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WSPARCIE DLA WSPÓLNOT
Nie tylko miejskie kamienice odzyskają blask podczas 
odnowy centrum Łodzi. Wspólnoty również będą mogły 
sięgać po unijne pieniądze na remonty. Gdzie jeszcze 
szukać funduszy?

Do Łodzi trafi kilka miliardów złotych na rewi-
talizację. Z pieniędzy na odnowę w Regionalnym 
Programie Operacyjnym (RPO) będzie mógł 
korzystać nie tylko samorząd, ale także wspól-
noty mieszkaniowe.

Jak zdobyć pieniądze? Kiedy RPO zostanie urucho-
miony, trzeba będzie złożyć wniosek w Urzędzie 
Marszałkowskim, ponieważ to on będzie dyspo-
nował funduszami.

Jakie prace będzie można współfinansować z unijną 
pomocą? Odnowę części wspólnych budynków, 
w tym termomodernizację oraz głęboką moderni-
zację energetyczną wraz z wymianą wyposażenia 
na energooszczędne.

Czy każda wspólnota będzie mogła się starać o te 
pieniądze? Nie, jedynie te znajdujące się na jednym 
z 20 obszarów rewitalizacji.

Więcej informacji: www.rpo.lodzkie.pl oraz 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Województwie Łódzkim, tel. 42 663 31 07.

Kolejne źródło współfinansowania inwestycji 
to konkurs na dofinansowanie remontów pry-
watnych nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków. Organizuje go Miejski Konserwator 
Zabytków. Wnioski w tym roku można składać 
do 30 września w Biurze Architekta Miasta.

Konkurs konserwatora jest organizowany cyklicz-
nie, co roku. Pod koniec lata ogłaszany jest nabór 
wniosków, a pod koniec zimy – po uchwaleniu 
budżetu miasta – przyznawane dofinansowanie.

Więcej informacji: Biuro Architekta Miasta, 
ul. Piotrkowska 113.

Wspólnoty, w których udziałowcem jest gmina, 
mogą szukać pieniędzy na remonty w budże-
cie miasta. Pod koniec zeszłego roku magistrat 
utworzył wieloletnie zadanie, które zwiększyło 
środki na wkład własny w planowanych remontach 
kamienic, czyli tzw. zaliczkę remontową. Do roku 
2024 wspólnoty z rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, 
w których gmina ma udziały, mogą skorzystać 
z 75 milionów złotych przeznaczonych na ten cel.

Więcej informacji: Administracje Zasobów 
Komunalnych.

Wspólnoty wspiera także Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 
prowadzi właśnie nabór wniosków do programu 
priorytetowego dla wspólnot mieszkaniowych 
na realizację zadań w zakresie termomodernizacji 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski 
można składać do 31 października br. lub do wyczer-
pania puli środków. Kwota wsparcia może wynieść 
maks. 30 proc. kosztów całkowitych zadania.

Więcej informacji: www.wfosigw.lodz.pl, zakładka 
„Dla beneficjentów”.
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KWIATY W BUTELKACH, 
ARCHIWUM KAMIENICY
W wielu kamienicach mieszka ktoś taki, komu po prostu się 
chce. W społecznym geście wymienia żarówki na korytarzu, 
interweniuje w sprawie wyburzanych zabytków albo 
skrzykuje sąsiadów do budowy huśtawki. Tego lata 
przekonał się, że może więcej, jeśli połączy siły z innymi.

– Artysta, który starał się o wsparcie fi nansowe 
dla swojego projektu, zwierzył mi się: nie przy-
puszczałem wcześniej, że będę realizować swoje 
pomysły we współpracy ze śródmiejską biblio-
teką. A o to właśnie nam chodziło – mówi Jolanta 
Woźnicka z Centrum OPUS, odpowiedzialna 
za program animacyjny.

Celem programu było odnalezienie aktywnych 
mieszkańców Łodzi i zachęcenie ich do wspólnych 
działań w śródmieściu i jego okolicach. Na realiza-
cję najciekawszych projektów pomysłodawcy dostali 
mikrowsparcie fi nansowe w wysokości do 5 tys. 

złotych. W pierwszej kolejności nagradzano nimi 
te pomysły, które zakładały współpracę z innymi.

– Pieniądze były symboliczne, bo nie chodziło 
o rozdawanie dużych grantów, lecz o inspirację. 
A także o to, by pokazać, że w mieszkańcach Łodzi 
– lokalnych liderach, artystach, społecznikach, 
przedsiębiorcach, nauczycielach – drzemie duży 
potencjał.

Pomysły były najróżniejsze. Mieszkańcy Starego 
Polesia z pomocą Fundacji Błękitnia upiększyli 
cztery zaniedbane podwórka, tworząc na nich tzw. 

ekoskwerki – miejsca przyjazne człowiekowi i przy-
rodzie, nawiązujące tematyką do czterech żywiołów. 
Nikt nie spodziewał się, że można osiągnąć tak 
ciekawy efekt, korzystając z tak prostych materiałów 
jak opony, butelki i drewniane palety – na podwór-
kach stanęły proste kwietniki i zielniki, miejsca 
do grillowania z ławeczkami, a także np. domki dla 
ptaków i owadów czy poidełka dla psów i kotów.

Kolejna grupa łodzian i łodzianek wykorzystała 
pomysł warszawskiej artystki Eugenii Wasylczenko, 
tworząc tzw. skrzynkę dla bezdomnych. To miejsce, 
w którym potrzebujący człowiek może zostawić 
kartkę z prośbą np. o ubrania lub leki, a inni 
mieszkańcy mogą mu pomóc, zostawiając te rze-
czy w przeznaczonej dla niego skrytce. Skrzynka 
do końca roku będzie stała na placu Barlickiego.

Niektórzy łodzianie od lat indywidualnie walczą 
o to, by zaniedbane zabytki miasta nie przepadły. 
Z myślą o takich ludziach powstał projekt Michała 
Grudy z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – 
pomysł stworzenia tzw. społecznego monitoringu 
zabytków łódzkich. To coś w rodzaju nieformalnej 
grupy szybkiego reagowania na zagrożenia dla łódz-
kiego dziedzictwa, zwłaszcza ze strony prywatnych 
właścicieli. Grupa ma na koncie już pierwszy mały 
sukces: dzięki akcji „maratonu pisania listów” 
w obronie willi Kellera przy ul. Gdańskiej 49/53 
udało się odnaleźć właściciela obiektu, który od lat 
go zaniedbywał, i przekazać kontakt do niego 
konserwatorowi zabytków.

Wśród projektów nie zabrakło też działań 
na rzecz lokalnej społeczności. Klub sąsiedzki 
„Wspólnotowiec” wykorzystał wsparcie, by wypo-
sażyć i ożywić świetlicę („klubik”) przy ulicy 

Pomorskiej 89. To miejsce, w którym mieszkańcy 
kamienicy mogą się spotkać, wypić kawę, zorga-
nizować piknik czy turniej gier i zabaw dla dzieci. 
We „Wspólnotowcu” będzie można również… 
wymieniać się drobnymi usługami, a w planie 
jest utworzenie małego archiwum, gromadzącego 
materiały dotyczące budynku i najbliższej okolicy. 
Wszystkie wymienione pomysły udało się zreali-
zować w bardzo krótkim czasie – a to tylko kilka 
z ponad czterdziestu dofi nansowanych projektów.

– Chociaż najaktywniejszymi mieszkańcami 
miasta pozostają wciąż ci, którzy działają w orga-
nizacjach pozarządowych, warto podkreślić, że 
ponad połowa wniosków o wsparcie pochodziła 
od osób niezrzeszonych i od grup nieformal-
nych – podkreśla Woźnicka. – Organizacje były 
tu czymś, co pomagało spajać większe pomysły 
i nadawać im ciekawszy charakter. To wielka 
wartość, że ci wszyscy ludzie mogli się poznać 
i zobaczyć, że to nie pieniądze, a energia płynąca 
ze współpracy stanowi prawdziwą siłę, która może 
zmieniać Łódź. Na mapie miasta pojawiły się 
miejsca, w których „spotykały się” różne dzia-
łania, takie jak kawiarnia Tubajka, biblioteki czy 
Galeria Bałucka – dodaje.

W trakcie tak krótkiego projektu trudno było 
dotrzeć do wszystkich. Wciąż poszukujemy aktyw-
nych mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz 
szeroko pojętego centrum miasta – przypomina 
koordynatorka konkursu mikrowsparć. Osoby 
z  ciekawymi pomysłami i  wolą współpracy 
z innymi aktywnymi łodzianami mogą zgłosić 
się do Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS (plac Wolności  2, 
tel. 42 231 31 01, e-mail: opus@opus.org.pl). 
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ŁÓDŹ DLA 
NAJMŁODSZYCH
Na lekcjach na razie więcej uczymy się o Warszawie 
niż o Łodzi – mówią uczniowie. To się niebawem zmieni. 
Od września będą poznawali swoje miasto, grając 
w planszówki i podchody oraz sklejając makiety kamienic.

– O uwagę dzieci trzeba walczyć niebanalną 
konwencją zajęć i prowokowaniem ich do samo-
dzielnego działania. Nie można ich zanudzać 
– mówi Gabriela Zajfert, koordynatorka Programu 
Edukacyjnego „Nasza Łódź”. Jest on skierowany 
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest popu-
laryzowanie wiedzy o naszym mieście, a także 
wzmacnianie lokalnej tożsamości.

Dzięki „Naszej Łodzi” powstała seria niebanal-
nych pomocy naukowych, które przed wakacjami 
zostały przetestowane przez dzieci z ponad stu 

łódzkich szkół. Znajdziemy wśród nich gry plan-
szowe, takie jak gra „Zielonym rowerem przez 
Łódź”, z ilustracjami przedstawiającymi charaktery-
styczne elementy krajobrazu miasta, łódzki wariant 
karcianki „Piotruś” z typowo łódzkimi słowami 
i zwrotami, a także scenariusze gier terenowych 
i narzędzia do samodzielnego opracowywania tzw. 
questów. To zestawy zadań do wykonania, które 
mogą mieć formę podchodów, turniejów zagadek, 
gier miejskich czy konkurencji sportowych.

Dzieci poznają miasto, jego historię i kulturę w ramach 
bloków tematycznych, czyli zestawów zagadnień, które 

pomagają nauczycielom w stworzeniu ciekawych lekcji. 
Łódź fabrykancka, Łódź fi lmowa, Łódź sportowa, 
Łódź awangardowa czy Łódź bajkowa to nazwy tylko 
niektórych z nich. O wielu sprawach najmłodsi mogą 
też dowiedzieć się od swoich rodziców i dziadków: 
żywych świadków historii miasta.

Większość przedwakacyjnych zajęć miała formę 
aktywności terenowych. Najmłodsi wędro-
wali po mieście, grali w podchody, odwiedzali 
instytucje kultury i  rozmawiali ze  znanymi 
łodzianami. Tworzyli też własne „questy” i gry 
stolikowe w ramach rywalizacji między Klubami 
Detektywów, które sami stworzyli. – Najlepsze 
z nich trafi ą na interaktywną platformę BestQuest, 
a wszystkie pozostałe – do Centrum Wiedzy 
o Rewitalizacji. Chcemy, by z tych pomysłów 
mogła skorzystać zarówno młodzież, jak i nauczy-
ciele, którzy będą chcieli poprowadzić podobne 
zajęcia u siebie – zaznacza Gabriela Zajfert.

Z początkiem roku szkolnego rozpocznie się 
kolejna seria zajęć. To, jak będą wyglądać jesienią, 
zależy w dużej mierze od inwencji nauczycieli: 
w oparciu o materiały „Naszej Łodzi” i własną 
wiedzę mogą oni tworzyć „klasyczne” lekcje 
z wykładami, lekcje angażujące uczniów w two-
rzenie własnych treści (prezentacji, „questów”) lub 
w dyskusje w stylu minikonferencji.

– Zajęcia o Łodzi to zajęcia pozalekcyjne i nieobowiąz-
kowe. Żeby były ciekawe, potrzeba nauczycieli z pasją. 
Zapewniamy im proste i przyjazne pomoce edukacyjne: 
scenariusze zajęć, gry czy ilustrowany podręcznik, ale 
nie dajemy sztywnych wytycznych. Podręcznik to zbiór 
zagadnień i słów kluczowych posegregowanych w cykle 
tematyczne. Wszystkie pomoce można zestawiać 
dowolnie, ostateczny kształt zajęć zależy od nauczyciela. 
Mogą to być lekcje, warsztaty czy nawet spacery – wyja-
śnia Zajfert. Jak dotąd Fundacja Edukacji i Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego wyszkoliła do nowych 
zadań więcej niż trzystu nauczycieli z ponad stu szkół. 
Szczególnie zachęcane do włączenia się w program były 
placówki ze śródmieścia, ale zaproszenia skierowano 
do szkół z całej Łodzi.

Podsumowaniem dotychczasowej współpracy 
nauczycieli i uczniów był zlot Klubów Detektywów 
Łódzkich. Biletem wstępu na imprezę było rozwią-
zanie „Questu”, który polegał na odnalezieniu drogi 
do miejsca spotkania, czyli do Art_Inkubatora przy 

ul. Tymienieckiego. – Po dotarciu do celu przyszedł 
czas na rozmowy i prezentacje swoich dokonań. 
Kluby wymieniały się doświadczeniami i pomysłami 
na następne działania. Był też czas na tradycyjne 
podwórkowe gry, co pozwoliło ich uczestnikom 
poznać się lepiej – podsumowuje Zajfert.

„Nasza Łódź” to jedynie zalążek tego, co w przy-
szłości powinno stać się nieodłącznym elementem 
edukacji regionalnej w ramach zwykłych godzin 
lekcyjnych. Niezbędne jest stworzenie kolejnych 
edycji projektu, by dotrzeć do jeszcze większej liczby 
szkół i nauczycieli – dodaje koordynatorka. Póki 
co, istniejące Kluby Detektywów na poszukiwanie 
następnych przygód wyruszą już we wrześniu.

JAK TO ROBIĄ INNI – 
REWITALIZACJA PO NIEMIECKU
Myśląc o tym, co powinniśmy zrobić dla Łodzi, warto 
zwrócić uwagę na doświadczenia innych. Miasta 
zachodniej Europy zmagały się z podobnymi problemami 
wcześniej niż my. Irlandzkie Cork, hiszpańskie Bilbao czy 
wschodnioniemiecki Lipsk musiały włożyć sporo wysiłku, 
by stać się atrakcyjnymi miejscami do życia, pracy 
i spędzania wolnego czasu. Recepta na sukces każdego 
z nich była inna, ale łączy je jedno: dziś ich mieszkańcy 
wiedzą już na pewno, że ciężka praca nie poszła 
na marne.
Szczególnie ostatnie z tych miast, czyli Lipsk, 
powinno wydawać nam się bliskie. Jego histo-
ria to historia miasta poprzemysłowego, które 
straciło główne źródło swojego rozwoju. Układ 
przestrzenny też wygląda znajomo: dominuje 
w nim kamieniczna i willowa zabudowa z końca 
XIX i początku XX wieku. Nawet dworzec kole-
jowy Leipzig Hauptbahnhof, na którym kończą 
się tory, narzuca skojarzenia z Łodzią Fabryczną.

Lipsk, podobnie jak Łódź, rozrastał się bardzo 
szybko i tak samo szybko reagował na wahania 
rynkowe. Po ponownym zjednoczeniu Niemiec 
zmagał się ze znajomymi problemami: drastycznym 
spadkiem liczby mieszkańców, wzrostem liczby 
pustostanów w centrum miasta, „rozlewaniem się” 
przedmieść, wysokim bezrobociem i coraz większą 
ilością problemów społecznych. Władze miej-
skie wraz z władzami landu zdecydowały, że tak 
dalej być nie może. W 2000 roku zaprojektowały 
program rewitalizacyjny, by podźwignąć miasto 
z zapaści. Jego zadania były fi nansowane z różnych 
źródeł: strukturalnych funduszy europejskich, 
federalnych i landowych. Miasto koordynowało 
i zlecało wykonanie wszystkich inwestycji.

Najważniejszymi wyzwaniami stały się popra-
wienie warunków mieszkaniowych i ożywienie 
sektora usług w centrum w celu przyciągnięcia 
nowych inwestorów. Lipsk wypracował własne 
pomysły na ożywienie śródmieścia. Oto kilka 
z nich:

1. Domy miejskie. Budowa jednorodzinnych 
domów mieszkalnych w centrum (na terenach 
należących do miasta) to rozwiązanie, dzięki 
któremu udało się, przynajmniej w pewnym 
stopniu, zatrzymać migrację mieszkańców 
na przedmieścia i wypełnić luki w zabudowie.

2. Remonty lokatorskie. Dzięki pomocy fi nan-
sowej mieszkańcy zrzeszeni w sąsiedzkich 
spółdzielniach budowlanych mogli własnymi 
siłami przeprowadzić remonty kamienic 
i innych budynków. Dzięki odpowiednim 
rozwiązaniom prawnym, spółdzielnie socjalne, 
zrzeszające mieszkańców, mogły uczestniczyć 
w przetargach na remonty kamienic.

3. Program użytkowania własnego. Grupa 
mieszkańców mogła wspólnie zdecydować się 

na kupno budynku mieszkalnego razem z loka-
lami pod warunkiem, że będzie go użytkować. 
Miasto doradzało im i pomagało zorganizo-
wać wykup komunalnych nieruchomości. 
W ten sposób władze chciały przeciwstawić 
się niemieckim zwyczajom długoletniego 
wynajmowania mieszkań.

4. Strażnicy domów. Nieruchomości znajdujące 
się w wyjątkowo złym stanie zostały oddane 
pod opiekę ludziom, którzy mogli zasiedlić 
pustostany za darmo, o ile tylko zobowiązali 
się do wyremontowania swoich lokali.

5. Współpraca publiczno-prywatna. W nie-
których przypadkach władze wykorzystywały 
tereny prywatne do  celów publicznych. 
Właściciel danej działki zobowiązywał się 
np. do stworzenia na jej terenie publicznego 
parku, otrzymując od miasta zwolnienie 
z podatku od nieruchomości.

Współpraca mieszkańców i władz przyniosła 
świetne efekty. Choć na rewitalizację wydano 
równowartość 2 miliardów euro, to w ciągu kil-
kunastu lat inwestycja zwróciła się, a do kasy 
miasta napłynęły kilkakrotnie wyższe kwoty. 
Dzięki poprawie stanu zabudowy, infrastruk-
tury, estetyki i jakości przestrzeni publicznej 
zwiększyło się zainteresowanie inwestorów, któ-
rzy dostrzegli zbyt na nowe usługi. W centrum 
miasta osiedliło się wielu młodych ludzi, zanoto-
wano też znaczący wzrost wpływów z turystyki. 
Warto dodać, że Lipsk notuje obecnie największy 
przypływ ludności w całym kraju i jest przy tym 
jedynym miastem na terenach byłej NRD (nie 
licząc Berlina), któremu nie ubywa, a przybywa 
mieszkańców. 7
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ROZMOWY 
O ŚRÓDMIEŚCIU 
PRZY TRAMBAMBULI
Więcej zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku, 
mniej sklepów monopolowych i wąskich chodników, 
dozorcy na stałe mieszkający w kamienicach – takich 
zmian oczekują w centrum łodzianie.

Najbliższe lata to szereg inwestycji w centrum 
Łodzi związanych z programem rewitalizacji. 
Chcemy, aby do śródmieścia wróciło życie, a jego 
mieszkańcom żyło się wygodniej. Dlatego właśnie 
Fundacja Urban Forms przeprowadziła wśród 
mieszkańców konsultacje i dowiedziała się, jak 
sami łodzianie widzą „powrót życia” do centrum.

Przez kilkanaście tygodni pytaliśmy łodzian, 
jak powinno zmienić się śródmieście. Dzisiaj 
najbardziej przeszkadza nam niska jakość 

przestrzeni publicznej, estetyka budynków, brak 
koszy na śmieci i psie odchody na trawnikach. 
Ważne są także kwestie związane z poczuciem 
bezpieczeństwa, organizacją ruchu, prowadzeniem 
działalności gospodarczej, a także aktywnością 
i dostępnością instytucji publicznych.

Łodzianie oczekują utrzymania usług, takich jak 
małe rzemiosła. Chcą, aby powstało więcej miejsc, 
w których mogliby się spotykać i odpoczywać. 
Aby miasto tworzyło i  wspierało tworzenie 
przestrzeni dla dzieci (place zabaw, boiska), 
młodzieży (miejsca spotkań i lokale dla małych 
inicjatyw) i seniorów (kluby sąsiedzkie, świetlice 
środowiskowe i terapeutyczne).

Ważne, aby podczas realizacji inwestycji pamiętano 
o drobnych przedsiębiorcach i nie przenoszono 
ich siedzib w zbyt odległe miejsca.

Mieszkańcy chcą mieć wpływ na to, jak wyglądają 
podwórka kamienic, w których żyją, i przestrzeni 
„półprywatnych”. Nie mieliby nic przeciwko 
powrotowi dozorców. Chcą zmian, które 
przyciągną nowych mieszkańców do centrum, 
ale jednocześnie nie podoba im się przypinanie 
dotychczasowym mieszkańcom śródmieścia 
etykietki „patologii”. Osobom w trudnej sytuacji 
życiowej należy pomagać.

Nie we wszystkim łodzianie są zgodni. Obok głosów 
o potrzebie uspokojenia ruchu samochodowego 
w śródmieściu, budowania ścieżek rowerowych 
czy usprawniania komunikacji miejskiej pojawiały 
się opinie przeciwne. Mieszkańcy spierają się 
o sposoby rozwiązywania problemów społecznych, 
dostrzegając przy tym potencjał drzemiący 
w łódzkim śródmieściu i okolicach.

To  wnioski z  konsultacji zrealizowanych 
w  ramach Programu Partycypacji Społecznej. 
Fundacja Urban Forms zapraszała mieszkańców 

do dyskusji o śródmieściu przy różnych okazjach. 
Podczas spotkań konsultacyjno-warsztatowych 
uczestnicy pracowali nad propozycjami rozwiązań 
wrażliwych kwestii i dyskutowali z urzędnikami. 
Podczas spacerów badawczych z przewodnikami 
rozmawiali o przestrzeni miasta i jednocześnie się jej 
przyglądali. W ulicznych punktach konsultacyjnych 
mogli wypełnić papierowy formularz. Wreszcie 
mogli porozmawiać podczas luźniejszych spotkań 
sąsiedzkich, nazwanych „Fajrantami po łódzku”, 
organizowanych na podwórkach kamienic i skwerach.

– „Fajranty” były zupełnie nową jakością, budzącą 
nawet zdziwienie wśród mieszkańców Łodzi 
– mówi Ewa Jagiełło, jedna z koordynatorek 
projektu. – Animatorzy odwiedzili ponad 
sześćdziesiąt miejsc. Zaczynali rano, pukając 
od drzwi do drzwi i informując mieszkańców 
o tym, że przyszli po to, aby poznać ich opinie 
lub po prostu porozmawiać. Rozbijali na podwórku 
namiot z krzesłami i stolikiem, a w cieplejsze dni 
z leżakami, próbując włączyć lokalną społeczność 
w  dyskusje o  tym, jak powinna wyglądać 
Łódź po rewitalizacji. Starali się też pobudzić 
energię ludzi i przekonać ich do małych działań 
podwórkowych – sadzenia kwiatów, budowania 
ławek, postawienia ogrodzenia. Robili to przez pięć 
dni w tygodniu, nierzadko wchodząc w głębsze 
relacje z mieszkańcami i prowokując sąsiedzką 
integrację. Połączyliśmy konsultacje z animacją 
społeczną i akcją informacyjną. Animatorzy często 
odpowiadali na trudne pytania albo pomagali 

mieszkańcom w prostych sprawach, takich jak 
wypełnienie urzędowego druku – opowiada Jagiełło.

W dyskusji o przyszłości łódzkiego centrum 
uczestniczyły także dzieci, najwierniejsi uczestnicy 
„Fajrantów”, których opinie i potrzeby zostały 
potraktowane z taką samą powagą, jak opinie 
i potrzeby dorosłych. Z myślą o najmłodszych 
zorganizowano warsztaty „Miasto w formie”, 
przybliżając im tematykę projektowania przestrzeni 
miejskiej. Starszym dzieciom zaproponowano grę 
miejską i przejażdżki trambusem w towarzystwie 
przewodnika.

OD ROZMÓW 
DO CZYNÓW. PROGRAM 
REWITALIZACJI DLA ŁODZI
Wszyscy czekamy na rewitalizację i dużo o niej 
rozmawiamy. Przez ponad rok przeprowadziliśmy 
z Państwem przeszło 30 spotkań i kilkanaście wspólnych 
spacerów po centrum. Na łódzkich podwórkach przez 
300 dni stały namioty, w których mieszkańcy mogli 
nam opowiedzieć o swoich bolączkach i oczekiwaniach. 
Co zrobimy z tą wiedzą?

Teraz czas na konkrety. Ponad 1000 stron pomy-
słów, uwag, oczekiwań mieszkańców trzeba 
przekuć na dokładny plan działania, nazywany 
też Programem Rewitalizacji. To w nim będzie 
zapisane, jakie przeprowadzić remonty, jak urządzić 
przestrzenie publiczne, gdzie dołożyć zieleni i jak 
zorganizować transport w odnowionym centrum. 
Znajdą się w nim wszystkie sposoby na radzenie 
sobie z problemami społecznymi śródmieścia. Będą 
szczegółowe pomysły, jak sprawić, żeby ulice ożyły 
i zapełniły się różnymi rodzajami działalności. 
A przede wszystkim, w jaki sposób wszystkie te 
elementy zgrać tak, aby razem dały oczekiwany 
efekt: poprawę jakości życia w centrum Łodzi.

Program Rewitalizacji tworzy się już teraz, a pod 
koniec roku zaprosimy Państwa na jego szerokie 
konsultacje. Mamy nadzieję, że łodzianie pomogą 
nam go ulepszyć, podpowiedzą nowe pomysły. 
Konsultacje będą odbywać się późną jesienią 
i zimą. Program będzie się zmieniał z czasem, 
wzbogacał o nowe elementy. Ale wiosną 2016 roku 
potrzebny będzie miastu jako podstawa do starania 
się o wielką pulę unijnych pieniędzy, która została 
Łodzi obiecana.

Do konsultacji zaprosimy Państwa przez łódzkie 
media i stronę internetową rewitalizacja.uml.lodz.pl. 
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