 Sierpnia
ul. Gdańska – od ul. Więckowskiego do ul. 6 Sierpnia
ul. Zielona – od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego

g p

ul. 6 Sierpnia – od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego z parkingiem przy ul. 6 Sierpnia 31
j g

1919
ul. Gdańska – od ul. 6 Sierpnia do ul. Struga
ul. Żeromskiego – od ul. 6 Sierpnia do ul. Struga

p g

ul. Struga – od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego z parkingiem przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską
g p g

zieleń przy ul. Wólczańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Struga oraz parking obok terenu przy ul. Wólczańskiej 49 i 51

2020
ul. Żeromskiego – od ul. Struga do ul. Zamenhofa
ul. Gdańska – od ul. Tuwima do ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa – od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego
ul. Skłodowskiej-Curie – od ul. Wólczańskiej do ul. Gdańskiej z terenami zielonymi, niezabudowanymi i parkingiem
zieleń u zbiegu ulic Struga i Wólczańskiej

PLANOWANE INWESTYCJEPLANOWANE INWESTYCJE
SPRAWDŹ, KTÓRE BUDYNKI SPRAWDŹ, KTÓRE BUDYNKI
I ULICE ZOSTANĄ WYREMONTOWANE I ULICE ZOSTANĄ WYREMONTOWANE
W KWARTALE, W KTÓRYM W KWARTALE, W KTÓRYM
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■■  REMONTY REMONTY 
BUDYNKÓW BUDYNKÓW 

11

ul. Jaracza 12, 26, 32; ul Kilińskiego 26, 
28, 36; Rewolucji 1905 r. 13, 15, 17, 21, 
29, 31; ul. Włókiennicz a 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 14, 16, 22; ul. Wschodnia 
45, 50, 52; ul.  Wschodnia  54/
ul. Włókiennicza 1; ul. Objazdowa 17 

22
ul. Narutowicza 4, 12; ul. Piotrkowska 
54/Narutowicza 1; ul. Piotrkowska 77; 
ul. Sienkiewicza 22; ul. Tuwima 36 

33 ul. Kilińskiego 39, 49; ul. Składowa 14, 
32, 34, 40; ul. Tuwima 33, 35, 46, 52

44
ul. Nowomiejska 2; ul. Pomorska 11; 
ul. Północna 7, 23; ul. Próchnika 1, 7, 
11, 15, 20, 24; ul. Wschodnia 29, 33, 
35, 42; ul. Zachodnia 56, 58, 60 

55
ul. Nawrot 31; ul. Piotrkowska 102, 
104, 106, 112, 115; ul. Piotrkowska 
118 oraz budynki pofabryczne przy 
ul. Sienkiewicza 61 i 63 

66 ul. Piotrkowska 142, ul. Roosevelta 17; 
ul. Sienkiewicza 56, 75/77, 79 

77
ul. Gdańska 1; ul. Legionów 37a, 44; 
ul. Mielczarskiego 3, 6, 15, 17, 22, 25, 
33; ul. Ogrodowa 26, 28 

88 ul. Gdańska 8; ul. Legionów 20, 25; 
ul. Ogrodowa 24; ul. Zachodnia 53

99

ul. Jaracza 23, 29; ul. Piotrkowska 33, 
36, 41; ul. Piotrkowska 34/Jaracza 1; 
ul. Próchnika 4, 6; ul. Więckowskiego 
4, 8; ul.  Wschodnia 59, 64, 67; 
ul. Zachodnia 76, 80 

1010 ul. 6 Sierpnia 5; ul. Kościuszki 48; 
ul. Zielona 6

1111

ul.  Kilińskiego 108/ ul.  Nawrot 
41; ul.  Kilińskiego 88, 104, 115; 
ul. Nawrot 46, 47, 49, 62; ul. Nawrot 
51/ul. Dowborczyków 23; ul. Targowa 
14, 15, 16, 32, 34, 36, 39 

1212 ul. Kilińskiego 7, 19; ul. Pomorska 16; 
ul. Solna 5, 10

1313 ul. Jaracza 40, 42, 54; ul. Piramowicza 8 

1414
ul. Gdańska 118; ul. Kościuszki 73/75, 
77, 81 ul. Wólczańska 94, 98, 105/107, 
110, 112, 116, 121/123; ul. Zamenhofa 
26, 32 

1515
ul. Kościuszki 19, 33, 47; ul. Więc kow-
skiego 16, 18, 19; ul. Wólczańska 76; 
ul. Zachodnia 99 

1616
ul. 1 Maja 16; ul. Gdańska 14, 17/19, 25, 
29; ul. Legionów 20, 46; ul. Próchnika 
15; ul. Więckowskiego 21; ul. Zachodnia 
69; ul. Żeromskiego 7

g

1717
ul. Kilińskiego 4, 10a, 14, 18; ul. Pomorska 
32, 43, 53, 55; ul. Rewolucji 1905 r. 34/
ul. Kilińskiego 22; ul. Rewolucji 1905 r. 
36, 38; ul. Sterlinga 8, 14, 15, 17a 

1818
ul. 6 Sierpnia 27; ul. Gdańska 56, 57, 
63; ul. Mała 2, 5; pl. Barlickiego 9; 
ul. Więckowskiego 40; ul. Zielona 26, 
33; ul. Żeromskiego 33, 34, 36, 41, 49 

g

1919
ul. 6 Sierpnia 10, 24, 26; ul. Gdańska 
77, 84, 85, 87; ul. Wólczańska 61; 
ul. Żeromskiego 44, 54, 55, 57, 59 

2020

ul. Skłodowskiej-Curie 8; ul. Gdańska 
103, 108, 112a, 114; ul. Kopernika 
6, 20, 28; ul.  Struga 24a, 36, 38; 
ul. Wólczańska 79, 95; ul. Zamenhofa 
15; ul. Żeromskiego 93, 97, 99 

■■  REMONTY ULIC, PLACÓW I SKWERÓWREMONTY ULIC, PLACÓW I SKWERÓW

11
ul. Włókiennicza z zagospodarowaniem działki pod numerem 19
ul. Jaracza – od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego
ul. Rewolucji 1905 r. – od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego ze skrzyżowaniami i terenami zielonymi
ul. Wschodnia – od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza
ul. Kilińskiego – od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza z zielenią

22
ul. Sienkiewicza – od ul. Narutowicza do ul. Tuwima
ul. Traugutta – od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego
nowe ulice w kwartale ulic: Traugutta–Sienkiewicza–Tuwima–Kilińskiego
ulica łącząca ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z miejscami parkingowymi

33
ul. Tuwima – od ul. Kilińskiego do ul. Targowej
park im. Stanisława Moniuszki
ul. Kilińskiego 49
ul. Kilińskiego 40

44

pl. Wolności
ul. Legionów – od pl. Wolności do ul. Zachodniej
ul. Pomorska – od pl. Wolności do ul. Wschodniej
ul. Nowomiejska – od pl. Wolności do ul. Ogrodowej/Północnej
ul. Ogrodowa i Północna – od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej
ul. Wschodnia – od ul. Północnej do ul. Rewolucji 1905 r.
ul. Rewolucji 1905 r. – od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej
ul. Próchnika – od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej
ul. Podrzeczna – od ul. Nowomiejskiej do ul. Franciszkańskiej
ul. Zachodnia – od ul. Legionów do ul. Próchnika
Kwartał 9 (Legionów–Zachodnia–Próchnika–Piotrkowska)
Stary Rynek
park Staromiejski

55
ul. Nawrot – od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego
ul. Sienkiewicza – od ul. Tuwima do ul. Nawrot
Pasaż Schillera oraz pl. Komuny Paryskiej
park Sienkiewicza

66 ul. Sienkiewicza – od ul. Nawrot do ul. Piłsudskiego
kwartał ulic: Nawrot–Piotrkowska–Roosevelta–Sienkiewicza

77
ul. Mielczarskiego – między ul. Cmentarną a ul. Gdańską
ul. Ogrodowa i Cmentarna – od ul. Gdańskiej do Legionów
ul. Gdańska – od ul. Ogrodowej do ul. Legionów z parkingiem przy ul. Gdańskiej 3a/Mielczarskiego 1
ul. Legionów – od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego

g j g p

88
ul. Ogrodowa – od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej
ul. Legionów – od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej
ul. Zachodnia – od ul. Ogrodowej do ul. Legionów

99
ul. Wschodnia – od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej
ul. Więckowskiego – od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej
przebudowa ul. Zielonej na odc. od al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej
ul. Zachodnia – od ul. Próchnika do ul. Zielonej z działkami przy ul. Zachodniej 76 i 78

1010
nowa ulica w kwartale ulic Zielona–Piotrkowska–6 Sierpnia–Kościuszki
ul. Zamenhofa od al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej z działką przy ul. Zamenhofa 2
al. ZHP przy al. Kościuszki 88
Pasaż Rubinsteina
al. Józewskiego

1111
ul. Targowa – od ul. Tuwima do ul. Nawrot
ul. Dowborczyków – od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego
ul. Nawrot – od ul. Kilińskiego do ul. Targowej z działką przy ul. Nawrot 60
nowa ulica w kwartale ulic Nawrot–Kilińskiego–Piłsudskiego–Sienkiewicza
teren przy al. Piłsudskiego między skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego oraz Dowborczyków

1212 ul. Solna – od ul. Północnej do ul. Pomorskiej
ul. Pomorska – od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego z parkingiem i zielenią na terenie przy ul. Pomorskiej 12 oraz 26/28

1313

ul. Piramowicza
ul. Rewolucji 1905 r. – od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga
ul. Jaracza – od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga z zielenią przy ul. Jaracza 45
ul. Sterlinga – od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza z zielenią na skrzyżowaniach i przy ul. Sterlinga 27/29
skrzyżowanie ul. Jaracza i Sterlinga wraz z zielenią
ul. Rewolucji 1905 r. 49 
ul. POW przy skrzyżowaniu z ul. Jaracza

1414

ul. Żeromskiego – od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza
ul. Gdańska – od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza z zielenią przy ul. Gdańskiej 125
ul. Wólczańska – od ul. Zamenhofa do ul. Mickiewicza 
al. Kościuszki – od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza
parking przy al. Mickiewicza obok al. Mickiewicza 10
parking przy ul. Zamenhofa 12
teren przy skrzyżowaniu ul. Zamenhofa i Wólczańskiej
al. Anny Rynkowskiej

1515

ul. Więckowskiego – od ul. Zachodniej do ul. Wólczańskiej
ul. Zielona – od al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej
ul. 6 Sierpnia – od al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej z parkingiem i zielenią przy skrzyżowaniu z ul. Wólczańską
ul. Struga – od ul. Kościuszki do ul. Wólczańskiej
al. Kościuszki – od ul. Zielonej do ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa – od al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej
ul. Wólczańska – od ul. Próchnika do ul. Zamenhofa z zielenią przy ul. Wólczańskiej 6 
i uporządkowaniem ul. Wólczańskiej 64

1616
ul. Żeromskiego – od ul. Legionów do ul. Więckowskiego
ul. Gdańska – od ul. Legionów do ul. Więckowskiego
ul. Próchnika – od ul. Żeromskiego do ul. Zachodniej
ul. Więckowskiego – od ul. Żeromskiego do ul. Wólczańskiej

1717
ul. Północna – od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga
ul. Sterlinga – od ul. Północnej do ul. Jaracza z zielenią przy ul. Sterlinga 19
ul. Pomorska 26/28

1818
ul. Żeromskiego – od ul. Więckowskiego do ul. 6 Sierpnia
ul. Gdańska – od ul. Więckowskiego do ul. 6 Sierpnia
ul. Zielona – od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego

g p

ul. 6 Sierpnia – od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego z parkingiem przy ul. 6 Sierpnia 31
j g

1919
ul. Gdańska – od ul. 6 Sierpnia do ul. Struga
ul. Żeromskiego – od ul. 6 Sierpnia do ul. Struga

p g

ul. Struga – od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego z parkingiem przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską
g p g

zieleń przy ul. Wólczańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Struga oraz parking obok terenu przy ul. Wólczańskiej 49 i 51

2020
ul. Żeromskiego – od ul. Struga do ul. Zamenhofa
ul. Gdańska – od ul. Tuwima do ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa – od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego
ul. Skłodowskiej-Curie – od ul. Wólczańskiej do ul. Gdańskiej z terenami zielonymi, niezabudowanymi i parkingiem
zieleń u zbiegu ulic Struga i Wólczańskiej
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