
ŁÓdź rewitalizuje

OPOwiedz O SwOiCH 

POTRZEBACH

O Rewitalizacji tRzeba ROzmawiać
Zapraszamy do:

  Udziału w spotkaniach konsultacyjnych, aby wspólnie znaleźć rozwiązania  
śródmiejskich problemów 12.05 – 03.06
  centrum informacyjno – Konsultacyjnego 15.04 – 15.08 w dni robocze (11.00 – 19.00),  
ul. Sienkiewicza 61a – od Pasażu Schillera
  Punktów konsultacyjnych, gdzie wysłuchamy twoich opinii –  
 na miejskich skwerach w Śródmieściu od. 8.05 – 01.06
  Rozmów w trakcie spacerów badawczych po ulicach Śródmieścia 13, 20, 25 i 27.05

Szczegółowe informacje:
 o lokalizacjach i godzinach spotkań konsultacyjnych oraz punktów konsultacyjnych 
   godziny i miejscach zbiórek uczestników spacerów, rozkład jazdy trambusa i wiele innych 
rewitalizacja.uml.lodz.pl oraz w bezpłatnej gazetce „N1. Łódź Rewitalizuje”

ty też mOżeSz być miejSKim aNimatORem
weź udział w ii laboratorium Społecznym 10 – 11.06

 zacznij działać na rzecz swojego miasta z innymi,
 naucz się pisać wnioski o dofinansowanie,
 załóż Grupę aktywności lokalnej.

więcej informacji: www.opus.org.pl

KONSUltacje 
wycHODzĄ tObie 

NaPRzeciw

Jedź bezpłatnym 
Trambusem po trasach 
Śródmieścia 

02 – 08.05
w godz.
10:00 –18:00

Graj i wygrywaj nagrody 
w Grze Miejskiej 
„Podaj cegłę!”. 
zbiórka na rogu jaracza 
i Kilińskiego 
01.05
godz 12:00



Rewitalizacja ŚRóDmieŚcia 
DOtyczy wSzyStKicH ŁODziaN
zapraszamy do centrum informacyjno-Konsultacyjnego
do 15.08., w dni robocze (11.00-19.00), ul. Sienkiewicza 61a - od Pasażu Schillera. to tam:

  zasięgniesz informacji na temat rewitalizacji
  wypowiesz swoją opinię, która zostanie wysłuchana
  zgłosisz swoje spostrzeżenia, wnioski i postulaty
 obejrzysz ciekawą wystawę fotograficzną
 a przede wszystkim spotkasz życzliwych Ci ludzi

więcej informacji na: 
rewitalizacja.uml.lodz.pl oraz w bezpłatnej gazetce „Nr 2. Łódź Rewitalizuje.”

Ucz Się OD ŁóDzKicH aNimatORów
Przyjdź na ii Forum Podsumowujące Program animacji Społecznej 25.08.2015 r.
Szczegółowe informacje: www.opus.org.pl

Baw się na 
„Łódzkich Fajrantach”
– na podwórkach i skwerach 
Śródmieścia do 31.07 
Sprawdź, gdzie będziemy na: 
rewitalizacja.uml.lodz.pl

zobacz wystawę „Dawny 
negatyw – nowy pozytyw” 
w Centrum informacyjno –
Konsultacyjnym. 
pon. – pt. 
11.00 –19.00, 
do 15.08

ŁÓdź rewitalizuje

dOwiedz Się CO

mOżeSz zySKać
zmiaNy w mieŚcie 
wycHODzĄ temU 

Na PRzeciw


