Trasy wizyty studyjnej w Łodzi – 15.11.2017 r.
Łódź rewitalizowana
Dworzec Łódź – Fabryczna
Budowa dworca Łódź Fabryczna to
jedna z największych inwestycji
kolejowych
w Unii Europejskiej. Nowa stacja jest
najnowocześniejszym podziemnym
dworcem w Polsce, który połączy Łódź
szybkimi pociągami z największymi
miastami kraju i Europy. Dalszy projekt
zakłada budowę tunelu średnicowego
pod miastem, który ma spiąć
komunikacyjnie nowy dworzec ze
stacją Łódź Kaliska
i umożliwić płynne kolejowe połączenia
ze wszystkich kierunków, co zmieni nie
tylko oblicze miasta, ale także polskiej
kolei.
EC-1 i Planetarium
W miejscu pierwszej w Łodzi
elektrociepłowni EC-1 powstaje
nowoczesny ośrodek kultury.
EC-1 Zachód będzie siedzibą
interaktywnego Centrum Nauki
i Techniki. EC-1 Wschód pełni głównie
funkcje kulturalno-artystyczne. W
zabytkowej hali maszyn odbywają się
koncerty i konferencje. Planetarium EC1
Łódź jest najnowocześniejsze w Polsce i
Europie Środkowo-Wschodniej. Pod
kopułą o średnicy 18 m znajduje się
ekran sferyczny o średnicy 14 metrów,
zaawansowany system projekcyjny o
rozdzielczości 8K oraz 110 wygodnych foteli.

Punkt widokowy Nowego Centrum Łodzi
Punkt Informacyjny Nowego Centrum Łodzi mieści się na XV piętrze budynku Textilimpexu.
Zainteresowane osoby mogą stąd oglądać postępy prac budowlanych na obszarze budowy
nowego centrum Łodzi , rewitalizowanych obiektów EC1, teren budowy Bramy Miasta
oraz podziwiać Dworczec Łódź Fabryczna. Punkt stworzony został z myślą o łodzianach
i mieszkańcach regionu, turystach oraz inwestorach, zainteresowanych lokowaniem swoich
projektów na terenie Nowego Centrum Łodzi.

Woonerf - ul. Piramowicza
Woonerf na ul. Piramowicza powstał w ramach budżetu
obywatelskiego lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. Całość została
objęta opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków ze względu na
zabytkowy charakter nawierzchni jezdni z czerwonej kostki,
cerkwi prawosławnej p.w. św. Olgi oraz kamienicy Rachmila
Lipszyca. Ważnym elementem projektu było odtworzenie XIXwiecznej zabytkowej pompy wodnej.

Ulica Włókiennicza
Ulica Włókiennicza przed wojną ul. Kamienna - słynna dzięki piosence Agnieszki Osieckiej
"Kochankowie z ulicy Kamiennej", obecnie stanowi jedno z większych wyzwań procesu
rewitalizacji. W ramach rewitalizacji kwartału Rewolucji-Kilińskiego-Jaracza-Wschodnia
odnowionych zostanie 27 budynków. 14 z nich stoi przy ul. Włókienniczej.

Ulica Piotrkowska
Ulica Piotrkowska stanowi od samego
początku oś centralną, wokół której
rozbudowywało się miasto, a jej rozwój
spontanicznie nadał obecny kształt jego
centrum. Początkowo ulica stanowiła głównie
trakt komunikacyjny, jednak z czasem
zamieniła się w „wizytówkę miasta”, centrum
rozrywki i handlu, gdzie koncentrowało się
całe życie rozrastającej się aglomeracji
przemysłowej.

Pasaż Róży
Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 3 został
wzniesiona w połowie XIX wieku. Pierwotnie
mieścił się w niej pierwszy w Łodzi hotel
o nazwie Hotel de Pologne. Po II wojnie
światowej została zamieniona na budynek
komunalny, który został odrestaurowany dzięki
miejskiemu programowi Miasto Kamienic. W
podwórku kamienicy artystka Joanna
Rajkowska stworzyła „Pasaż Róży”, wyklejając
elewacje kawałkami lusterek.
Plac Wolności
Dawny Nowy Rynek został wytyczony w I poł. XIX wieku wraz z powstaniem nowej osady
przemysłowej rozciągającej się na południe od centrum ówczesnej Łodzi. Zgodnie z
zasadami klasycystycznego planowania miast plac został założony na planie regularnego
ośmioboku
z promieniście rozchodzącymi się ulicami. Założenie urbanistyczne Nowego Rynku zostało
wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/45 i stanowi element Pomnika Historii "Łódź wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego".
Park Staromiejski

Stary Rynek stanowił do początku XIX wieku centrum życia Łodzi. Wraz z rozwojem
przemysłu, wokół rynku, nad rzeką Łódką powstały jedne z największych łódzkich zakładów
królestwo Poznańskiego. W miejscu historycznych kwartałów po wojnie został założony park
Staromiejski, który zostanie poddany procesowi rewitalizacji. Będzie to kompleksowa
przebudowa obu terenów z podkreśleniem historycznego układu urbanistycznego.
Na Starym Rynku zostanie m.in. domknięta południowa pierzeja, gdzie stanie pawilon
handlowo-gastronomiczny, na płycie pojawią się specjalne stoiska dla kwiaciarzy
i ogrodników, będzie nowa nawierzchnia, mała architektura i oświetlenie.
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Centrum rozrywkowo – handlowe zlokalizowane na terenie dawnej fabryki Izraela
Poznańskiego. Na 27 ha znajduje się m.in. rynek z fontanną, Muzeum Fabryki, Muzeum
Sztuki ms2, restauracje, ponad 250 sklepów, dyskoteka, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa,
kino, teatr i hotel. Centrum było wielokrotnie nagradzane w kraju i zagranicą za udany projekt
rewitalizacji kompleksu pofabrycznego.

Opracowanie: Anna Kobalczyk, Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi

