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Mapa: Zasięg Projektu nr 4

Projekt nr 4
ZAPLANOWANE FUNKCJE SPOŁECZNE
W granicach opracowania Projektu nr 4 zlokalizowano funkcje społeczne:
ul. Północna 23

ul. Zachodnia 56

Placówka opiekuńczo- wychowawcza

Mieszkanie chronione

Świetlica Podwórkowa

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Zachodnia 60

ul. Wschodnia 20

Przychodnia Stomatologiczna ZOZ

Placówka opiekuńczo - wychowawcza

ul. Próchnika 11

ul. Pomorska 11

Przychodnia Śródmieście ZOZ

Świetlica środowiskowa z funkcjami
terapeutycznymi
ul. Wschodnia 35
Mieszkanie chronione
ul. Wschodnia 42
Mieszkanie chronione
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5

MAPA - KOLEJNA STRONA

Rynek Starego Miasta
PODSTAWOWE DECYZJE KONCEPCYJNE
Wypłaszczenie powierzchni Starego Rynku, tak by stanowiła przestrzeń pozbawioną nierówności i barier
wysokościowych
Zaznaczenie w posadzce rynku granicy dawnego Litzmannstadt Ghetto
Zaznaczenie w posadzce rynku granicy dawnego traktu Łęczycko-Piotrkowskiego
Lokalizacja w posadzce rynku fontanny z dyszami w poziomie terenu, bez barier architektonicznych
Przekształcenie układu zieleni wysokiej w układ podkowy otwartej w kierunku Parku Staromiejskiego
Redukcja wyniesionych kwater zielonych wraz z nasadzonymi tam drzewami. Nowe nasadzenia drzew w kratach,
dzięki czemu uzyskana zostanie przestrzeń dla ogródków gastronomicznych
Przeniesienie i nadanie nowej formy obelisku upamiętniającemu nadanie Łodzi praw miejskich
Zapewnienie infrastruktury do montażu sceny koniecznej przy organizacji imprez plenerowych
Lokalizacja dodatkowych przystanków tramwajowych w bezpośredniej okolicy rynku
Lokalizacja pawilonu handlowego w południowej części rynku oraz wiat umożliwiających rozwijanie nowej
handlowej funkcji rynku (funkcji targowiska, giełdy, eko-targu itp.).
Wyznaczenie, w południowej strefie rynku, miejsca dla czasowego postoju autobusów wycieczkowych
Wyznaczenie dodatkowej strefy parkowania dla samochodów przy ul. Nowomiejskiej od strony płyty rynku
Utrzymanie lokalizacji w obrębie Rynku Staromiejskiego stacji roweru miejskiego
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Mapa: Rynek Starego Miasta

Inspiracja: Fontanna z dyszami w poziomie posadzki

Park Staromiejski
PROGRAM TURYSTYCZNY „ZAGINIONY KWARTAŁ”
W świadomości mieszkańców Łodzi coraz bardziej zaciera się pamięć o historii tego miejsca. Projekt zakłada przestrzenne
odtworzenie śladów dawnej zabudowy na terenie dzisiejszego Parku Staromiejskiego.
Proponuje się zasugerowanie kształtu dawnej zabudowy, ścianami do 3 m wysokości. Detale nie zostaną odtworzone.
Powstanie jedynie stworzenie kanwa, czy scena dla kolejnej warstwy koncepcji: spektaklu światła i dźwięków
Wykorzystane zostaną doświadczenia i technologie z lubianego przez łodzian festiwalu światła LightMoveFestival,
w trzech podstawowych scenariuszach:
• Scenariusz codzienny: każdego dnia wraz z zapadaniem zmroku łodzianie będą mogli oglądać powolny, delikatny
spektakl z udziałem światła i dźwięku (wyświetlanie wizualnej rekonstrukcji dawnego ruchu ulicznego, posadzki,
elementów budynków na ścianach i posadzce, dźwięk ruchu i gwaru ulicznego).
• Scenariusz weekendowy: „spektakl” bogatszy w merytoryczną treść , tak by pozwolić łodzianom i turystom na pełne
zapoznanie się z historią miejsca
• Scenariusz trzeci: czasowy montaż dodatkowych elementów w trakcie wydarzeń cyklicznych i specjalnych.
Koncepcja zakłada stałą modyfikację i uatrakcyjnienie programu
Dodatkowo zakłada się integracje projektu z elementami znajdującymi się poza terenem parku: np. odsłonięcie
fundamentów dawnej synagogi AlteSzil przy Wolborskiej

WIZUALIZACJE - KOLEJNE STRONY

xxxxx

Wizualizacja:
Park Staromiejski. Świetlna projekcja na ścianach odtwarzających plan zabudowy starej Łodzi w tej części miasta

Park Staromiejski
PODSTAWOWE DECYZJE KONCEPCYJNE
Utworzenie w zachodniej i centralnej części parku „łąki” o niskiej zieleni z centralną aleją wodnymi kwaterami
nawiązującymi do śladu dawnej rzeki Łódki
Lokalizacja podświetlanej fontanny w centrum „łąki” z dyszami w posadzce
Stworzenie dodatkowych wyróżnionych kolorystycznie (czerwony bruk i pasy z białego kamienia, nocą zaznaczone
diodowym pulsacyjnym światłem) trzech przejść dla pieszych przez z ulicę Nowomiejską, na przedłużeniu centralnych
alei parku
Utworzenie w śladzie dawnej ulicy Wschodniej alei pieszo-rowerowej z w wyróżnieniem w posadzce parku miejsc
dawnej zabudowy - element projektu turystycznego „Zaginiona Dzielnica”; w północnej części włącznie do ul.
Wolborskiej (przebieg alei dostosowany do ukształtowania terenu)
Lokalizacja drogi rowerowej, w części południowej Parku, stanowiącej system komunikacyjny ul. Ogrodowej/
Północnej połączony z istniejącym przejazdem prowadzącym do Manufaktury oraz kolejnej, po północnej stronie
skrzyżowania Zachodnia/Ogrodowa i połączenie jej z istniejącym urwanym ciągiem pieszo rowerowym wzdłuż Pałacu
Poznańskich
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Park Staromiejski
PODSTAWOWE DECYZJE KONCEPCYJNE - CD
Lokalizacja ziemnego, zielonego amfiteatru powiązanego kompozycyjnie i funkcjonalnie z Wojewódzkim Centrum
architektury (obecnie siedziba ŁOIA RP); wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu
Lokalizacja projektowanego zjazdu dla Wojewódzkiego Centrum Architektury z ul. Franciszkańskiej
Przebudowa murków istniejącego zbiornika; stworzeni miejsc do siedzenia i wypoczynku
Lokalizacja i iluminacja systemu zadaszonych altan
Likwidacja nieczynnych szaletów znajdujących się na terenie wschodniej części parku. lokalizacja nowych
Remont i iluminacja zegara słonecznego
Odnowienie i iluminacja istniejących rzeźb parkowych
Rekreacja
• Lokalizacja nowych i doposażonych placów zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych
Nowa lokalizacja siłowni z przeznaczeniem dla seniorów
Lokalizacja boisk do gry w bule (pentanque) w sąsiedztwie istniejącej restauracji Casablanka
Przekształcenie placyku do gier planszowych w plac o podobnej funkcji jako enklawa dla seniorów. Uzupełnienie
wyposażenia o stoły do gry w tenisa stołowego oraz planszę do szachów terenowych
Lokalizacja nowej siłowni „streetwork out” w środku pętli tramwajowej
Lokalizacja górki saneczkowej wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu

MAPA I WIZUALIZACJE - KOLEJNE STRONY

Mapa:
Park Staromiejski

Wizualizacja:
Narożnik parku przy ul. Północnej i ul. Franciszkańskiej. W miejscu starej pętli tramwajowej  siłownia „streetwork out”, obok skatepark.
W posadzce parku zaznaczenie starej zabudowy w tym fragmencie Łodzi

Wizualizacja:
Przekształcenie placyku do gier planszowych w plac o podobnej funkcji jako enklawa dla seniorów. Zachowanie kwadratowego kształtu
placyku; uzupełnienie wyposażenia o stoły do gry w tenisa stołowego oraz planszę do szachów terenowych

Wizualizacje:
Place zabaw dla dzieci z różnych
grup wiekowych
Place będą ogrodzone, wyposażone
w zadaszenia i pergole jako miejsca
dla rodziców i opiekunów.
Zabawki innowacyjne, wykraczające
poza standard obecnie stosowany
(np. zjeżdżalnie wykorzystującymi
skarpę)
Przykład zabawek  kolejna strona

Kameralny plac zabaw dla
mniejszych dzieci
Place będą ogrodzone, wyposażone
w zadaszenia i pergole jako miejsca
dla rodziców i opiekunów.
Zabawki innowacyjne, wykraczające
poza standard obecnie stosowany
Przykład zabawek  kolejna strona

Inspiracja  przykłady zabawek do montażu na placach zabaw:
Zabawki innowacyjne, wykraczające poza standard obecnie stosowany

Plac Wolności
PODSTAWOWE DECYZJE KONCEPCYJNE
Podwójny pierścień drzew wysokich, z jednoczesnym zachowaniem całego obecnego drzewostanu.
Nasadzenia w kratach
Modyfikacja postumentów kolumnad od strony północnej i układu prześwitów w kolumnadzie tak aby dostosować
i ułatwić ruch pieszy w związku z nowa lokalizacją przystanków
W części południowej fontanna z dyszami w posadzce placu

Zapraszamy
do wyrażenia swojej opinii
na temat Projektu nr 4
w ankiecie i na forum

DZIĘKUJEMY

