Raport z warsztatów partycypacyjnych przeprowadzonych
w ramach konkursu p.n.: “Jednoetapowy konurs urbanistyczny
wraz z kompontentem partycypacyjnym na koncecpję
architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla
obszaru pilotażowego”

W dniu 25.02.2016 r. w ramach konkursu p.n.: "Jednoetapowy
konkurs urbanistyczny wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję
architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru
pilotażowego" dla części Śródmieścia Łodzi przeprowadzone zostały
warsztaty partycypacyjne. Warszaty przeprowadzone zostały w sześciu
grupach, które składały się od 5 do 6 osób.
1. Uczenicy warsztatów wskazali następujące uwagi ogólne:
1.1. Uczestnictwo mieszkańców w tworzeniu przestrzeni. Na każdym
etapie realizacji zaczynając od konsultacji projektów do realizacji
powinni uczesniczyć mieszkańcy. Pozwoli to na zwiększenie
identyfikacji mieszkańców z daną przestrzenią a w konsekwencji
sprawi, że mieszkańcy będą sami dbali o obszar podany rewitalziacji.
1.2. Najważniejsze jest uwzględnienie wszytskich potrzeby mieszkańców
w zaproponowanych projektach.

2. Wypracowane pomysły dla obraszu 1: Woonerf na ul. Włókienniczej wraz
z pasażem (wraz z otoczeniem) łączącym ul. Włókienniczą z ul. Jaracza:
2.1. Stworzenie wewnętrze przestrzenni publicznej, która będzie sprzyjała
utrzymywaniu oraz tworzeniu więzów społecznych. Pomysł powstania
takiej przestrzeni między ul. Włókieniczej a ul. Jaracza.
2.2. Zielone ściany na ul. Włókieczniczej.
2.3. Parking wielopoziomowy na ul. Włókieniczej.

2.4. Park kieszonkowy pomiędzy ul. Włókieniczą a ul. Jaracza.
2.5. Zielone ściany na ul. Włókiecznej.
3. Wypracowane

pomysły

dla

obszaru

2:

Rejon

skrzyżowania

ul. Narutowicza, ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza (wraz z nowymi
ulicami):
3.1. Na ulicy Narutowicza pierzeja powinna być stopniowana.
3.2. Poszerzenie chodnika przy Filharmonii.
3.3. Pozostawienie

braku

zabudowy

między

ul.

Piotrkowską

a skrzyżowaniem ul. Narutowicza a ul. Sienkiewicza.
3.4. Stworzenie placu przed Filharmonią Łódzką z jednoczesnym
przesunięciem torów tramwajowych w stronę ul. Sienkiewicza.
3.5. Stworzenie sztucznego zbiornika wodnego pomiędzy ul. Sienkiewicza
a ul. Piotrkowską.
3.6. W przejściu między ul. Sienkiewicza a ul. Piotrkowską postawienie
małej architektury.
3.7. Stworzenie sprzężonych placów publicznych od Filharmonii Łódzkiej
do ul. Piotrkowskiej.
4. Wypracowane pomysły dla obszaru

4: Ryneczek na narożniku

południowo-zachodniego skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. Jaracza.
4.1. Obgrodzenie ryneczku.
4.2. Namalowanie muralu związanego tematycznie z ryneczkiem na
ścianie jednej z oficyn.

