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W ramach projektu „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich 

na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” zlecono zaprojektowanie  

i przeprowadzenie ankiety papierowej (skierowanej do 400 uczniów w wieku powyżej 16 

roku życia) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, przy  

ul. Sienkiewicza 46 (mieszczącym się na terenie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi) 

oraz opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków nt. opinii, wiedzy i postaw młodzieży na 

temat rewitalizacji Łodzi. 

Badanie ankietowe zostało zrealizowane w terminie: październik – listopad 2019. Ankietę 

wypełniło 376 uczniów i uczennic klas I, II i III.  

Dalsza części Raportu zawiera kopię formularza ankietowego, prezentację wyników w formie 

graficznej i opisowej wraz z wnioskami i rekomendacjami. Wszystkie odpowiedzi na pytania 

otwarte zostały ujęte w formie załączników. 
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FORMULARZ BADANIA ANKIETOWEGO 

Witaj!  

Zapraszamy Cię do wypełnienia poniższej ankiety. Celem ankiety jest poznanie wiedzy, opinii  

i propozycji uczniów III LO w Łodzi w temacie rewitalizacji. 

Zachęcamy Cię do odpowiedzi na poniższe pytania w sposób spontaniczny, czyli na podstawie 

pierwszych skojarzeń. Prosimy o odpowiadanie na kolejne pytania w zadanej kolejności.  

Ankieta jest anonimowa. Wynikami podzielimy się z Tobą przez wychowawców. Zainteresowane 

osoby zaprosimy na warsztaty dotyczące rewitalizacji. Informacje na ten temat przekażemy razem  

z wynikami.  

Dziękujemy za poświęcony czas. 

Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi  

 

Metryczka: (zaznacz właściwą odpowiedź)  

Klasa I II III Płeć Kobieta Mężczyzna 

Miejsce zamieszkania 
Łódź 

Centrum 

Łódź 

Polesie 

Łódź 

Widzew 

Łódź 

Górna 

Łódź 

Bałuty 
Poza Łodzią 

 

Część 1 

1. Pojęcie rewitalizacji (wybierz jedną odpowiedź): 

 Jest mi dobrze znane 

 Luźno kojarzę to hasło 

 Nie jest mi znane (przejdź do pytania  11) 

 

2. Krótko wyjaśnij pojęcie rewitalizacji:  

 Nie potrafię go wyjaśnić  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Proces rewitalizacji ma miejsce (wybierz jedną odpowiedź): 

 Tylko w Łodzi 

 W wielu miastach Polski 

 W wielu miastach świata 



  „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” 
  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 

 

St
ro

n
a 

  4
 

4. W Łodzi rewitalizacja ma miejsce (zaznacz wybrane odpowiedzi):  

 w Centrum  na Bałutach  na Widzewie 

 na Polesiu  na Górnej  Nie wiem 

 

5. Obecnie działania rewitalizacyjne odbywają się?  

(Podaj jedno znane ci miejsce/ ulicę/ plac itd.) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. Rewitalizacja w Łodzi dotyczy (zaznacz wybrane odpowiedzi): 

 Remontów ulic 

 Remontów budynków 

 Uzyskania ładu przestrzennego i zwiększenia estetyki miasta 

 Poprawy standardu mieszkań komunalnych 

 Poprawy dostępu ludzi do kultury 

 Poprawy dostępu ludzi do rekreacji 

 Ożywienia gospodarczego 

 Wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców, integracji społecznej 

 Zapobieganiu przestępczości w zagrożonych obszarach miasta 

 Wspierania inicjatyw społecznych mieszkańców 

 

7. W rewitalizacji udział biorą (zaznacz wybrane odpowiedzi): 

 Specjalistyczne firmy 

 Urzędnicy 

 Mieszkańcy 

 Przedsiębiorcy 

 Organizacje pozarządowe  

 Wszystkie inne chętne osoby (oprócz wymienionych) 

 

8. Żeby włączyć się w działania rewitalizacyjne trzeba (zaznacz wybrane odpowiedzi): 

 Mieć skończone 18 lat 

 Mieć ukończone odpowiednie studia 

 Wyrazić chęć i mieć ciekawe pomysły 

 

9. Z informacjami na temat rewitalizacji: 

a. Spotkałem się na zajęciach w szkole: Tak Nie 

b. Spotkałem się podczas przeglądania Internetu/ oglądania TV: Tak Nie 

c. Zapoznałem się z otrzymanych ulotek/ materiałów drukowanych: Tak Nie 
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10. Odpowiedz krótko na pytania: 

a. Co ja mam wspólnego z rewitalizacją? 

 Nie wiem  

 Nic 

 Twoje skorzenie 

............................................................................................................... 

 

b. Co moje liceum ma wspólnego z rewitalizacją? 

 Nie wiem  

 Nic 

 Twoje skorzenie 

............................................................................................................... 

 

c. Co ma wspólnego mój pomysł na przyszły zawód z rewitalizacją? 

 Nie wiem  

 Nic 

 Twoje skorzenie 

............................................................................................................... 

 

Część 2 

11. Czy władze miasta/gminy powinny liczyć się z potrzebami mieszkańców (wybierz jedną 

odpowiedź)? 

 Tak  Nie  Nie mam zdania 

12. Czy mieszkańcy miasta/ gminy powinni aktywnie zgłaszać swoje oczekiwania i pomysły 

dotyczące ich okolicy zamieszkania (wybierz jedną odpowiedź)? 

 Tak  Nie  Nie mam zdania 

13. Łódź kojarzy mi się z … (podaj 3 skojarzenia): 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Chciał/a/bym zmienić w Łodzi (podaj 3 pomysły): 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 



  „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” 
  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 

 

St
ro

n
a 

  6
 

 

15. Jak oceniam Centrum Łodzi jako miejsce do zamieszkania? Wybierz pole w skali 0-10  

(0 – zupełnie mi się nie podoba, 10 – bardzo mi się podoba). 

 Nie mam zdania 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Cześć 3 (pytania nr 16-18) 

16. Czy w przeszłości lub obecnie podejmowałeś/-aś działania wolontaryjne? 

 Tak, obecnie jestem wolontariuszem/-szką (gdzie? ………………………………………) 

 Tak, w przeszłości byłem/-am wolontariuszem/-szką (gdzie? …………………………) 

 Nie, ale chciał/a/-bym w przyszłości zostać wolontariuszem/-szką (gdzie? ………………) 

 Nie byłem/-am i nie planuję. 

 

17. Czy dobrym pomysłem jest organizacja warsztatów nt. rewitalizacji w Twojej szkole, po 

których możesz włączyć się w interesujące inicjatywy społeczne? (wybierz jedną 

odpowiedź)? 

 Tak  Nie  Nie mam zdania 

18. Czy możliwość wzięcia udziału w warsztatach, na których można zdobyć wiedzę  

i umiejętności przydatne w przyszłym życiu osobistym i zawodowym byłaby dla Ciebie 

interesująca (wybierz jedną odpowiedź)? 

 Tak  Nie  Nie mam zdania 

 

Jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi uwagami. Wpisz je poniżej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ;-) 
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ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY 

 

I. Metryczka 

 

Ankietę wypełniło 376 uczniów i uczennic III LO w Łodzi. Wśród nich było 98 uczniów  

i uczennic klas pierwszych, 131 uczniów i uczennic klas drugich, 127 uczniów i uczennic klas 

trzecich. 20 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na temat klasy.  

 

Wśród ankietowanych było 238 kobiet i 117 mężczyzn. 21 ankietowanych nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

Najwięcej spośród ankietowanych tj. 127 osób mieszka poza Łodzią. Kolejną grupą byli 

mieszkańcy Bałut – 78 osób oraz Widzewa – 44 osoby. 43 osoby jako miejsce zamieszkania 

wskazały Górną a 39 osób – Polesie. Najmniej ankietowanych zamieszkuje teren Śródmieścia 

– 29 osób. 16 ankietowanych nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. 

 

Powyższe dane prezentuje Tabela 1., Tabela 2. i Wykres 1. 

 

 

Oddział klasowy Uczniowie 

I klasa 98 

II klasa 131 

III klasa 127 

brak odpowiedzi 20 

RAZEM: 376 

Tabela 1. Ankietowani według oddziałów klasowych. 

 

Płeć Uczniowie 

Kobieta 238 

Mężczyzna 117 

brak odpowiedzi 21 

RAZEM: 376 

Tabela 2. Ankietowani według płci. 
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Wykres 1. Ankietowani według miejsca zamieszkania. 

 

 

II. Część 1 (pytania 1-10) 

 

Pytanie 1. 

Deklaratywnie pojęcie rewitalizacji jest dobrze znane 43% ankietowanych (160 osób). Luźno 

kojarzy hasło rewitalizacji 49% ankietowanych (186 osób). 7% (28 osób) wskazało, że pojęcie 

rewitalizacji nie jest im znane. 1% ankietowanych nie zaznaczył żadnej odpowiedzi. 

W przypadku zmiennej oddziałów klasowych najwięcej wskazań – „jest dobrze mi znane” 

zaznaczyli uczniowie klas III – 47%, następnie klas II – 44%. Najmniej takich wskazań było 

wśród uczniów klas I – 33%. 

Luźno hasło rewitalizacji kojarzyło 52% klas I, 50% klas II i 48% klas III. Jeśli zsumować 

deklaracje jakiejkolwiek wiedzy na temat pojęcia rewitalizacji to takich odpowiedzi 

zaznaczyło najwięcej uczniów klas III (97%). Następni w kolejności byli uczniowie klas II 

(92%). Najmniej takich wskazań dotyczyło klas I (85%). 

Jeśli tyczy się wyboru opcji, że pojęcie rewitalizacji nie jest znane to otrzymano wynik 14% 

wśród uczniów klas I, 8% wśród uczniów klas II i 2% wśród uczniów klas III. 

Powyższe dane prezentuje Wykres 2. i Tabela 3. 

brak odpowiedzi; 16; 
4% 

Centrum; 29; 8% 

Polesie; 39; 10% 

Widzew; 44; 12% 

Górna; 43; 11% Bałuty; 78; 21% 

poza Łodzią; 127; 
34% 
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Wykres 2. Znajomość pojęcia rewitalizacji. 

 

 

ODDZIAŁ KLASOWY Uczniowie % 

klasy I 98 26% 

brak odpowiedzi 1 1% 

Jest mi dobrze znane  32 33% 

Luźno kojarzę to hasło  51 52% 

Nie jest mi znane  14 14% 

klasy II 131 35% 

brak odpowiedzi 0 0% 

Jest mi dobrze znane  58 44% 

Luźno kojarzę to hasło  63 48% 

Nie jest mi znane  10 8% 

klasy III 127 34% 

brak odpowiedzi 1 1% 

Jest mi dobrze znane  60 47% 

Luźno kojarzę to hasło  63 50% 

Nie jest mi znane  3 2% 

RAZEM: 356  

Tabela 3. Znajomość pojęcia rewitalizacji według oddziałów klasowych. 

 

1% 

43% 

49% 

7% 

brak odpowiedzi 

Jest mi dobrze znane  

Luźno kojarzę to hasło  

Nie jest mi znane  
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Pytanie 2. 

Uczniowie, którzy w pytaniu pierwszym zadeklarowali znajomość pojęcia rewitalizacji mogli 

w kolejnym pytaniu (otwartym) krótko wyjaśnić to pojęcie. 24 osoby (6,4%) nie zaznaczyły 

żadnej odpowiedzi. 70 osób (18,6%) wybrało opcję: nie potrafię go wyjaśnić. Pojęcie 

rewitalizacji wyjaśniły 282 osoby (75%).  

Analiza słów kluczowych w podanych opisach wykazała, że najczęściej użyto słowa: 

odnowienie (204 wskazania). Kolejne miejsca zajęły: remont (29 wskazania), odbudowa (15 

wskazań), renowacja (13 wskazań) i zmiana (11 wskazań). Rzadziej użyto określeń: 

modernizacja (5 wskazań) i poprawa (4 wskazania).  

Autor Raportu postanowił również dokonać analizy leksykalnej odpowiedzi w kontekście 

obecności poszczególnych fraz. 

Najczęściej użyto frazy: ~ odn (244 ślady), ~  bud (97 śladów),  ~ miast (61 śladów), ~ remont 

(32 ślady),  ~ ulic (25 śladów), ~ zniszcz (24 ślady),  ~ zmian (23 ślady)  i ~ kamien (18 śladów).  

Powyżej 10 śladów miały frazy: ~ życia (16), ~ nowocz (15), ~ renow (14). 

Poniżej 10 śladów miały frazy: ~ ulepsz, ~ degra, ~ ożyw, ~ admin, ~ samorz, ~ społ, ~ kryzys. 

Wśród wszystkich odpowiedzi można szczególnie zacytować poniższe: 

1. zespół działań urbanistycznych i planistycznych koordynowanych przez lokalną 

administrację samorządową 

2. proces odnawiania zdegradowanych części miasta 

3. odnowienie poszczególnych obiektów w celu polepszenia życia w mieście dla mieszkańców 

4. proces odnawiania i przekształcania przestrzeni publicznej oraz zniszczonych budynków, 

aby mogły lepiej służyć obywatelom 

5. wprowadzenie zmian polegające na odnowie, przywróceniu dawnego blasku, w tym 

przypadku miasta. Jest to proces często długotrwały 

6. proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta 

7. zmiana profilu danego obszaru, w celu poprawy jego sytuacji ekonomicznej i gospodarczej 

8. proces udogadniania otoczenia do norm estetycznych i obecnych potrzeb mieszkańców 

danego obszaru 

Tabela 4. Wybrane krótkie wyjaśnienia pojęcia rewitalizacji. 

Wszystkie odpowiedzi zawiera Załącznik 1., zamieszczony na końcu Raportu.  
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Pytanie 3. 

W kolejnym pytaniu ankietowani wskazywali miejsce rewitalizacji. Najczęściej zaznaczano 

odpowiedź, że rewitalizacja ma miejsce w wielu miastach świata (322 osoby – 86%), 

następnie w wielu miastach Polski (26 osób – 7%) a 1 osoba (0,3%) zaznaczyła, że tylko  

w Łodzi. 27 osób (7%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi.   

Powyższe wyniki ilustruje Wykres 3.  

 

 

Wykres 3. Miejsce procesu rewitalizacji. 

 

 

Pytanie 4. 

306 ankietowanych (81%) wskazało Centrum jako miejsce procesu rewitalizacji w Łodzi. 88 

osób (23%) wskazało Bałuty a 62 osoby (16%) i 61 osób (16%) zaznaczyło Widzew i Polesie. 

Najmniej wskazań pojawiło się przy odpowiedzi Bałuty – 49 osób (13%). 

51 ankietowanych (13%) udzieliło odpowiedzi „nie wiem” a 26 osób nie zaznaczyło żadnej 

odpowiedzi.  

Powyższe dane prezentuje Wykres 4.  

 

7% 
0,3% 

7% 

86% 

brak odpowiedzi 

Tylko w Łodzi  

W wielu miastach Polski  

W wielu miastach świata  
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Wykres 4. Miejsce rewitalizacji w Łodzi. 

Warto zwrócić uwagę jak wskazywali ankietowani według miejsca zamieszkania.  

 

Niezależnie od miejsca zamieszkania, wszyscy ankietowani najczęściej wskazywali Centrum 

jako miejsce rewitalizacji w Łodzi. Co ciekawe, wśród mieszkańców Centrum 79% 

ankietowanych zaznaczyło jednocześnie Centrum jako miejsce rewitalizacji, zaś 17% (5 osób) 

nie wiedziało gdzie w Łodzi ma miejsce rewitalizacja. Centrum jako miejsce rewitalizacji 

wskazało 86% mieszkańców Bałut oraz 85% mieszkańców Polesia.  

Mieszkańcy Polesia w 36% wskazywali również Polesie jako obszar, gdzie ma miejsce 

rewitalizacja i był to drugi w kolejności obszar wskazywany przez tych uczniów (po Centrum). 

Podobną zależność można zauważyć wśród mieszkańców Łódź Bałuty oraz Łódź Górna: 28% 

uczniów z Bałut zaznaczyło jednocześnie Bałuty jako miejsce rewitalizacji, a 26% uczniów  

w Górnej zaznaczyło Łódź Górną jako obszar rewitalizacji. Najczęściej odpowiedź „nie wiem” 

padała wśród uczniów z Centrum oraz spoza Łodzi.  

Powyższe dane przedstawia Tabela 5. 

  

  
miejsce zamieszkania 

  
Centrum Polesie Widzew Górna Bałuty Poza Łodzią 

wskazane 
obszary 

rewitalizacji 

Centrum 79% 85% 82% 79% 86% 80% 

Bałuty 31% 33% 23% 19% 28% 17% 

Widzew 14% 23% 20% 19% 15% 14% 

Polesie 24% 36% 23% 12% 14% 9% 

Górna 14% 23% 16% 26% 9% 9% 

Nie wiem 17% 8% 7% 14% 12% 17% 

Tabela 5. Obszary miasta objęte rewitalizacją według miejsca zamieszkania.  

 

26 

306 

88 
62 60 49 51 

brak 
odpowiedzi 

Centrum Bałuty Widzew Polesie Górna  nie wiem 
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Pytanie 5. 

W pytaniu 5 ankietowani mieli podać jedno znane im miejsce/ ulicę/ plac itd. gdzie obecnie 

odbywają się działania rewitalizacyjne. 331 ankietowanych udzieliło odpowiedzi.  

Zdecydowanie największą liczbę wskazań otrzymała ulica Sienkiewicza (39%) a następnie 

Park Sienkiewicza (21%). Ankietowani podali również ulicę Nawrot (6%), Pałac Poznańskiego 

(5%), ulicę Piotrkowską (3%), ulicę Nawrot/ Sienkiewicza (2%), ulicę i park Sienkiewicza (1%)  

i ulicę Rewolucji 1905 roku (1%). 

Lokalizacje, które wskazano mniej, niż 3-krotnie to 21% wskazań. Powyższe dane przestawia 

Tabela 6. i Wykres 5. Wszystkie odpowiedzi zawiera Załącznik 2.  

ODPOWIEDŹ WSKAZANIA % 

ulica Sienkiewicza 128 39% 

Park Sienkiewicza 71 21% 

ulica Nawrot 21 6% 

Pałac Poznańskiego 15 5% 

ulica Piotrkowska 12 4% 

ulica Nawrot/Sienkiewicza 6 2% 

ulica i park Sienkiewicza 4 1% 

ulica Rewolucji 1905 4 1% 

inne (mniej niż 3 powtarzające się odpowiedzi) 70 21% 

RAZEM: 331 100% 

Tabela 6. Lokalizacja wybranego miejsca rewitalizacji. 

 

Wykres 5. Lokalizacja wybranego miejsca rewitalizacji. 
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Pytanie 6. 

W pytaniu szóstym zadaniem ankietowanych było wskazanie dziedzin rewitalizacji w Łodzi. 

W ankiecie zaproponowano 10 odpowiedzi, z których wszystkie były poprawne.  

19 ankietowanych zaznaczyło komplet odpowiedzi  (5%) a 24 osoby (6%) nie zaznaczyło 

żadnej odpowiedzi.  

W przypadku poszczególnych odpowiedzi najwięcej wskazań otrzymały dziedziny: remont 

budynków (337 wskazań), remont ulic (316 wskazań) oraz uzyskanie ładu przestrzennego  

i zwiększenia estetyki miasta (265 wskazań). Najmniej wskazań otrzymały dziedziny: 

Zapobieganiu przestępczości w zagrożonych obszarach miasta (35 wskazań) i wzmocnienia 

tożsamości lokalnej mieszkańców, integracji społecznej (69 wskazań). Analizując wyniki 

według miejsca zamieszkania nie stwierdzono różnic tzn. mieszkańcy Centrum, Widzew, 

Polesia itd. najczęściej i najrzadziej wskazywali te same dziedziny.  

Powyższe wyniki ilustruje Wykres 6.  

 

 

Wykres 6. Dziedziny rewitalizacji w Łodzi. 
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Pytanie 7. 

W pytaniu siódmym ankietowani wskazywali kto jest uczestnikiem rewitalizacji. Podobnie jak 

w pytaniu szóstym wszystkie odpowiedzi były poprawne. Komplet 6 poprawnych odpowiedzi 

wskazało 16 osób. 32 osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi.  

Ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź: specjalistyczne firmy (302 wskazania)  

i przedsiębiorcy (167 osób). Najrzadziej wskazywano organizacje pozarządowe (93 osoby) 

oraz wszystkie chętne osoby (poza wymienionymi w innych opcjach).  

Powyższe wyniki ilustruje Wykres 7.  

 

 

Wykres 7. Uczestnicy procesu rewitalizacji. 

 

Pytanie 8. 

Zdaniem 287 ankietowanych wystarczy wyrazić chęć i mieć ciekawe pomysły, żeby włączyć 

się w działania rewitalizacyjne. W opinii 82 osób trzeba mieć ukończone 18 rok życia a 44 

osoby sądzą, że umożliwiają to ukończone odpowiednie studia.  36 osób nie udzieliło żadnej 

odpowiedzi.  

Powyższe wyniki ilustruje Wykres 8.  
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Wykres 8. Wymagania w zakresie włączenia się w działania rewitalizacyjne. 

 

Pytanie 9. 

285 ankietowanych z informacjami na temat rewitalizacji spotkało się podczas przeglądania 

Internetu i oglądania TV. 90 osób wiedzę czerpało z otrzymanych ulotek i materiałów 

drukowanych. 64 osoby wskazały szkołę jako miejsce zdobywania wiedzy na temat 

rewitalizacji. 26 osób nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.  

Powyższe wyniki ilustruje Wykres 9.  

 

 

Wykres 9. Źródło wiedzy uczniów na temat rewitalizacji. 

Na zajęciach w szkole z pojęciem rewitalizacji spotkało się 12% uczniów klas I, 25% uczniów 

klas II i 13% uczniów klas III. Średnio szkołę wskazało 18% uczniów a 82% udzieliło 

odpowiedzi odmownej.  
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Pytanie 10. 

W pytaniu dziesiątym uczniowie 3 LO w Łodzi zostali zapytani czy dostrzegają związki 

rewitalizacji ze swoją osobą, z ich macierzystym liceum i przyszłością zawodową. 

W pierwszym przypadku 177 osób wskazało, że NIC. 110 osób nie potrafiło udzielić 

odpowiedzi. 63 osoby udzieliły odpowiedzi poprzez podanie skojarzenia. Najczęstsze 

odpowiedzi to: głosowanie w budżecie obywatelskim, chodzenie do zrewitalizowanej szkoły 

i obserwacja efektów na ulicach miasta, w drodze do szkoły.  

W drugim przypadku 170 osób nie potrafiło wskazać odpowiedzi a 103 osoby podały swoje 

skojarzenia. Najczęściej podawano rewitalizację szkoły, rewitalizację ulicy Sienkiewicza 

i Parku Sienkiewicza a także utrudniony dojazd do szkoły. 77 osób udzieliło odpowiedzi: NIC. 

W trzecim przypadku 196 osób nie dostrzega związku pomiędzy rewitalizacją a swoim 

zawodowym pomysłem na siebie. 124 osoby nie potrafiły udzielić odpowiedzi. 30 osób 

podało następujące skojarzenia: architektura i budownictwo, grafik komputerowy  

i dziennikarz. 

26 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi na żaden z podpunktów pytania 10.  

Powyższe wyniki przedstawia Tabela 7. Wszystkie skojarzenia zawiera Załącznik 3.  

  
Co ja mam wspólnego z 

rewitalizacją? 

Co moje liceum ma 

wspólnego z 

rewitalizacją? 

Co ma wspólnego mój 

pomysł na przyszły 

zawód z rewitalizacją? 

brak odpowiedzi 26 26 26 

Nie wiem  110 170 124 

Nic 177 77 196 

Podało skojarzenie 63 103 30 

Najczęstsze 

skojarzenia 

głosowanie w budżecie 

obywatelskim 

rewitalizacja szkoły architektura i 

budownictwo 

chodzenie do 

zrewitalizowanej szkoły 

rewitalizacja ulicy 

Sienkiewicza i Parku 

Sienkiewicza 

grafik komputerowy 

obserwacja efektów na 

ulicach miasta, w drodze 

do szkoły 

utrudniony dojazd do 

szkoły 

dziennikarz 

Tabela 7. Utożsamienie się uczniów z pojęciem rewitalizacji. 
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III. Część 2 (pytania 11-15) 

 

W drugiej części ankiety uczniowie zostali zapytani o opinie czy władze miasta/ gminy 

powinny liczyć się z potrzebami mieszkańców oraz czy mieszkańcy  miasta/ gminy powinni 

aktywnie zgłaszać swoje oczekiwania i pomysły dotyczące ich okolicy zamieszkania. Młodzież 

dzieliła się też swoimi skojarzeniami z miastem Łódź, wskazywała pomysły co powinno być  

w Łodzi zmienione, a także oceniała Centrum Łodzi jako miejsce do zamieszkania. 

 

 

Pytanie 11. 

Niemal wszyscy uczestnicy ankiety (368 osób, 98%) zgodzili się ze stwierdzeniem, że władze 

miasta/ gminy powinny liczy się z potrzebami mieszkańców. 6 osób nie zgodziło się  z tym 

stwierdzeniem, a 2 osoby nie miały zdania.  

Dane te przedstawia Wykres 10. 

 

 
Wykres 10. Postawa władz miasta/ gminy wobec potrzeb mieszkańców. 

 

Pytanie 12. 

350 ankietowanych (94%) uważa, że mieszkańcy miasta/ gminy powinni aktywnie zgłaszać 

swoje oczekiwania i pomysły dotyczące ich okolicy zamieszkania. Sześcioro uczniów miało 

odmienne zdanie, a 17 osób nie miało zdania w tym temacie.  

 

Dane te przedstawia Wykres 11. 
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2% 0% 
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Wykres 11. Aktywność mieszkańców miasta/ gminy w zakresie zgłaszania oczekiwań i pomysłów. 

 

Pytanie 13. 

W kolejnym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o podzielenie się swoimi skojarzeniami 

z miastem Łódź. Każdy miał możliwość udzielenia trzech otwartych odpowiedzi. 369 osób 

podzieliło się swoimi skojarzeniami, dając łącznie 1078 odpowiedzi.  

Najwięcej skojarzeń dotyczyło ulicy Piotrkowskiej (132 głosy – 12% odpowiedzi), korków 

i remontów w mieście (116 głosów – 11%) oraz kamienic (101 głosów – 9%). Wśród innych 

najczęściej powtarzających się haseł wymienić należy Manufakturę, fabryki/ fabrykantów, 

murale, kluby sportowe, Stajnię Jednorożców oraz szarość/ brud. Uczniowie kojarzą też Łódź 

z włókiennictwem, bezdomnymi, patologią i „menelami”. 35% odpowiedzi powtórzyła się 

mniej niż 5 razy.  

Skonsolidowane dane przedstawia Tabela 8. poniżej, zaś wszystkie odpowiedzi znaleźć 

można w Załączniku 4. do niniejszego Raportu.  

Skojarzenie Liczba głosów % 

Piotrkowska 132 12% 

korki, remonty 116 11% 

kamienice 101 9% 

Manufaktura 82 8% 

fabryki / fabrykanci 51 5% 

murale 32 3% 

kluby sportowe 25 2% 

Stajnia Jednorożców, jednorożec 22 2% 

szarość, brud 22 2% 

włókiennictwo 19 2% 

bezdomni 15 1% 

patologia 13 1% 

94% 

2% 4% 

Czy mieszkańcy  miasta/ gminy powinni aktywnie zgłaszać swoje 
oczekiwania i pomysły dotyczące ich okolicy zamieszkania 

tak nie nie mam zdania 
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menele 12 1% 

szkoła 11 1% 

tramwaje 10 1% 

MPK (opóźnienia, tłok) 8 1% 

szkoła filmowa 6 1% 

dworzec Łódź Fabryczna 6 1% 

dom 5 0,5% 

film 5 0,5% 

inne (poniżej 5 odpowiedzi) 381 35% 

Tabela 8. Skojarzenia z miastem Łódź. 

 

Pytanie 14. 

Uczestnicy ankiety zostali poproszeni o podzielenie się otwartą opinią na temat tego, co 

chcieliby zmienić w Łodzi. Każdy mógł podać trzy pomysły. Odpowiedzi udzieliło 347 osób, 

dając łącznie 879 pomysłów. 

Pomysły zgłaszane przez uczniów zostały skategoryzowane w najczęściej powtarzające się 

obszary tematyczne. Najwięcej głosów (41%) dotyczyło usprawnień w komunikacji na 

drogach. W tej kategorii pojawiały się potrzeby związane z usprawnieniem MPK (143 głosy), 

remontami dziurawych ulic (66 głosów) a także usprawnieniem remontów już prowadzonych 

na łódzkich drogach, tj. przyspieszenie remontów/ prowadzenie mniej remontów na raz/ 

wywiązywanie się z terminów (57 głosów). Uczniowie chcieliby aby w Łodzi było mniej 

korków (37 głosów), aby powstało metro (19 głosów) oraz by polepszono dojazdy do 

okolicznych miejscowości (11 głosów). 

Kolejną dużą kategorią potrzeb okazały się inwestycje w infrastrukturę (28% głosów). 

Uczniowie czują potrzebę przeprowadzenia remontów starych budynków i kamienic (156 

głosów) oraz zauważają, że część dzielnic powinna zostać bardziej zadbana. Wymieniano 

również konieczność zagospodarowania przestrzeni na dworcach, zgłaszano potrzebę 

większej ilości parkingów, a także murali.  

13% głosów uczniów dotyczyło szeroko pojętej ekologii. Uczestnicy ankiety wskazywali, że  

w Łodzi powinno być więcej zieleni i parków (59 głosów) oraz że miasto powinno bardziej 

dbać o czystość (33 głosy). 

Kolejnym obszarem potrzeb okazały się inwestycje w turystykę i rekreację (8% głosów). 

Uczniowie chcieliby rozwoju miejsc i atrakcji turystycznych i rekreacyjnych (45 głosów) oraz 

więcej wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty czy imprezy (16 głosów). Dziewięć osób 

uważa, że miasto bardziej powinno inwestować w kluby sportowe. 

Kategorią potrzeb, która zdobyła 5% głosów była poprawa bezpieczeństwa w mieście. 

Uczniowie życzą sobie zmniejszenia przestępczości (18 głosów) oraz pomocy ludziom 
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bezdomnym (12 głosów). Wymieniano także potrzebę likwidacji patologii społecznych  

i zwiększenia patroli policji w mieście. 

Powyższe dane przedstawione zostały na Wykresie 12. oraz w Tabeli 9. Wszystkie 

odpowiedzi znaleźć można w Załączniku 5. do Raportu. 

 

 

Wykres 12. Kategorie pomysłów uczniów na usprawnienia w Łodzi. 

 

Pomysł 
liczba 
głosów % 

Usprawnienie komunikacji na drogach  360 41% 

usprawnienie komunikacji miejskiej (MPK) 143 16% 

remont ulic 66 8% 
usprawnienie remontów w mieście (przyspieszenie, mniej remontów na raz, 

terminowość) 57 6% 

mniej korków 37 4% 

metro 19 2% 

usprawnienie dojazdów poza Łódź 11 1% 

chodniki 9 1% 

organizacja ruchu drogowego 7 1% 

lepsza organizacja sygnalizacji świetlnych 6 1% 

więcej ścieżek rowerowych 5 1% 

Inwestycje w infrastrukturę 246 28% 

przeprowadzenie remontów zabudowań (kamienice, stare budynki) 156 18% 

zadbanie o dzielnice 29 3% 

inne 24 3% 

odnowa i organizacja przestrzeni na dworcach 20 2% 

więcej parkingów 7 1% 

więcej murali 5 1% 

oświetlenie 5 1% 

41% 

28% 

13% 

8% 

5% 
5% 

usprawnienie komunikacji na drogach  

inwestycje w infrastrukturę 

działania ekologiczne 

inwestycje w turystykę i rekreację 

poprawa bezpieczeństwa w mieście 

inne 
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Działania ekologiczne 113 13% 

więcej zieleni, parków 59 7% 

zadbanie o czystość miasta 33 4% 

zwiększyć estetykę miasta 8 1% 

zadbanie o środowisko 6 1% 

więcej działań na rzecz oczyszczania powietrza 4 0% 

inicjatywy ekologiczne 3 0% 

Inwestycje w turystykę i rekreację 72 8% 

rozwój miejsc / atrakcji turystycznych i rekreacyjnych 45 5% 

więcej wydarzeń kulturalnych (koncerty, imprezy, eventy) 16 2% 

inwestycja w kluby sportowe 9 1% 

więcej rowerów miejskich 2 0% 

Poprawa bezpieczeństwa w mieście 46 5% 

zmniejszenie przestępczości 18 2% 

pomoc bezdomnym 12 1% 

likwidacja patologii społecznych 10 1% 

więcej patrolów policji 6 1% 

Inne 42 5% 

inne 42 5% 

Tabela 9. Pomysły uczniów na usprawnienia w Łodzi. 

 

Pytanie 15. 

Uczniowie zapytani o ocenę Centrum Łodzi jako miejsca do zamieszkania średnio ocenili je 

na 5,7 (w 10-stopniowej skali). Oceny udzieliło 357 osób, 12 osób nie miało zdania, a siedem 

ominęło to pytanie.  

Najczęściej powtarzającymi się ocenami było 7 (21% głosów – 79 uczniów), 6 (16% głosów – 

61 uczniów) oraz 5 (14% głosów – 52 uczniów). Na mniej niż 5 oceniło Centrum Łodzi 101 

osób (27% głosów), zaś notę wyższą niż 7 dały 64 osoby (17% głosów). Tylko 4 osoby oceniły 

Centrum Łodzi najwyższą możliwą notą 10.  

Warto zauważyć, że spośród 29-ciu mieszkańców Centrum, biorących udział w ankiecie, 

22 osoby oceniły Centrum Łodzi jako miejsce do zamieszkania na ocenę 6 lub wyżej. Średnia 

ocena mieszkańców Centrum to 6,5 i jest to najwyższa średnia spośród wszystkich miejsc 

zamieszkania ankietowanych. Najniżej Centrum Łodzi jako miejsce do zamieszkania ocenili 

mieszkańcy Widzewa (średnia 5,2) oraz Polesia (średnia 5,46). Osoby spoza Łodzi średnio 

ocenili Centrum na 5,5.  

Powyższe dane przedstawia Wykres 13. oraz Tabela 10. 
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Wykres 13.  Ocena Centrum Łodzi jako miejsca do zamieszkania (skala 0-10). 

 

 Łódź 

Centrum 

Łódź  

Polesie 

Łódź 

Widzew 

Łódź 

Górna 

Łódź 

Bałuty 

Poza 

Łodzią 

średnia ocena 

Centrum Łodzi jako 

miejsca do 

zamieszkania 

6,5 5,5 5,2 6,1 5,9 5,5 

Tabela 10. Ocena Centrum Łodzi jako miejsca do zamieszkania. 

 

IV. Część 3 (pytania 16-18) 

 

Ostatnia część ankiety dotyczyła aktywności wolontaryjnej uczniów oraz ich zainteresowania 

udziałem w warsztatach z rewitalizacji.  

 

Pytanie 16. 

Na pytanie o wolontariat 38 uczestników badania (10%) odpowiedziało, że obecnie jest 

wolontariuszem/-szką, zaś 51% ankietowanych (190 uczniów) przyznało się do 

podejmowania działań wolontaryjnych w przeszłości. 48 uczniów (13%) nie było nigdy 

związanych z wolontariatem, ale chciałoby być w przyszłości, natomiast 98 uczniów (26%) 

nigdy nie było i nie planuje być wolontariuszem/-szką w przyszłości.  

Powyższe dane przedstawia Wykres 14. 

3 5 

14 

33 

46 
52 

61 

79 

47 

13 

4 
12 

7 

Jak oceniam  Centrum Łodzi jako miejsce do zamieszkania? 
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Wykres 14. Aktywność wolontaryjna uczniów 3 LO. 

Uczniowie udzielają się w ramach wolontariatu lub też chcieliby się udzielać w następujących 

organizacjach: 

 Caritas 

 WOŚP 

 Harcerstwo 

 PCK 

 Przedszkola 

 Schroniska 

 Szlachetna paczka 

 Domy dziecka 

 Biegi charytatywne (DOZ, Piotrkowska) 

 Schroniska dla zwierząt 

Częściej wolontariatem interesują się kobiety. 80% kobiet i 61% mężczyzn było, jest lub 

chciałoby być wolontariuszem/-szką.  

Obecnie wolontariuszkami jest 13% ankietowanych, 53% było w przeszłości wolontariuszką, 

a 15% z nich chciałoby być w przyszłości. 20% ankietowanych kobiet nie wiąże przyszłości  

z wolontariatem. Z kolei wśród ankietowanych mężczyzn jedynie 3% obecnie jest 

wolontariuszem, ale 50% z nich było w przeszłości. 8% mężczyzn deklaruje zainteresowanie 

wolontariatem w przyszłości, a 38% z nich nie jest zainteresowanych tym tematem.  

Dane te przedstawia Tabela 11. 

  

10% 

51% 
13% 

26% 

0,5% 

Czy w przeszłości  lub obecnie podejmowałeś/-aś działania wolontaryjne 

Tak, obecnie jestem wolontariuszem/-szką  

Tak, w przeszłości byłem/-am 
wolontariuszem/-szką 

Nie, ale chciał/a/-bym w przyszłości zostać 
wolontariuszem/-szką  

Nie byłem/-am i nie planuję 

brak odpowiedzi 
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  kobieta mężczyzna 

brak odpowiedzi 0% 1% 

Tak, obecnie jestem wolontariuszem/-szką  13% 3% 

Tak, w przeszłości byłem/-am wolontariuszem/-szką 53% 50% 

Nie, ale chciał/a/-bym w przyszłości zostać wolontariuszem/-szką  15% 8% 

Nie byłem/-am i nie planuję 20% 38% 

Tabela 11. Wolontariat wśród kobiet i mężczyzn 3 LO. 

 

Pytanie 17. i 18. 

Uczniowie zapytani czy dobrym  pomysłem jest organizacja warsztatów nt. rewitalizacji w ich 

szkole, odpowiedzieli twierdząco w 55% (208 osób). Innego zdania jest 42 uczniów (11%), 

natomiast 124 nie ma zdania w tym temacie (33%). 

286-ciu uczniów zadeklarowało chęć wzięcia udziału w warsztatach, na których można 

zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w przyszłym życiu osobistym i zawodowym  (76% 

ankietowanych).  

Szczegółowe odpowiedzi na te pytania przedstawia Tabela 12. 

 

  Czy dobrym  pomysłem jest 

organizacja warsztatów nt. 

rewitalizacji w Twojej 

szkole, po których możesz 

włączyć się w interesujące 

inicjatywy społeczne?  

Czy możliwość  wzięcia udziału w 

warsztatach, na których można zdobyć 

wiedzę i umiejętności przydatne w 

przyszłym życiu osobistym i zawodowym 

byłaby dla Ciebie interesująca? 

tak 208 286 

nie  42 33 

nie mam zdania 124 52 

brak odpowiedzi 2 5 

Tabela 12. Zainteresowanie uczniów warsztatami. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. [Uczestnicy ankiety] Analiza wyników badania ankietowego wykazała, że 

najliczniejszą grupą badanych uczniów były osoby spoza Łodzi. Najmniej liczną grupą 

byli mieszkańcy Centrum, mimo lokalizacji III LO w Łodzi na terenie Rewitalizacji 

Obszarowej Centrum Łodzi. W związku z tym prezentowane wyniki przedstawiają 

raczej wiedzę i opinie osób spoza terenu rewitalizowanego. 

2. [Definicja rewitalizacji] Większość ankietowanych uczniów (92%) sygnalizuje 

znajomość pojęcia rewitalizacji. Deklaratywnie znajomość hasła wzrasta wraz  

z poziomem klasowym nauczania. Jednak w kolejnym pytaniu część tych osób 

wybrała opcję „nie potrafię wyjaśnić”. Dodatkowo analiza merytoryczna podawanych 

definicji wykazała, że większość definicji koncentrowała się na znaczeniu słowa a nie 

na definiowaniu procesu.  

Wskazywane w definicjach słowa klucze to zdecydowanie najczęściej odnowienie/ 

odnowa a następnie remont (7 razy rzadziej)  i odbudowa (13 razy rzadziej). Tylko 

kilkoro uczniów w swoich definicjach zwracało uwagę na element społeczny, długość 

trwania procesu, aspekty ekonomiczne czy potrzeby mieszkańców.  

3. [Obszar rewitalizacji] 86% uczniów ma świadomość, że rewitalizacja jest procesem 

występującym globalnie a 81% badanych poprawnie lokalizuje też rewitalizację  

w Centrum Łodzi. Jednak nie tylko Centrum było wskazywane ale również inne 

dzielnice. Przypuszczalnie jest to związane z tym, jak uczniowie rozumieją 

rewitalizację (remonty) i co mogą zaobserwować na terenie całego miasta. Co 

ciekawe 13% badanych nie potrafiło zlokalizować działań rewitalizacyjnych na terenie 

Łodzi. 

Niezależnie od deklarowanego miejsca zamieszkania Centrum Łodzi było wskazywane 

najczęściej jako obszar objęty rewitalizacją. Jednak nie wszyscy mieszkańcy Centrum 

wskazali na ten proces na „swoim terenie”.  

Najczęściej Centrum Łodzi jako miejsce rewitalizacji wskazywali uczniowie z Bałut  

i Polesia. Mieszkańcy innych niż Centrum dzielnic jako swój drugi wybór wskazywali 

swoją dzielnicę. Wyjątkiem są uczniowie z Widzewa, którzy wskazywali Bałuty  

i Polesie. 80% uczniów mieszkających poza Łodzią (najliczniejsza grupa badanych) 

wybrała Centrum a następnie Bałuty. 

4. [Przykład rewitalizacji] Uczniowie w pytaniu otwartym o przykład lokalizacji, w której 

ma miejsce rewitalizacja, zdecydowanie najczęściej (60%) podawali otoczenie szkoły 

– ulica Sienkiewicza i Park Sienkiewicza.  
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5. [Dziedziny rewitalizacji] W zamkniętym pytaniu wielokrotnego wyboru, o to na czym 

polega rewitalizacja, uczniowie najwięcej głosów oddali na remont budynków, 

remont ulic i zwiększenie estetyki miasta. Jest to spójne z wcześniejszym 

definiowaniem pojęcia przez nich w pytaniu otwartym. Najmniej głosów oddano na 

zapobieganie przestępczości oraz wzmocnieniu tożsamości lokalnej mieszkańców  

i integracji społecznej. Na dokonywane przez ankietowanych wybory nie miało 

wpływu ich miejsce zamieszkania. Średnio uczniowie wybierali 4-5/10 możliwych 

poprawnych odpowiedzi. 

6. [Uczestnicy rewitalizacji] Uczniowie zapytani kto jest uczestnikiem działań 

rewitalizacyjnych ponad 3x częściej wskazywali specjalistyczne firmy (najczęstszy 

wybór) niż organizacje pozarządowe i 2x częściej niż mieszkańców. Warto w tym 

miejscu zwrócić uwagę, że 287 uczniów uważa, że by włączyć się w działania 

rewitalizacji wystarczy wyrazić chęć i mieć ciekawe pomysły.  

7. [Źródła wiedzy] Wiedzę na temat rewitalizacji uczniowie zdobywają z Internetu i TV. 

82% uczniów wskazało, że nie spotkało się z tym pojęciem w szkole a do 74% nie 

dotarły ulotki ani materiały drukowane na ten temat.  

8. [Powiązania rewitalizacji] 287 osób nie powiązało bezpośrednio rewitalizacji ze 

swoją osobą. Wśród osób, które podały skojarzenia pojawiały się hasła: Budżet 

Obywatelski, zrewitalizowana szkoła i ulice. Częściej wiązano rewitalizację  

z macierzystym liceum w związku remontem szkoły i trwającymi pracami w jej 

otoczeniu. 320 badanych nie widzi związku rewitalizacji z przyszłymi aktywnościami 

zawodowymi.  

9. [Władze – mieszkańcy] Blisko 100% wskazało, że władze miasta/ gminy powinny 

liczyć się ze zdaniem mieszkańców. Jednocześnie wskazywano, że mieszkańcy 

powinni zgłaszać swoje oczekiwania i pomysły dotyczące ich okolicy zamieszkania.  

10. [Skojarzenia z Łodzią] Wśród 1078 skojarzeń z Łodzią prym wiodą: ulica Piotrkowska, 

korki i kamienice. Niestety wśród skojarzeń pojawia się też bezdomność, patologie 

społeczne i menele.  

11. [Zmiany w Łodzi] Wśród 879 pomysłów na zmiany w Łodzi najczęściej sygnalizowano 

potrzeby związane z komunikacją i przemieszczaniem się po mieście (MPK, korki, 

dziury na drogach, usprawnienie trwających remontów). W drugiej kolejności 

zgłaszano pomysły dotyczące infrastruktury i estetyki miasta (remont kamienic).  

W trzeciej grupie pomysłów znalazła się ekologia (zieleń i czystość w mieście). Wśród 

rzadziej zgłaszanych propozycji były związane z turystyką, rekreacją, kulturą  

i sportem, a także szeroko pojętym bezpieczeństwem w mieście (zmniejszenie 

przestępczości i likwidacja patologii). 
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12. [Ocena Centrum Łodzi] Uczniowie byli również zapytani o ocenę Centrum Łodzi jako 

miejsca do zamieszkania. W skali 0-10 średni wynik wyniósł 5,7. Analizując ten wynik 

według miejsca zamieszkania najlepiej oceniali Centrum jego mieszkańcy oraz 

uczniowie z Górnej i Bałut.  

13. [Wolontariat] 74% ankietowanych (276 osób) zgłosiło związki/ zainteresowanie 

wolontariatem (tzn. jest wolontariuszem, było w przeszłości lub chciałoby nim 

zostać). 98 osób nie jest zainteresowanych tym tematem. Warto zwrócić uwagę, że 

częściej postawę prowolontaryjną wykazywały kobiety. Jedynie 3% ankietowanych 

mężczyzn jest obecnie wolontariuszami, zaś 38% nigdy nie było i nie planuje być. 

14. [Warsztaty] 208 osób wyraziło zainteresowanie warsztatem na temat rewitalizacji. 

Zaplanowana wcześniej liczba warsztatów w szkole okazała się więc niewystarczająca. 

Z drugiej strony szkoła wybrała do udziału w warsztatach całe klasy a nie dokonała 

selekcji uczniów faktycznie zainteresowanych tematem. 

74% ankietowanych chciałoby wziąć udział w warsztatach, by rozwijać wiedzę  

i umiejętności przydatne w przyszłości. Warto zwrócić uwagę, na niski stopień 

powiązania swojej przyszłości zawodowej z tematem rewitalizacji przez uczniów  

z deklarowaną chęcią rozwijania się.  

 

REKOMENDACJE  

 Edukacja w obszarze właściwej definicji procesu rewitalizacji, jej dziedzin, 

uczestników i możliwości włączenia się. 

 Intensyfikacja działań informacyjnych, szczególnie w Internecie, skierowanych do 

młodzieży w temacie rewitalizacji. Aktywizacja szkoły jako miejsca edukacji  

o rewitalizacji. 

 Stworzenie możliwości edukacji i działania dla zainteresowanej rozwojem 

młodzieży. Powiązanie orientacji zawodowej z możliwościami jakie niosą działania 

rewitalizacyjne. Aktywizacja podmiotów pozaszkolnych w zakresie włączenia 

młodzieży w działania rewitalizacji.   

 Włączenie młodzieży w dialog społeczny, uwzględnienie ich opinii i potrzeb 

odnośnie miasta. Zaproszenie mieszkańców podłódzkich gmin do działań 

społecznych w Łodzi.  
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1. Odpowiedzi na Pytanie 2.  

Krótko wyjaśnij pojęcie rewitalizacji 

 

 odnowienie 

 odnowa 

 odnawianie 

 odnawianie, remont 

 odnowa budynków 

 odnawianie obiektów 

 odnawianie budynków 

 odnowa, renowacja 

 odnowa, remont 

 odnawianie czegoś 

 odnowienie, przywrócenie do życia 

 odnawianie miasta 

 przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta 

 odnawianie starych budynków 

 Odnowienie budynku 

 odnowienie np. miasta 

 proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta 

 odnowienie, upiększenie budynków, miejsc 

 oczywiste, iż potrafię wyjaśnić to zjawisko, odnowa starych, odbiegających od nowoczesnych 
budynków 

 wszelkie remonty 

 odbudowa, odnowienie zdegradowanych obszarów miasta 

 odnowienie, konserwacja zabytków, w celu uzyskania estetyki budynków oraz ochrony ich 

 odbudowa, przebudowa danego obiektu/obszaru komunalnego 

 proces odnawiania np. budynków 

 odbudowa, renowacja 

 naprawianie miasta 

 odbudowa/odnowa starych budynków, obiektów 

 odnowienie i uzdatnianie do korzystania obiektów starych 

 odbudowana/odnowa infrastruktury 

 odnowienie starych, zniszczonych kamienic, budynków, pomników miasta 

 odbudowywanie miejsc zapuszczonych 

 odnowienie, przywrócenie do pierwotnego stanu, ożywienie 

 doprowadzenie do stanu użytkowego, odnowienie 

 polega na odnowieniu i przywracaniu do życia obiektów miejskich 

 dosłownie ożywienie, przywrócenie do życia 

 proces odrestaurowania miasta (budynków, parków, ulic) 

 odnawianie budynków, tworzenie miejsc przyjaznych ludziom 

 przywracanie dawnej świetności starym budowlom, odnowienie 

 odnawianie budynków, unowocześnianie 

 renowacja lub odbudowa starych i zniszczonych miejsc np. budynki zamieszkane lub mosty 

 odnawianie budynków, zabytków 

 zmiana, odnowa danej placówki lub miejsca 

 odnawianie cmentarzy, budynków z pieniędzy miejskich czy unijnych 

 Odnowienie miasta, jego budynków, ulic, placów, parków itp. 

 działania mające na celu "ożywienie" danej części miasta, unowocześnienie, odnowienie 

 odnowienie starych budowli, remonty ulic 
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 odnawianie części miast, np. kamienic, renowacja miejsc 

 odnowienie zniszczonych budynków, lub takie które po prostu chcemy odnowić 

 odnawianie części miasta, budynków 

 odnowienie, odświeżenie, wyremontowanie 

 odnawianie danego miasta 

 odnowienie, unowocześnienie obiektów 

 odnawianie danego obszaru 

 odrestaurowanie zniszczonych budynków 

 odnawianie danych obiektów w mieście 

 proces odnawiania 

 odnawianie i remontowanie zabytków 

 proces odnowienia zaniedbanych okolic miasta, odświeżanie ich wizerunku, nadawanie nowego 
charakteru 

 odnawianie miast (np.. budynków) 

 proces renowacji, odnawiania, nadawania nowego przeznaczenia budynkom z przeszłości, 
przestrzeniom miejskim 

 działania polegające na przywróceniu (nieczytelne) obiektów użyteczności publicznej lub budynków, 
dawnego blasku poprzez odnowienie go. 

 przebudowa, zmiana, ożywienie 

 odnawianie miasta, remonty budynków, odtwarzanie starych miejsc, oraz nadawanie im nowych 
funkcji 

 przywrócenie "starych rzeczy" do dawnej świetności -  odnowienie 

 odnawianie miasta, remonty, konserwacja, nadanie miastom nowych funkcji 

 remont ulic, kamienic, przestrzenni publicznej 

 odnawianie miejsc 

 ulepszenie miasta 

 odnawianie nowych budynków, struktur, nadawanie nowej funkcjonalności, zmiany i przystosowania 

 Zmiana czegoś na lepsze np. remont, udoskonalanie czegoś np. budowa boiska dla szkoły 

 odnawianie np. budynków 

 np. odnawianie sali gimnastycznej z pieniędzy Unii 

 odnawianie np. kamienic 

 odnowienie lub odrestaurowanie jakiegoś obiektu 

 Odnawianie np. starych kamienic, dróg, budynków 

 odnowienie miejsca, które było zaniedbane, zniszczone 

 Działania urbanizacyjne przeprowadzane przez zarząd miasta lub gminy 

 Odnowienie starego budynku 

 odnawianie obiektów i miejsc zniszczonych, nieużytkowanych 

 odnowienie starych kamienic i budynków, oraz ulic 

 odnawianie obiektów, tj. Budynki lub drogi 

 odnowienie zdegenerowanych obszarów, przywrócenie ich do stanu użytkowego 

 odnawianie różnych budynków 

 odnowienie, "ożywienie" terenów, obiektów 

 odnawianie starszych budynków 

 odnowienie, odrestaurowanie obiektu, może wiązać się z nadaniem mu nowej funkcji 

 essa jak coś wyremontujecie lub odnowicie, Essa Essa(?) 

 odnowienie, przebudowa, ulepszenie 

 odnawianie starych budynków lub rzeczy 

 odnowienie, renowacja 

 odnawianie starych budynków, miejsc, zabytków 

 odnowienie, wyremontowanie np. kamienicy lub ulicy 

 odnawianie starych budynków, ulic itp. Przywracanie ich do stanu możliwego do użytku 

 odnowienie/ulepszenie 

 odnawianie starych budynków, ulic, transportu zbiorowego, zmienianie struktur w zarządach 

 odrestaurowywanie miasta, zniszczonej architektury 

 odnawianie starych budynków, zabytków 
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 poprawa estetyki miasta, uzyskanie ładu, poprawa życia mieszkańców 

 odnawianie starych kamienic, zniszczonych części miasta 

 proces odnawiania i przekształcania przestrzeni publicznej oraz zniszczonych budynków, aby mogły 
lepiej służyć obywatelom 

 odnawianie starych miejskich terenów nieużytkowych w celu nadania im nowej funkcji 

 proces odnawiania zdegradowanych części miasta 

 odnawianie starych rzeczy, w złym stanie, w nowe i nowoczesne 

 proces odnowy miast 

 odnawianie starych, zniszczonych budynków, w celu zwrócenia im dawnej świetności 

 proces poprawy, odnowy miasta 

 odnawianie wybranego obszaru, np. zabytków i innych obiektów 

 proces udogadniania otoczenia do norm estetycznych i obecnych potrzeb mieszkańców danego 
obszaru 

 odnawianie wyglądu zewnętrznego miasta 

 proces, w którym odnawiamy nasze miasto. Głównie realizowany jest projekt MIA100Kamienic oraz 
remonty ulic 

 odnawianie zabytkowych i cennych elementów miasta 

 przeprowadzanie zmian na korzyść danej jednostki 

 odnawianie zabytkowych miejsc, budynków i pomników 

 przywracanie do życia zniszczonych lub zdekonstruowanych budynków i zabytków kulturowych 

 odnawianie zaniedbanych terenów, budynków i przestrzeni miejskiej, w celu poprawienia 
funkcjonalności i wyglądu miasta 

 przywrócenie budynku, obszaru do dobrego stanu, nadzorowane przez organy administracyjne 

 odnawianie ze starego, złego stanu w coś nowego i nowoczesnego 

 remont i odnawianie budynków i ulic na terenie miasta 

 odnawianie zniszczonych budynków, placów, dróg, renowacja starych kamienic 

 remonty i odnowa ulic, budynków, przestrzeni miejskiej 

 odnawianie, nadawanie drugiego życia 

 udrestaurowywanie, odnawianie budynków i ulic 

 odnawianie, np. budynków, dróg 

 wprowadzanie zmian związanych z rozwojem, w tym przypadku miasta, poprawą sytuacji czy 
usprawnieniem jego funkcji społecznej 

 odnawianie, proces odbudowy na nowo 

 wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta 

 odnawianie, przebudowa starych budynków, ulic itd. 

 zmiana profilu danego obszaru, w celu poprawy jego sytuacji ekonomicznej i gospodarczej 

 odnawianie, przebudowywanie 

 Zmiany na lepsze 

 jakaś odnowa/remont itd. 

 odnowienie i unowocześnienie miasta 

 odnawianie, remont np. budynków 

 odnowienie kamienic 

 odnawianie, remont, unowocześnianie 

 odnowienie miasta  

 odnawianie, unowocześnianie miast 

 odnowienie miejsc i budynków użyteczności publicznej 

 odnawianie, zmiana czegoś 

 odnowienie np. kamienicy, nadanie jej drugiego życia 

 jest to odnowienie i remontowanie starych ulic i budynków 

 odnowienie poszczególnych obiektów w celu polepszenia życia w mieście dla mieszkańców 

 jest to odnowienie, odrestaurowanie 

 odnowienie starego, zniszczonego obiektu lub miejsca, w celu zachowania, np. zabytków, historii 

 Odnowa czegoś za namową mieszkańców 

 Odnowienie starych budynków, kamienic 

 odnowa czegoś, przebudowa budynków 
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 odnowienie starych kamienic, budynków itp. 

 odnowa danego obiektu 

 odnowienie zabytków, dróg itp. 

 odnowa infrastruktury (w przypadku miasta), ogólnie nadanie nowego wyglądu 

 odnowienie zniszczonych budynków i miejsc 

 Odnowa kamienic 

 odnowienie zużytych budynków i dróg, parków itp.. W celu polepszenia wyglądu naszego miasta 

 odnowa lub przebudowa parków, budynków, ulic, w celu zwiększenia estetyki miasta 

 odnowienie, działanie na rzecz utrzymania budynków i obiektów urbanistycznych w dobrym stanie 
poprzez regularne konserwacje i remonty 

 odnowa miast, odtworzenie starego wizerunku 

 Odnowienie, nadawanie budynkom nowego wizerunku, przywracając je do użytku 

 odnowa miasta 

 odnowienie, odświeżenie 

 odnowa miasta, odbudowa oraz odświeżenie budynków starych, które wcześniej podległy zniszczeniu. 
Polega ona, nie na zburzeniu i wybudowaniu od nowa, lecz odnowienia na bazie tego co było 
wcześniej 

 odnowienie, polepszenie 

 odnowa miasta, odrestaurowanie 

 odnowienie, przywrócenie czegoś po zniszczeniu 

 odnowa miasta, poszczególnych części tego miasta 

 nadawanie np. budynkom, drugiego życia, odnowienie 

 odnowa miejsc czy budynków zniszczonych przez wpływ czasu czy przez wojnę lub inne czynniki tego 
typu 

 odnowienie, unowocześnienie 

 odnowa miejsc, budynków 

 odnowienie, wprowadzenie zmian 

 odnowa miejsca, czegoś konkretnego 

 odnowienie, zmodernizowanie 

 odnowa np. starego budynku 

 odnowienie/ przystosowanie do życia zniszczonego obszaru w mieście 

 odnowa obiektów architektonicznych 

 odnowienie/zmiana/remont/poprawa na lepsze 

 odnowa ogólna pewnych miejsc 

 odrestaurowanie zniszczonych lub starych budynków 

 odnowa różnych obiektów np. parków 

 polega na odnowie starych miejsc 

 odnowa starych obiektów 

 poprawa czegoś 

 odnowa zabytkowych np. budynków, ulic 

 proces naprawy, odnowy, upiększania 

 odnowa zniszczonych budynków 

 proces odnawiania czegoś w celu poprawienia wyglądu danej rzeczy, odnowienia jej 

 odnowa, np. kamienic i ulic 

 proces odnawiania miejsc, budynków 

 odnowa, odbudowa 

 proces odnawiania starych zabudowań 

 odnowa, odbudowa, zmiany 

 proces odnawiania zniszczonych budynków, zabytków 

 odnowa, ożywienie, działania zarządu miasta w celu odnowy regionu miasta 

 proces odnowy głównie budynków w celach estetycznych i praktycznych (BHP, nowe przeznaczenie 
budynków) 

 odnowa, przebudowa budynków, ulic itp.. 

 proces odrestaurowania budynków, ulic 

 odnowa, przywrócenie do ładu 
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 proces poprawy, odnowy 

 odnowa, przywrócenie do życia zdegradowanych obszarów miast 

 proces renowacji, odbudowy, polepszania, przywracania piękna budynków i innych elementów miasta 
(parki itd.) 

 Odnowa, regeneracja 

 proces ten polega na odnowieniu starych rejonów miasta i tworzeniu w nich nowych miejsc 
użyteczności publicznej 

 kompletne odnowienie (od podstaw) 

 proces unowocześniania, rozwoju, przebudowy, naprawy 

 odnowa, remont przestrzeni publicznej, budynków 

 Proces, który doprowadza do dobrego stanu miejsca które są zniszczone 

 odnowa, remont, zmiana 

 przebudowa i modernizacja obiektów 

 Odnowa, remontowanie budynków itd. w miastach 

 przekształcanie, odnawianie miejsc 

 modernizacja i odnowa miasta 

 przeprowadzenie prac mających na celu modernizację lub umocnienie starszych budynków 

 odnowa, renowacja starych budynków i zabytków, często nadając nową funkcję 

 przywracanie do dobrego stanu podniszczonych obszarów 

 odnowa, ulepszanie i poprawianie, odświeżanie 

 przywracanie do życia zniszczonych obszarów miasta 

 Odnowa, ulepszenie 

 przywrócenie budynku lub obiektu przestarzałego do pełni funkcjonalności, przy zachowaniu 
szczególnej dbałości o estetykę i zgodność z oryginałem 

 odnowa, unowocześnienie, rekonstrukcja budynków, ulic, parków itp. 

 przywrócenie do nowości, odnowienie 

 odnowa, wprowadzanie reform, nowych rozwiązań 

 remont 

 odnowa, zmiana warunków na lepsze 

 remont miasta 

 odnowa, zmiana, przemiana 

 remontowanie zaniedbanych budynków 

 odnowa/remont 

 renowacja i odbudowa 

 odnowić coś, przywrócić do życia stare budynki, kamienice, ulice 

 renowacja, urbanizacja budynków, ulic 

 modernizacja miasta. Poprawa jakości dróg, remontowanie kamienic, działania prowadzące do 
unowocześnienia miasta 

 ulepszanie, odnowa 

 odnowienie budynków 

 unowocześnić, odnowić 

 zmiany, które powstają na terenie miasta, odbudowa, odnowa budynków, ulic, parków 

 wprowadzenie zmian polegające na odnowie, przywróceniu dawnego blasku, w tym przypadku miasta. 
Jest to proces często długotrwały 

 (początek nieczytelny)prace nad renowacją budynków oraz ulic, mające na celu przywrócić jej jakiś cel 
lub nadać nowy 

 wykonanie całkowitej odnowy danego obiektu 

 odnowienie czegoś, często może być używane odnośnie budynków 

 zespół działań urbanistycznych i planistycznych koordynowanych przez lokalną administrację 
samorządową 

 odnowienie czegoś, przeprowadzenie korzystnych zmian 

 zmiana danego otoczenia, ulepszenie go, unowocześnianie 

 Odnowienie czegoś, wprowadzenie małych zmian 

 zmiana, odnowa 

 odnowienie danego obiektu, placówki 
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 zmiany miejsc, parków, budynków 

 odnowienie danej części miasta 

 zmiany w przestrzeni publicznej, odnawianie 

 odnowienie i odbudowanie zniszczonych budynków, ulic etc 

 odnowienie i renowacja budynku, w którym mieści się jakaś społecznie użyteczna instytucja 

 odnowienie czegoś np. budynku czy parku 

 odnowienie 

 odnowa 

 odnawianie 

 odnawianie, remont 

 odnowa budynków 

 odnawianie obiektów 

 odnawianie budynków 

 odnowa, renowacja 

 odnowa, remont 

 odnawianie czegoś 

 odnowienie, przywrócenie do życia 

 odnawianie miasta 

 przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta 

 odnawianie starych budynków 

 Odnowienie budynku 

 odnowienie np. miasta 

 proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta 

 odnowienie, upiększenie budynków, miejsc 

 oczywiste, iż potrafię wyjaśnić to zjawisko, odnowa starych, odbiegających od nowoczesnych 
budynków 

 wszelkie remonty 

 odbudowa, odnowienie zdegradowanych obszarów miasta 

 odnowienie, konserwacja zabytków, w celu uzyskania estetyki budynków oraz ochrony ich 

 odbudowa, przebudowa danego obiektu/obszaru komunalnego 

 proces odnawiania np. budynków 

 odbudowa, renowacja 

 naprawianie miasta 

 odbudowa/odnowa starych budynków, obiektów 

 odnowienie i uzdatnianie do korzystania obiektów starych 

 odbudowana/odnowa infrastruktury 

 odnowienie starych, zniszczonych kamienic, budynków, pomników miasta 

 odbudowywanie miejsc zapuszczonych 

 odnowienie, przywrócenie do pierwotnego stanu, ożywienie 

 doprowadzenie do stanu użytkowego, odnowienie 

 polega na odnowieniu i przywracaniu do życia obiektów miejskich 

 dosłownie ożywienie, przywrócenie do życia 

 proces odrestaurowania miasta (budynków, parków, ulic) 

 odnawianie budynków, tworzenie miejsc przyjaznych ludziom 

 przywracanie dawnej świetności starym budowlom, odnowienie 

 odnawianie budynków, unowocześnianie 

 renowacja lub odbudowa starych i zniszczonych miejsc np. budynki zamieszkane lub mosty 

 odnawianie budynków, zabytków 

 zmiana, odnowa danej placówki lub miejsca 

 odnawianie cmentarzy, budynków z pieniędzy miejskich czy unijnych 

 Odnowienie miasta, jego budynków, ulic, placów, parków itp. 

 działania mające na celu "ożywienie" danej części miasta, unowocześnienie, odnowienie 

 odnowienie starych budowli, remonty ulic 

 odnawianie części miast, np. kamienic, renowacja miejsc 

 odnowienie zniszczonych budynków, lub takie które po prostu chcemy odnowić 
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 odnawianie części miasta, budynków 

 odnowienie, odświeżenie, wyremontowanie 

 odnawianie danego miasta 

 odnowienie, unowocześnienie obiektów 

 odnawianie danego obszaru 

 odrestaurowanie zniszczonych budynków 

 odnawianie danych obiektów w mieście 

 proces odnawiania 

 odnawianie i remontowanie zabytków 

 proces odnowienia zaniedbanych okolic miasta, odświeżanie ich wizerunku, nadawanie nowego 
charakteru 

 odnawianie miast (np.. budynków) 

 proces renowacji, odnawiania, nadawania nowego przeznaczenia budynkom z przeszłości, 
przestrzeniom miejskim 

 działania polegające na przywróceniu (nieczytelne) obiektów użyteczności publicznej lub budynków, 
dawnego blasku poprzez odnowienie go. 

 przebudowa, zmiana, ożywienie 

 odnawianie miasta, remonty budynków, odtwarzanie starych miejsc, oraz nadawanie im nowych 
funkcji 

 przywrócenie "starych rzeczy" do dawnej świetności -  odnowienie 

 odnawianie miasta, remonty, konserwacja, nadanie miastom nowych funkcji 

 remont ulic, kamienic, przestrzenni publicznej 

 odnawianie miejsc 

 ulepszenie miasta 

 odnawianie nowych budynków, struktur, nadawanie nowej funkcjonalności, zmiany i przystosowania 

 Zmiana czegoś na lepsze np. remont, udoskonalanie czegoś np. budowa boiska dla szkoły 

 odnawianie np. budynków 

 np. odnawianie Sali gimnastycznej z pieniędzy Unii 

 odnawianie np. kamienic 

 odnowienie lub odrestaurowanie jakiegoś obiektu 

 Odnawianie np. starych kamienic, dróg, budynków 

 odnowienie miejsca, które było zaniedbane, zniszczone 

 Działania urbanizacyjne przeprowadzane przez zarząd miasta lub gminy 

 Odnowienie starego budynku 

 odnawianie obiektów i miejsc zniszczonych, nieużytkowanych 

 odnowienie starych kamienic i budynków, oraz ulic 

 odnawianie obiektów, tj. Budynki lub drogi 

 odnowienie zdegenerowanych obszarów, przywrócenie ich do stanu użytkowego 

 odnawianie różnych budynków 

 odnowienie, "ożywienie" terenów, obiektów 

 

 
 

Załącznik 2. Nominalne odpowiedzi na Pytanie 5.  

Obecnie działania rewitalizacyjne odbywają się: 

 ulica Sienkiewicza 

 Park Sienkiewicza 

 ulica Nawrot 

 Pałac Poznańskiego 

 ulica Piotrkowska 

 ulica Nawrot/Sienkiewicza 

 ulica i park Sienkiewicza 
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 ulica Rewolucji 1905 

 ulica Ogrodowa 

 ulica Tuwima 

 nowe Centrum Łodzi 

 ulica Legionów 

 kamienice na Księżym Młynie 

 ulica Pogonowskiego 

 kamienice na Piotrkowskiej 

 Manufaktura 

 EC1 

 Dworzec Fabryczny 

 ulica Struga 

 Plac Wolności 

 ulica Rzgowska  

 odnowa kamienic przy Manufakturze 

 ulica Nawrot i park Sienkiewicza 

 park przy ulicy Sienkiewicza, kamienice w centrum 

 okolice Manufaktury 

 kamienice na ulicy Piotrkowskiej 

 ulica Srebrzyńska 

 Park Sienkiewicza, ulica Rzgowska 

 ulica Nawrot, park Sienkiewicza, ŁDK 

 pasaż Abramowskiego 

 okolice Dworca Fabrycznego 

 Piotrkowska 

 ulica Rokicińska (w okolicach Andrzejowa) 

 Piotrkowska Centrum 

 budowa Monopolis przy Piłsudskiego 

 ulica Srebrzyńska, ulice na Polesiu 

 kamienice w centrum miasta 

 ulica Nawrot, Park Sienkiewicza  

 kamienice wokół Placu Wolności 

 aleja Abramowskiego 

 ulica Wschodnia 

 OFF Piotrkowska 

 ulica Zachodnia 

 ulica Przędzalniana 

 Sacharowa 

 ulica Rokicińska 

 ulica Gdańska 

 ulica Rzgowska 

 kamienica przy Placu Dąbrowskiego 

 ulica Rzgowska, Sienkiewicza 

 ulica Jaracza przy teatrze 

 ulica Sienkiewicza, ulica Zgierska 

 Monopolis 

 Pałac Poznańskiego, kamienica na rogu Gdańska-Kopernika 

 ulica Lipowa 
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 ulica Śmigłego Rydza 

 pod 3 LO bo rowerem tam przejeżdżam 

 ulica Tuwima, Nawrot 

 projekt mia100 kamienic (m.in.. W Śródmieściu ul Pomorska) 

 ulica Wschodnia, Gdańska 

 rewitalizacja wiaduktu na ulicy Śmigłego - Rydza, na wysokości Tymienieckiego 

 aktualnie nie wiem, ale skończona rewitalizacja np. ulica Lipowa, 6 sierpnia, Nawrot, Park Sienkiewicza 

 róg Piotrkowska - Struga 

 

 

 

Załącznik 3. Odpowiedzi na Pytanie 10.  

Co ja mam wspólnego z rewitalizacją? 

 mogę głosować 

 korzystam ze zrewitalizowanych miejsc 

 budżet obywatelski 

 mogę dać pomysł 

 moja nauka i chęć pójścia na studia 

 udogodnienia na wielu płaszczyznach 

 projekty obywatelskie - głosowanie 

 chodzę do szkoły obok rewitalizowanego parku 

 mogę później korzystać z miejsc poddanych rewitalizacji 

 chodzę do zrewitalizowanej szkoły 

 pomysły 

 dzięki rewitalizacji okolica w której mieszkam staje się ładniejsza 

 rewitalizacja jest związana z miejscami, które odwiedzam 

 głosowałem rok temu 

 bo widzę 

 głosowanie na budżet obywatelski 

 mogę przekazać swoje pomysły 

 głosowanie na projekty obywatelskie 

 podziwiam jej efekty 

 głosowanie w budżecie obywatelskim 

 problem z dojazdem do szkoły 

 głosuję w budżecie obywatelskim 

 przechodzę przez tą ulicę 

 głosuję w projektach obywatelskich 

 tracę czas stojąc w korkach 

 jestem jej świadkiem 

 chodzę do odnowionej szkoły 

 korzystam 

 mogę podzielić się swoimi pomysłami, które może zostaną zrealizowane 

 korzystam z rewitalizowanych przestrzeni 

 mogę proponować ciekawe pomysły na poprawienie wizerunku Łodzi 

 budżet obywatelski - mogę decydować o budynkach, rzeczach które chcę rewitalizować 

 mogę zgłaszać swoje oczekiwania I pomysły odnośnie zmian w Łodzi 

 korzystam ze zrewitalizowanych muzeów, ośrodków kultury 
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 Patrzę na nią każdego dnia 

 lepiej czuję się w swoim mieście 

 polepszenie warunków mojego życia i możliwości związanych z jego rozwojem 

 mam pewne pomysły na rewitalizację 

 popieram rewitalizację i mimo niewielkich utrudnień, liczę na większą ilość rewitalizacji 

 miejsca, które odwiedzam i moje pomysły 

 projekty obywatelskie   

 mieszkałam kiedyś we Wrocławiu, gdy był rewitalizowany 

 przebywam w rewitalizowanej przestrzeni 

 mieszkam w mieście, gdzie rewitalizacji podlega wiele budynków 

 przemieszczam się po zrewitalizowanych przestrzeniach miejskich i chodzę do odnowionej szkoły 

 mieszkam w zrewitalizowanej kamienicy 

 rodzice konserwatorzy zabytków 

 mogę być pomysłodawcą 

 uczęszczam do liceum, które poddane było renowacji 

 walka na rzecz środowiska 

 utrudnienia w komunikacji 

 widzę codziennie w drodze do szkoły 

 bywam i korzystam ze zrewitalizowanych obiektów 

 widzę jakie zmiany są wprowadzane 

 widzę na ulicach 

 wizualna poprawa wyglądu miasta 

 z przyjemnością uczęszczam do nowych budynków I zawieszam oko nad neoklasyczną estetyką miasta 
rodzinnego 

 mogę podać pomysły dotyczące rewitalizacji 

 mogę podsunąć jakiś dobry pomysł 

 

Co moje liceum ma wspólnego z rewitalizacją? 

 Park Sienkiewicza 

 utrudniony dojazd do szkoły 

 ulica Sienkiewicza 

 znajduje się w zrewitalizowanym terenie 

 znajduje się przy remontowanej ulicy 

 zostało zrewitalizowane 

 samo stanowi budynek zabytkowy 

 park im. Sienkiewicza 

 wspieramy inicjatywy społeczne 

 budynek liceum oraz park obok niego był poddany restauracji 

 remont na ulicy na której się znajduję 

 budynek przeszedł proces rewitalizacji 

 ulica przy szkole jest remontowana 

 budynek został zrewitalizowany I jest dobrym przykładem rewitalizacji 

 budynek liceum jest odrestaurowany a park sąsiadujący ze szkołą (Sienkiewicza) podlega rewitalizacji 

 była kiedyś rewitalizowana 

 położenie w ośrodku rewitalizacyjnym 

 była remontowana, jest budynkiem zabytkowym 

 remonty, renowacja szkoły 
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 było odnawiane 

 to odnowiony budynek zabytkowy 

 było zrewitalizowane 

 budynek liceum jest dość ważnym obiektem kulturowo historycznym więc poddano go rewitalizacji 

 instalacja rzutników 

 ze starego budynku jest odnowiona w ładną szkołę 

 jest blisko remontu ulicy Sienkiewicza i parku 

 budynek liceum jest z neorenesansu i może podleć rewitalizacji 

 jest budynkiem UNESCO i jest stary, jest pod kuratelą UML 

 brała udział 

 jest budynkiem zabytkowym 

 przeszło rewitalizację 

 jest koło parku na Sienkiewicza 

 remont pobliskiego Parku Sienkiewicza 

 jest koło parku Sienkiewicza 

 również kiedyś uległo temu zjawisku 

 jest ładne i zabytkowe 

 szkoła znajduje się obok parku Sienkiewicza 

 jest na rewitalizowanej ulicy 

 ulica na której jest moje liceum jest rewitalizowana 

 jest na rewitalizowanej ulicy i obok parku 

 ulica Sienkiewicza na której się mieści 

 jest na zrewitalizowanej ulicy 

 w Parku Sienkiewicza trwa rewitalizacja i do szkoły musiałam chodzić na około 

 jest obiektem zabytkowym, znajduje się przy ulicy, która jest w trakcie rewitalizacji 

 wygląd budynku szkoły 

 jest obok parku Sienkiewicza gdzie biegamy 

 znajduje się na ulicy, która jest remontowana od bardzo długiego czasu 

 jest obok parku Sienkiewicza, gdzie biegamy na wf 

 znajduje się przy remontowanym parku Sienkiewicza 

 jest odnawianym budynkiem, zabytkiem 

 park i ulice obok 

 jest przykładem rewitalizowanego budynku 

 park obok liceum i ulica zostały odnowione 

 jest w rewitalizowanym parku 

 pobliski Park Sienkiewicza 

 jest zabytkiem, miasto powinno wzorować się na wyglądzie 3lo 

 poprawia estetykę, nastrój 

 jest zabytkowa 

 Przy naszym liceum cała ulica jest w remoncie 

 leży obok parku i ulic rewitalizowanych 

 remont parku tuż obok budynku szkoły 

 ładna stara szkoła 

 remont ulicy Sienkiewicza, projekty 

 ma miejsce zaraz obok 

 rewitalizacja parku przy szkole (Park Sienkiewicza) 

 mam utrudniony dostęp aby dostać się do szkoły poprzez remonty ulicy Sienkiewicza 

 samo podlega co jakiś czas rewitalizacji, znajduje się obok rewitalizowanego parku i ulicy Sienkiewicza 
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 mieliśmy mieć odnawianą szatnię 

 stary ale odnowiony budynek. Obok liceum znajduje się park, który jest teraz remontowany 

 moje liceum dotknęła rewitalizacja 

 szkoła została odnowiona 

 moje liceum zostało poddane rewitalizacji 

 trudno do niego dojechać 

 może być poddane rewitalizacji 

 ulica przed jest remontowana 

 może wziąć udział w rewitalizacji 

 budynek jest odnowiony I wpływa pozytywnie na wygląd miasta 

 możliwe że przeszło rewitalizację 

 ulica, przy której stoi jest rewitalizowana 

 na ulicy, na której się znajduje jest ona przeprowadzana 

 uzyska dostęp do zrewitalizowanego parku 

 na ulicy, na której znajduje się liceum jest przeprowadzana rewitalizacja 

 wpływ na rewitalizację Parku Sienkiewicza 

 nie muszę biegać po parku 

 wydaje mi się że jako budynek może podlegać rewitalizacji mimo że jest bardzo ładny 

 nie trzeba biegać w parku 

 zaadaptowany budynek szkoły 

 odgłosy prac przeszkadzają w nauce 

 znajduje się koło remontowanej ulicy 

 odnawianie wyglądu klas i ich wyposażenia, remont sali gimnastycznej 

 znajduje się na ulicy, która jest remontowana od dłuższego czasu 

 brak przejścia przez park Sienkiewicza 

 znajduje się przy remontowanej ulicy i parku 

 brak dostępu do szkoły 

 znajduje się przy rewitalizowanej ulicy, a tak to nie wiem 

 odnowiony budynek szkoły (wnętrze i elewacja) 

 park 

 odnowa budynku szkoły 

 odnowa parku i fontanny przy szkole 
 

 

 

Co ma wspólnego mój pomysł na przyszły zawód z rewitalizacją? 

 może przyczynić się do polepszenia standardów miasta 

 skąd mam wiedzieć co masz w głowie? 

 praca oraz nadzorowanie pracowników na budowie 

 architekt może wiele zdziałać podczas rewitalizacji, ponieważ może zaprojektować w jaki sposób 
odświeżyć dany obiekt 

 zamierzam zostać architektem wnętrz, więc chętnie bym zajęła się w przyszłości jakimś projektem 
związanym z rewitalizacją 

 architektura/urbanistyka 

 poprawa NFZ 

 będę miała swój gabinet, który sobie zrewitalizuję w mieszkaniu w Australii 

 psycholog może zwiększać świadomość na temat rewitalizacji 

 chcę być rusycystą i pokazywać co łączy historię Polski i Rosji 
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 tworzenie nowych budynków, odnawianie starych 

 chciałabym studiować architekturę (budownictwo) 

 architekt 

 Jako architekt będę brała czynny udział w projektach rewitalizacyjnych 

 możliwość odnawiania szaty graficznej różnych firm, projektowania logo itd.. Jako grafik komputerowy 

 jako architekt będę miała znaczny wpływ na industrializację państwa 

 poprawa sytuacji polskiego NFZ 

 jako inżynier budownictwa chciałabym brać udział w przetargach 

 propagowanie kultury (branża filmowa) 

 jako przyszła architekt możliwe że będę miała wpływ na wygląd miasta 

 rewitalizacja biur, szpitali 

 jako przyszła dziennikarka mogę o niej mówić w radiu 

 szerzenie ekologii 

 jako specjalista do spraw PR, mogłabym rozpowszechniać informacje dotyczące nowych projektów czy 
zapotrzebowanie na takowe 

 wpływ na estetykę I bezpieczeństwo budynków 

 mogę przyczynić się przez moją pracę do rewitalizacji 

 zawód niewiele, ale osobiście byłoby to możliwe 

 moja przyszłość związana jest z architekturą, uważam że są to bardzo powiązane działania 

 może będę architektem 

 

 

 
Załącznik 4. 
Nominalne odpowiedzi na Pytanie 13.  

Łódź kojarzy mi się z … 

 

 Piotrkowska 

 Manufaktura 

 Kamienice 

 korki 

 Fabryki 

 murale 

 remonty 

 ulica Piotrkowska 

 stare kamienice 

 bezdomni 

 stajnia jednorożców 

 patologia 

 włókiennictwo 

 szkoła 

 tramwaje 

 szarość 

 brud 

 menele 

 jednorożec 

 szkoła filmowa 

 rozkopane ulice 

 Widzew Łódź 
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 film 

 dom 

 fabrykanci 

 komunikacja miejska 

 dworzec Łódź Fabryczna 

 centrum Polski 

 przemysł 

 Parki 

 sztuka 

 studia 

 zabytki 

 fabryki 

 III LO 

 remont 

 zakorkowane ulice 

 kibole 

 jednorożec 

 roboty drogowe 

 Light Move Festival 

 ciągłe remonty 

 imprezy 

 różnorodność 

 miejsce zamieszkania 

 smog 

 Widzew 

 stadion Widzewa 

 wielokulturowość 

 kultura 

 bieda 

 Las Łagiewnicki 

 bramy 

 historia 

 festiwal świateł 

 ciągłe prace budowlane 

 Piotrkowska centrum 

 Tiger Bonzo 

 Plac Wolności 

 woda 

 duża ilość kamienic 

 studenci 

 przemysł włókienniczy 

 Filmówka 

 przestępczość 

 obskurne kamienice 

 Dworzec Fabryczny 

 Dino 

 włókiennictwo 

 zabytkowa architektura 

 centra handlowe 

 stare tramwaje 

 kinematografia 

 Łódź Fabryczna 

 rozwój 

 brzydkie ulice 
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 różne kultury 

 hipsterzy 

 dziurawe drogi 

 zaniedbane kamienice 

 różnorodność kulturowa 

 zabytkowa infrastruktura 

 RTS Widzew 

 wieczne remonty 

 architektura 

 piękne kamienice 

 smród 

 Piotrkowska 

 edukacja 

 brzydota 

 brudne kamienice 

 OFF 

 zawalające się kamienice 

 nuda 

 nieczytelne 

 stare budynki i tramwaje 

 plac Wolności (jedyny ośmiokątny rynek w Polsce) 

 wiele zniszczonych, opuszczonych, podupadłych terenów 

 fabryki, manufaktury 

 rozwalające się kamienice 

 fajna atmosfera ze starymi budynkami 

 dużo ponurych barw 

 festiwal 4 kultur 

 zaniedbane ulice i chodniki 

 bogata historia fabrykantów łódzkich 

 dawne fabryki 

 festiwale 

 słaba komunikacja miejska 

 festiwale, festyny, koncerty 

 syf 

 bogate życie kulturowe 

 walka między dwoma łódzkimi klubami 

 film, kinematografia 

 zablokowane drogi przez remonty 

 brak ciekawych miejsc do spotkań towarzyskich oprócz ulicy Piotrkowskiej 

 żyjąca nocą Piotrkowska 

 filmy 

 przemieszanie stylów 

 galerie handlowe 

 remonty, które nigdy się nie kończą 

 getto 

 dobra zabawa 

 gołębie 

 spóźnione MPK 

 grafiti 

 stare zabudowy kamienic 

 grafiti ładnymi i tymi brzydkimi 

 Duża ilość remontów dróg 

 gruzy 

 ulica Piotrkowska (zabytkowe kamienice) 
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 gruźlica 

 wieczne rozkopy 

 hałas 

 dzielnice wyglądające jak przed wojną 

 hałas, remont 

 eventy - Noc Muzeów, Urodziny Łodzi 

 hipster 

 zawalenia starych kamienic 

 brak możliwości przejazdu przez dużo ulic przez długi okres 

 Piotrkowska 

 brak możliwości przejazdu przez połowę ulic 

 pomazane budynki 

 brak zieleni w centrum 

 przędza i włókiennictwo 

 ilość starych kamienic 

 remonty wszędzie 

 dobra komunikacja miejska 

 rozbudowana komunikacja miejska 

 industrialna zabudowa 

 rozwój miasta pod względem infrastruktury, akcje pokroju Mia100 Kamienic 

 inicjatywy filmowe 

 RTS   

 Jarmark Świąteczny 

 ASP 

 bród 

 stajnia 

 "Witamy w Łodzi, mieście akademickim, mieście studentów" 

 stare kamienice i murale 

 jedyny prawilny stadion (Widzew) 

 staroć 

 4 kultury 

 duża ilość ludzi 

 kamienice, korki 

 duże sklepy 

 kapitalistyczny model przemysły i organizacji miejskiej 

 uczelnie 

 brudne tramwaje, ogólnie brud 

 utrudnienia w ruchu 

 brzydki zapach 

 Widzew   

 kinematograficzna historia 

 wiele byłych fabryk 

 kino 

 wiosła 

 kino (Manufaktura) 

 wyjątkowa architektura 

 klasyczność 

 Piotrkowska 

 kloszardzi 

 zamknięte ulice, korki 

 Klub Widzew 

 zaniedbywanie pięknych budynków 

 kluby 

 zniszczone budynki 
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 kluby sportowe: ŁKS, RTS 

 ciekawa architektura 

 kluby/puby 

 Piotrkowska 

 kolejki do lekarzy 

 Politechnika Łódzka 

 brzydkie budynki 

 posągi 

 kontrast (nowoczesne budynki obok ruin) 

 czerwona cegła 

 kontrast między czymś nowym, wyidealizowanym, a czymś zaniedbanym, zakrytym czymś innym 

 ćpuny 

 brzydkie kamienice, brud 

 remonty (korki, zamknięte ulice) 

 korki (związane z remontami ulic) 

 remonty, budowa 

 korki na drogach 

 depresja 

 korki uliczne 

 kamienice 

 korki w godzinach szczytu 

 długie remonty dróg 

 korki związane z remontem ulic 

 dobra odległość do wszystkich miast Polski 

 korki, słaba komunikacja miejska 

 dobre jedzenie 

 kradzieże 

 RTS Widzew Łódź 

 krzywe chodniki 

 słabo zadbane bloki (nie licząc centrum) 

 Administracja 

 specyficzna architektura 

 kultura  

 stacje kolejowe 

 kultura    

 dresy 

 kultura (ośrodki kulturowe, np. teatry) 

 stare kamienice (szare i obskurne) 

 kultura wyższa 

 stare kamieniczki ozdobne 

 kultura, miasto murali 

 stare, brudne kamienice 

 kultura, sztuka 

 duża bieda na ulicach 

 brzydkie, szare kamienice 

 szare, nieodnowione ulice 

 lewizna 

 szkoły wyższe 

 Liceum nr 3 

 śmierdząca komunikacja miejska 

 liczne ośrodki kultury 

 tolerancja 

 liczne remonty 

 trudność przemieszczania się jakimikolwiek środkami transportu ze względu na renowację dróg 
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 liczne restauracje i dobra rozrywka 

 ulica Limanowskiego 

 liczne wydarzenia kulturalne 

 uniwersytety 

 ładne obiekty sportowe 

 wadliwa komunikacja 

 Limanka 

 wąskie uliczki 

 linie tramwajowe 

 Widzew vs ŁKS 

 LMF 

 wieczny remont 

 ludzie pytający mnie o pieniądze na narkotyki codziennie na ulicy 

 wiele możliwości edukacyjnych 

 ładna architektura 

 dworzec Łódź Kaliska (podobno najbrzydszy dworzec w Polsce) 

 ładne centrum i część Widzewa 

 włókiennictwo i kamienice 

 ładne kamienice 

 wydarzenia kulturalne (Festiwal Czterech Kultur) 

 ładne kamienice lecz często zrujnowane 

 za duża ilość galerii handlowych 

 ładne zabytki 

 Bałuty 

 ładne, odnowione kamienice, i te brzydkie też 

 zabytkowe parki 

 ładny dworzec 

 zakupy i rozrywka 

 ŁKS 

 bezdomni, którym trzeba pomóc 

 łks - widzew 

 zaniedbanie 

 ŁKS i RTS 

 zatłoczone, spóźniające się MPK 

 ŁKS i Widzew - niezłe bijatyki 

 zmiany 

 Łódzka filmówka 

 żule 

 Łódź Dąbrowa 

 alkoholizm i patologia 

 budowle postfabryczne 

 Piotrkowska i festiwale 

 budynki pofabryczne 

 Piotrkowska oraz manufaktura 

 Manufaktura 

 ciekawe pod względem architektonicznym budynki 

 manufaktury 

 policja 

 Manufakura 

 polska kinematografia 

 melanże 

 pomieszanie stylów architektonicznych w tym ładne studzienki 

 meliny 

 powstające miejsca spotkań, ciekawe nowe miejsca 
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 budynki pokomunalne 

 coraz większa ilość nowoczesnych budynków 

 menele   

 cztery kultury 

 menele na Pietrynie 

 przystanek Piotrkowska Centrum 

 menelstwo 

 remontowane ulice 

 miasto czterech kultur 

 remonty  

 miasto fabryk 

 remonty dróg 

 miasto perspektywiczne 

 remonty z tragicznym nadzorem 

 miasto przyszłości 

 remonty, które nie mają końca 

 miasto rozrywki 

 rewolucja przemysłowa i budynki pofabryczne 

 miasto sportu i kinematografii 

 rodzina 

 miasto studentów 

 rozkopane drogi 

 miasto wielu niespodzianek, rekreacji 

 rozpadające się kamienice 

 miasto włókiennicze 

 rozwijające się miasto 

 miasto wszelkich atrakcji 

 rozwój gospodarczy 

 miasto z kontrastem starych i nowych budynków 

 rozwój przemysłowy gospodarczy 

 miejsce dla młodzieży i młodych ludzi, gdzie można się zintegrować 

 różnice społeczne 

 miejsce spotkań 

 różnorodność kultur 

 miejsce spotkań ze znajomymi 

 RTS 

 miejsce urodzenia 

 dobre połączenie komunikacji miejskiej 

 cegła 

 ruch uliczny 

 miejscowość, w której znajduje się wiele przyjemnych, wartych odwiedzenia miejsc 

 słabe MPK 

 mieszanina kultur 

 dobre uniwersytety 

 moim domem 

 smutni ludzie na ulicach 

 moim psem 

 Sport Arena 

 moją szkołą  

 spóźniony/ zepsuty transport publiczny 

 moje miasto rodzinne 

 domek 

 moje miejsce na Ziemi 

 stajnia   
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 morderstwa 

 stare budynki i kamienice 

 aktywne spędzanie czasu w centrum 

 dresy (przestępczość) 

 murale i kamienice 

 stare kamienice i fabryki 

 muzyka 

 stare kamienice, rozwalone 

 najlepsza filmówka w Polsce 

 drogie MPK 

 najlepsze miasto centralnej Polski 

 stare zaniedbane budynki w centrum 

 narkotyki 

 stare, rozpadające się kamienice 

 nauka 

 straszne bramy 

 niebezpieczeństwo, żule, brud 

 duża ilość bezdomnych ludzi 

 niebezpieczne dzielnice 

 sypiące się budynki 

 nieciekawe miejsce pod względem turystycznym 

 Atlas Arena 

 długotrwałe przebudowania 

 duża ilość ładnych parków 

 niekompetentni kierowcy na drogach/beznadziejne MPK 

 Szpital im Matki Polki 

 niektóre miejsca bardzo zaniedbane 

 szwalnie 

 nieprzyjemny zapach 

 śmierdzące tramwaje I autobusy 

 niepunktualne MPK 

 tłok 

 nietypowe miejsca 

 tramwaj 41 

 nieudolna policja 

 treningi 

 nieustające remonty i korki 

 turyści 

 niezadbane kamienice na Starym Polesiu 

 Ukraińcy 

 niska jakość budynków w centrum 

 dużo zawalających się/opuszczonych kamienic 

 niskie wykształcenie 

 ulica Piotrkowska jako serce miasta 

 nowoczesne miasto 

 urokliwe miejsce 

 Centrum 

 utrudniony dojazd na ul. Sienkiewicza przez rewitalizację 

 obskurne budynki 

 walący się dworzec Łódź Kaliska 

 centrum handlowo - rekreacyjne manufaktura 

 wąskie ulice 

 obszczane bramy 

 dużo zmian: nowe budynki, drogi i ulice 
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 odrestaurowane fabryki 

 Bałuty  

 centrum kraju 

 Bałuty (niebezpieczeństwo, narkomanii) 

 OFF Piotrkowska 

 wiecznie trwające prace remontowe 

 ogólny nieład 

 wiele atrakcji 

 ogromne korki 

 wiele ciekawych inicjatyw i festiwali 

 okropne poruszanie się autem po centrum 

 wiele nowych projektów 

 Opóźnienia MPK 

 wielokulturowa historia 

 OSTR 

 Wiewióry 

 ośrodek handlu 

 Dworzec w centrum 

 ośrodki akademickie 

 włókniarze 

 otwartość na obcokrajowców (miasto akademickie) 

 Woonerf 

 Pałac Poznańskich 

 wydarzenie kulturowe 

 pałace fabrykantów 

 wymieszanie pięknie wyremontowanych kamienic z tymi jeszcze nie odnowionymi 

 pałace i manufaktura np. Poznańskiego 

 za mała ilość terenów zielonych 

 pałace włókniarzy 

 zabudowania 

 Park na Zdrowiu 

 dziury na drogach I korki 

 centrum kultury 

 zabytkowe kamienice 

 parki/murale 

 zakłady włókiennicze 

 paskudne ulice 

 zakupy (Piotrkowska) 

 alkohol 

 Zalany dworzec 

 piękna architektura 

 zanieczyszczenie 

 piękna, unikatowa architektura 

 zaniedbane ulice 

 piękne centrum 

 zaniedbane, brudne ulice 

 Alkoholizm 

 zaniedbany dworzec Łódź Kaliska 

 piękne kamienice które warto odnowić 

 zatłoczona komunikacja miejska 

 piękne miasto 

 tramwaje 

 piękne, lecz zaniedbane miasto 

 złodzieje 
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 piękne, stare tramwaje 

 znajomi 

 pięknie odnowione uliczki 

 zróżnicowana architektura 

 piękno 

 Żydzi 

 pięknymi kamienicami i pałacami 

 fabryki i zabytkowe kamienice 

 ciągłe prace budownicze 

 Biała Fabryka 

 Muzeum Włókiennictwa 

 Kamienice 
 

 

Załącznik 5. 

Nominalne odpowiedzi na Pytanie 14.  

Chciał/a/bym zmienić w Łodzi… 

 więcej zieleni 

 metro 

 komunikacja miejska 

 mniej korków 

 wygląd ulic 

 odnowienie kamienic 

 chodniki 

 więcej terenów zielonych 

 lepsza komunikacja miejska 

 szybsze remonty 

 zmniejszenie korków 

 renowacja kamienic 

 więcej parków 

 MPK 

 działanie MPK 

 odnowienie starych kamienic 

 kamienice 

 stan ulic 

 korki 

 odnowa kamienic 

 więcej eventów dla młodych 

 stworzyć więcej miejsc jak OFF Piotrkowska 

 rozplanowanie miasta 

 komunikacja miejska  

 ulepszenie komunikacji miejskiej 

 czystość miasta 

 zrewitalizować Bałuty 

 Lepiej działająca komunikacja miejska 

 ekologia 

 lepsze drogi 

 szybszy proces rewitalizacji 

 likwidacja patologii 

 ulice 

 ludzi 

 częstotliwość jazdy komunikacji miejskiej 
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 Łódź Kaliska - dworzec 

 brak robót budowlanych (brak rozkopów) 

 czystość ulic 

 stan dróg 

 nowe tramwaje 

 stare kamienice 

 odbudowa kamienic 

 szybsze remonty ulic 

 drogi 

 tramwaje 

 więcej służb porządkowych 

 ulepszyć komunikację miejską 

 wygląd kamienic 

 więcej autobusów do miast poza Łodzią 

 dworzec Łódź Kaliska 

 więcej koszy na śmieci 

 odnowienie zniszczonych kamienic 

 przebudowa skrzyżowania w Nowosolnej 

 wprowadzenie metra 

 odnowić kamienice 

 odnowić stare budynki 

 zapach 

 częstsze połączenia z Łódź Kaliska i Zgierz Jaracza 

 stworzyć lepsze przejazdy 

 zwiększyć obszar rekreacyjny 

 aby więcej kamienic było rewitalizowanych 

 usprawnienie komunikacji   

 czystsze ulice 

 wyeliminować patologie społeczne 

 czystsze ulice   

 samorząd 

 czystsze ulice i powietrze 

 tramwaje - bo zimno w nich 

 darmowa komunikacja dla osób uczących się 

 więcej kawiarni i miejsc kultury 

 darmowa komunikacja miejska 

 więcej zieleni w mieście 

 darmowe MPK 

 wyremontowanie niektórych kamienic, które tego potrzebują 

 dodać więcej ciekawych obiektów 

 rewitalizacja burs i akademików 

 dodanie "drogowskazów", mówiących o historii budynków, które mijamy na ulicy 

 stadion ŁKS 

 dogodniejsza komunikacja miejska 

 ceny (żeby były mniejsze) 

 dojazd Łódź fabryczna - manufaktura 

 ulica Śląska 

 dojazdy, ulice I skrzyżowania 

 aby było więcej pracowników przy remontach, aby krócej one trwały 

 dopracowana zmiana sygnalizacji świetlnej na wąskich ulicach 

 więcej miejsc rozrywki dla młodych 

 dotacje na życie kulturowe I codzienne (zniżki na kino I migawki dla studentów I licealistów) 

 więcej ścieżek rowerowych 

 aby wyremontowano kamienice 
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 większy porządek w mieście 

 drogi   

 aby było bezpieczniej w Centrum o późnych godzinach 

 drogi na obrzeżach miasta 

 zajęcie się ulicą Włókienniczą 

 Dworzec Kaliski 

 remonty niektórych zabudowań 

 dworzec Łódź Dąbrowa 

 rozkład remontów dróg 

 dworzec Łódź Fabryczna (przekopanie tunelu metra) 

 sprawić, żeby było to bezpieczniejsze miejsce 

 ładne oświetlenie budynków 

 stare budynki 

 dworzec Łódź Kaliska, Łódź Chojny 

 szybkość odnawiania i budowania ulic 

 dwupiętrowe autobusy MPK 

 tańsze mieszkania dla studentów blisko uczelni 

 działania mające na celu ograniczenie korków samochodowych 

 ulepszenie transportu publicznego i obniżenie cen 

 autobusy elektryczne 

 upłynnienie ruchu ulicznego 

 dzielnice takie jak Bałuty (żeby nie tylko centrum było odnowione) 

 usunięcie parkomatów 

 dziurawe jezdnie 

 więcej drzew w centrum 

 dziury w ulicach 

 więcej lokalnych, kulturowych spotkań i eventów 

 autobusy elektryczne (więcej) 

 więcej murali 

 ekologiczne woreczki na psie odchody 

 więcej remontowania miasta 

 estetyka 

 więcej wysokich budynków 

 estetyka budynków 

 więcej zrewitalizowanych kamienic (jest ich dużo ale nadal za mało) 

 godziny autobusów, tramwajów i pociągów 

 wsparcie dla utalentowanych młodych osób poza szkołą 

 ilość korków  

 wygląd niektórych budynków i miejsc 

 ilość osób bezdomnych 

 wymiana starych tramwajów 

 ilość remontów 

 zadbanie o środowisko 

 ilość remontów w jednym czasie 

 zwiększyć estetykę miasta 

 ilość zielonych terenów 

 żeby tramwaje były na czas 

 infrastruktura nawiązująca wyglądem do historii fabrykanckiej Łodzi 

 renowacja ozdobnych budynków 

 infrastruktura niektórych miejsc 

 rewitalizacja większej ilości kamienic w okolicy Manufaktury i ulicy Limanowskiego 

 integralny podpokład 

 rozwinąć nieco turystykę Łodzi i ośrodki kultury 

 iść w kierunku rozbudowy nowego centrum Łodzi (Łódź Fabryczna, EC1) 
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 skrzyżowanie w Nowosolnej (na rondo) 

 BAŁUTY 

 sprawność komunikacji miejskiej 

 kamienice w centrum 

 stan nawierzchni dróg, komunikacja miejska, mniej remontów naraz/ mniej zamkniętych ulic 

 kierunek inwestycji (nie przebudowywanie niepotrzebnie elementów infrastruktury itp.) 

 stare, brzydkie kamienice 

 kilka tramwai 

 sygnalizacja świetlna 

 kluby kluby kluby 

 szybsze przeprowadzanie remontów 

 kluby sportowe (usunąć ŁKS) 

 ścieżki rowerowe w centrum 

 komfort przemieszczania się 

 tempo remontów   

 komunikacja 

 ubogie dzielnice 

 rozwój atrakcji turystycznych 

 ulepszyć MPK 

 Bałuty (meliny) 

 unowocześnienie biedniejszych dzielnic 

 komunikacja miejska - bardziej dostępna i częstsze godziny jazdy 

 usprawnić komunikację miejską 

 komunikację miejską 

 usprawnienie remontów w Łodzi 

 kończenie remontów i robót drogowych na czas 

 więcej "piotrkowskich" 

 kończyć prace w terminach 

 więcej ciekawych eventów 

 Bałuty do kasacji 

 więcej eventów na stadionie Widzewa 

 korki uliczne 

 więcej koncertów I wydarzeń 

 korki związane z remontami 

 więcej miejsc do spotkań jak w Warszawie schodki nad Wisłą 

 kosze na segregacje opadów 

 więcej miejsc, w których można się czegoś nauczyć (coś w stylu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie) 

 krótszy czas dojazdów 

 więcej odrestaurowanych kamienic 

 kwestia osób bezdomnych 

 więcej połączeń z Dworca Fabrycznego 

 bardziej schludne miasto i mniej bezdomnych 

 więcej renowacji kamienic poza ścisłym centrum 

 lepiej oświetlić boczne uliczki 

 więcej wydarzeń   

 Lepiej wyglądające kamienice 

 więcej zieleni   

 lepiej zorganizować przestrzeń na Dworcu Fabrycznym (restauracje) 

 więcej zielonych miejsc, zamiast budowania kolejnych sklepów 

 lepsza infrastruktura drogowa 

 większa estetyka niektórych obszarów 

 rozwój turystyki w Łodzi 

 czystość 

 lepsza lub tańsza komunikacja 
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 wyburzenie starych budynków 

 lepsza organizacja sygnalizacji 

 aby ulice były częściej sprzątane 

 lepsza sieć komunikacyjna 

 wygląd okolic Widzewa i Stawów Jana 

 lepsze chodniki 

 wyludnienie niższych warstw społecznych z centrum i okolic 

 lepsze dojazdy (mniej korków) i częstsze tramwaje nr 8 

 wyremontować stare kamienice 

 bardziej zadbane miasto (kamienice i ulice) 

 zabrać kanarów 

 lepsze MPK 

 zainwestować w miejsca, w których młodzież będzie mogła spotykać się w zimę 

 lepsze połączenia autobusowe i tramwajowe 

 zamalować brzydkie graffiti z bluźnierstwami 

 lepsze połączenia z miastami pod Łodzią 

 zwiększyć ilość murali 

 lepsze połączenie z Pabianicami 

 żeby było czysto 

 lepsze skomunikowanie z Pabianicami 

 dworzec Kaliski 

 lepsze tramwaje linii nr 8 

 remonty ulic powinny być wykonywane sprawniej 

 lepszy dojazd do miejscowości poza Łodzią 

 renowacja starych kamienic, budynków 

 liczba osób bezdomnych 

 rewitalizacja MPK (żeby było szybciej) 

 licznik przy światłach 

 rozbudowywanie komunikacji miejskiej 

 bardzo stare tramwaje 

 budowa metra, kolei 

 Lokal McDonald's na stacji Łódź Fabryczna I Łódź Kaliska 

 rynek jak w wielu miastach turystycznych 

 bezpieczeństwo 

 skończyć remonty 

 ludzi na Bałutach, więcej ścieżek rowerowych 

 spóźniająca się komunikacja miejska 

 łapać złodziei 

 sprawniejsze remonty 

 łatanie dziur w drogach 

 sprzątanie miasta 

 łatwiejsze dojazdy 

 budynki 

 ławki 

 stan tras dojazdowych 

 bezpłatna komunikacja 

 Stare Polesie 

 Łódź Kaliska - ten dworzec wymaga gruntownego remontu 

 stworzenie miejsc legalnej pracy dla studentów 

 mała architektura 

 centrum 

 szybsze rewitalizacje 

 szybciej postępujące prace na remontowanych ulicach 

 miasto przyjazne kierowcom 
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 szybsze naprawy dróg 

 mniej bezdomnych 

 szybsze remonty np. ulic 

 mniej budynków rodem z PRL 

 szybszy remont Sienkiewicza 

 mniej dziurawych ulic 

 tańsza komunikacja miejska 

 większa częstotliwość przyjazdów i odjazdów komunikacji miejskiej poza granice Łodzi do powiatów 
łódzkich 

 tempo realizacji remontów 

 mniej meneli 

 tory tramwajowe (straszny stan) 

 mniej obskurnych budynków 

 transport miejski 

 mniej patologii 

 układ ulic 

 mniej przestępczości i chuligaństwa 

 ulepszyć komunikację (linia 3 do końca) 

 mniej reklam 

 ulica Abramowskiego 

 mniej remontów na raz 

 ulicę Kosynierów Gdyńskich 

 mniej remontów ulic 

 unowocześnienie MPK 

 mniej robót drogowych 

 usprawnienie przejazdu na skrzyżowaniu Sienkiewicza-Piłsudskiego 

 mniej rozwalających się budynków 

 usprawnić sygnalizację świetlną 

 mniej śmieci 

 usprawnienie MPK 

 mniej tramwajów, w których nie ma miejsca - niskopodłogowych 

 usprawnienie transportu publicznego 

 mniej zakorkowane ulice 

 utworzyć ustalone miejsce na murale 

 mniej zakorkowanych ulic 

 więcej aktywności dla młodzieży 

 mniej zniszczonych kamienic 

 więcej bezpiecznych przejść dla pieszych 

 mniejsza ilość remontów (przez, które przejść trzeba) 

 więcej deptaków I woonerfów 

 mniejsza liczba billboardów i reklam np. central 

 więcej elementów krajobrazu związanych z Łodzią np. murale 

 mniejsza przestępczość (np. więcej patroli) 

 więcej funduszy na Moto Arena I Orzeł Łódź 

 mniejsze korki 

 więcej koncertów 

 mniejsze różnice między centrum a innymi rejonami 

 częstsze kursy tramwajów linii 10 i 18 

 modernizacja dróg 

 więcej ładnych ścian i murali 

 modernizacja MPK 

 więcej miejsc rekreacji (parki itp.) 

 monotoniczność budowanych bloków i wieżowców 

 więcej miejsc w stylu dworca fabrycznego 

 możliwe zredukować liczbę odstraszających budynków 
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 więcej możliwość dla artystów, takich jak instalacje na przystanku dla pl. Dąbrowskiego 

 bieżnia w Rudzkim Klubie Sportowym 

 więcej odnawiania budynków 

 MPK częściej i na czas 

 więcej ośrodków rekreacji 

 naprawa dróg 

 więcej parków zielonych stref 

 naprawa dziurawych dróg 

 więcej programów i inicjatyw ekologicznych 

 naprawa przystanków 

 więcej remontów kamienic 

 naprawa starych ulic 

 więcej siłowni na świeżym powietrzu 

 naprawa ulic 

 więcej tras rowerowych 

 naprawienie starych, zniszczonych dróg (np. Szczecińska) 

 więcej wydarzeń kulturowych o randze lokalnej 

 narodowość 

 aby autobusy częściej jeździły 

 NIC! 

 więcej zieleni w centrum 

 nie dojeżdżają do mnie UberEats z McDonalda 

 więcej zieleni, parków, drzew 

 nie jestem od tego a i tak tego nie przeczytacie 

 więcej zielonych przestrzeni 

 nie rozkopywać wszystkiego na raz tylko robić po kolei - szybsze kończenie remontów 

 większa dbałość o cmentarze i parki 

 nie zamykanie większych ulic w centrum na raz 

 większe kluby 

 wizerunek wszystkich kamienic 

 większy stadion dla Widzewa 

 wprowadzić więcej atrakcji dla mieszkańców 

 niektóre budynki 

 wybudować metro (nie tylko po Łodzi) 

 niektóre dzielnice, które są kojarzone z niebezpieczeństwem 

 wyburzyć/odnowić nieładne kamienice 

 nieremontowanie nie wymagających remontu części miasta 

 wyeliminowanie starych podwórek, nieporządek 

 nierówne, dziurawe drogi 

 wygląd miasta na Bałutach i w okolicach Kilińskiego 

 niezmieniać ulic co rok 

 wygląd niektórych osiedli 

 noclegownia dla bezdomnych na Stokach (Dom św. Alberta) 

 wygląd starych kamienic 

 notariusz 

 wygląd większości budynków (ogólny remont i rewitalizacja 

 nowe Bałuty 

 wymiana chodników (zniszczonych, zagrażających bezpieczeństwu) 

 bijatyki na Bałutach 

 wyremontować kamienice przy ulicy Zachodniej 

 nowe tramwaje linii nr 8 

 wyremontowanie dworca Łódź Kaliska 

 nowsze budynki 

 wyremontowanie zmniejszonych kamienic 
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 nowsze tramwaje   

 zadbanie o inne dzielnice, gdzie człowiek boi się przejść normalnie 

 nowsze tramwaje dla linii 11 i 4 

 zainwestować w "zielone skwerki" 

 nowsze ulice 

 zająć się bezdomnymi 

 nowszy tramwaj 41 

 zakończenie remontu ulicy Sienkiewicza, bo nie mam dojazdu do szkoły przez co często się spóźniam 

 obniżyć cenę biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej 

 czystość środowiska 

 obskurne kamienice 

 zwiększyć ilość miejsc parkingowych 

 obszar Starego Miasta powinien zostać pilnie zrewitalizowany I być wizytówką miasta 

 zwiększyć ilość zieleni i parków 

 obszczane bramy 

 żeby było bezpieczniej w starych częściach miasta 

 oczyścić ulice 

 żeby nie było korków 

 bogatsze centrum 

 żeby wszystkie ulice nie były rozkopane a prace trwały krócej 

 odbudowa, remont 

 remonty dróg na Bałutach 

 odbudowanie zburzonych kamienic 

 remonty ulic 

 odkopać rzekę 

 budowa metra 

 odkopać rzeki których mamy pod dostatkiem 

 renowacja parków 

 odkorkować centrum miasta 

 restauracja parków, kamienic i ulic 

 odkorkowanie centrum miasta, zwiększenie częstotliwości kursowania MPK 

 rewitalizacja dzielnic/ulic, które jej potrzebują 

 odłączenie Retkini od Łodzi 

 rewitalizacja starych budynków 

 odmalować przejścia podziemne 

 rozbudowa dróg w celu wyeliminowania korków 

 odmalowanie niektórych budynków 

 rozkład jazdy MPK - aby jeździło więcej autobusów 

 odnawiane jest tylko centrum a rejony na obrzeżach są w tyle o kilkadziesiąt lat 

 rozładowanie zakorkowanych ulic 

 odnawianie obrzeży miasta 

 rozwiązania komunikacyjne 

 odnowa   

 rozwinięcie Dworca Łódź Fabryczna (jedzenie) 

 odnowa dróg 

 sadzenie roślinności, przede wszystkim drzew 

 odnowa dworca 

 skatepark w Centrum 

 aby było mniej korków 

 skrócenie czasu remontów 

 odnowa kamienic  

 skupienie się na młodzieży 

 odnowa kamienic i ulic poza centrum miasta 

 spóźniającą się komunikację miejską 
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 odnowa kamienic, które nie są w obrębie centrum 

 sprawniejsze prace remontowe ulic 

 odnowa niektórych budynków na Widzewie 

 sprawniejszy remont ulicy Sienkiewicza 

 odnowa niektórych kamienic 

 sprzątanie i egzekwowanie prawa o obowiązku sprzątania psich odchodów 

 odnowa niektórych starszych części miasta 

 stacja Łódź Kaliska 

 odnowa niektórych szpitali 

 stan budynków 

 odnowa starych kamienic 

 stan komunikacji miejskiej 

 odnowa starszych ulic budynków 

 Stan nawierzchni niektórych dróg 

 odnowić budynki zwłaszcza w centrum 

 całą odnowić 

 odnowić budynki, które pokazują historię naszego miasta 

 centra rozrywki 

 odnowić centrum 

 stare tramwaje 

 odnowić elewację kamienic 

 stosować więcej rewitalizacji aby nie było tylu starych budynków 

 odnowić funkcjonowanie lotniska 

 stworzenie większych możliwości rekreacji i rozrywki 

 brak rozwalających się kamienic 

 stworzyć lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorstw 

 odnowić lub zburzyć stare, nieużywane kamienice 

 stworzyć więcej parków 

 odnowić Łódź Kaliską, metro 

 szersze chodniki 

 odnowić osiedle Olechów 

 szybka komunikacja (przemieszczanie się w krótkim czasie z jednego końca miasta na drugi) 

 odnowić stare bloki 

 szybsza komunikacja po całym obszarze Łodzi 

 brud 

 szybsze prace drogowe 

 odnowić stare budynki poza centrum 

 96c jeżdżące również w tygodniu, nie tylko w weekend 

 odnowić stare części Łodzi 

 ceny (taniej) 

 odnowić stare kamienice 

 Szybszy remont ŁKA 

 odnowić starówkę 

 ścieżki rowerowe   

 odnowić szare kamienice 

 śmierdząca komunikacja miejska 

 odnowić szpitale, poszerzyć kadrę lekarską 

 tańsze bilety aglomeracyjne 

 odnowić ulice poza centrum 

 tańsze/ darmowe MPK 

 odnowić więcej ulic w centrum 

 tempo remontów 

 odnowić zabytki/kamienice 

 tempo remontów (ulica Sienkiewicza) 
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 odnowienie brzydkich budynków, które się odznaczają 

 chcę mieć metro 

 odnowienie dzielnic nędzy 

 tramwaje (usunąć) 

 3LO 

 tworzenie większej ilości zielonych terenów 

 odnowienie Piotrkowskiej 

 udogodnienia dla osób niesłyszących 

 odnowienie rozpadających się kamienic 

 chciałbym, żeby było czyściej 

 odnowienie starych budynków, kamienic 

 ulepszyć drogi 

 brud na ulicach 

 mniej remontów naraz/ mniej zamkniętych ulic 

 odnowienie starych pięknych kamienic 

 ulepszyć MPK - więcej nowoczesnych tramwajów żeby częściej jeździły 

 odnowienie starych ulic i torowisk 

 ulica Kilińskiego 

 odnowienie starych zabytkowych kamienic 

 cudowna śruba napędowa 

 odnowienie większości kamienic 

 ulicę Pryncypalną 

 odnowienie zniszczonych elewacji budynków 

 unowocześnienie budynków 

 brud na ulicy 

 unowocześniona komunikacja miejska 

 odnowiona zabytkowa linia tramwajowa 

 urządzić miejsca z zadbaną zielenią w niezagospodarowanych miejscach 

 odnowione lotnisko 

 usprawnić komunikację (zwiększyć częstotliwość) 

 odremontować/zburzyć wszystkie kamienice 

 usprawnić MPK (zapobiegać spóźnieniom i nieprzyjeżdżaniu) 

 odremontowanie zabytkowych kamienic 

 usprawnienie działania komunikacji miejskiej 

 odrestaurować kamienice 

 usprawnienie komunikacji miejskiej 

 odrestaurować stare kamienice 

 usprawnienie MPK; autobusy czasem nie przyjeżdżają 

 odrestaurować wiele budynków pofabrycznych, które w większości są ładne i mają potencjał ale 
niszczeją 

 usprawnienie ruchu ulicznego, np. zmniejszenie korków 

 odrestaurowanie starych budynków aby nie straszyły wyglądem 

 usunięcie kanarów 

 odtłoczyć miasto przez budowę obwodnicy Łodzi 

 utworzenie metra północ-południe 

 ograniczenie korków na drogach 

 wieczne remonty, rozkopane ulice 

 ograniczenie korzystania z nieodnawialnych źródeł energii 

 więcej akcji na ulicy Piotrkowskiej 

 ograniczenie patologii społecznej 

 więcej autobusów   

 opieka nad ludźmi bezdomnymi 

 więcej autobusów poza Łodzią 

 organizacja komunikacji miejskiej 

 więcej centrów rozrywki 
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 organizacja komunikacji publicznej 

 więcej darmowych rowerów miejskich 

 organizacja ruchu drogowego 

 więcej drzew i zieleni 

 organizować więcej imprez, koncertów 

 więcej działań na rzecz oczyszczania powietrza 

 organizowanie imprez zrzeszających młodzież 

 częstotliwość kursowania i jakość przewozu komunikacją miejską 

 organizowanie większej ilości koncertów muzycznych 

 więcej festiwali 

 obskurne ściany budynków 

 więcej imprez kulturalnych 

 oświetlane I częściej występujące chodniki 

 więcej klubów (sportowych) 

 oświetlenie parku Mickiewicza 

 więcej koncertów   

 otworzyć nowe osiedla 

 więcej koncertów znanych zespołów 

 park rozrywki 

 więcej lokali w centrum 

 parki i skwery zielone przyjazne dla ludzi 

 więcej ładnych kamienic 

 parkingi (większa liczba) 

 więcej ławek I koszy na śmieci 

 patrole policji (większe eliminowanie meneli) 

 więcej miejsc parkingowych 

 pewnie jeszcze coś się znajdzie, ale nie wiem na tę chwilę 

 więcej miejsc rozrywek dla młodych ludzi 

 pijani ludzie 

 więcej miejsc typu OFF Piotrkowska 

 PiS 

 więcej miejsc zielonych 

 płeć 

 więcej możliwości rozwijania się dla młodzieży 

 podejście do ekologii - więcej inicjatyw ekologicznych 

 więcej MPK poza Łódź 

 podkreślić włókienniczą przeszłość 

 więcej natury 

 podnieść cenę biletów parkingowych, obniżyć cenę biletów na komunikację miejską 

 więcej odnowionych kamienic 

 polepszyć komunikację miejską 

 więcej ośrodków kultury 

 pomniki konia do siedzenia 

 więcej parkingów (darmowych przy blokach) 

 pomoc osobom bezdomnym 

 więcej parków I miejsc zielonych 

 poprawa komunikacji miejskiej 

 więcej połączeń autobusowych I tramwajowych 

 poprawa przejezdności w godzinach szczytu 

 więcej połączeń z pobliskimi miejscowościami 

 poprawa transportu miejskiego (ciągle się spóźnia i psuje) 

 więcej promocji kulturalnych dla Łodzi 

 poprawa wyglądu budynków 

 więcej remontowanych kamienic 
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 poprawić działalność MPK 

 więcej renowacji kamienic 

 poprawić MPK 

 więcej rowerów miejskich 

 poprawić stan obrzeży miasta 

 częściej jeżdżące autobusy na Koziny 

 poprawić stan uli 

 aby autobusy były bardziej punktualne 

 poprawić wygląd niektórych obszarów 

 więcej wegańskich restauracji 

 poprawić wygląd starych kamienic 

 więcej wydarzeń kulturowych 

 poprawienie działania MPK 

 więcej wyremontowanych kamienic 

 poprawienie komunikacji miejskiej 

 więcej wysokich nowoczesnych budynków 

 poprawienie MPK 

 więcej zieleni  

 poprawienie stanów niektórych ulic 

 więcej zieleni (np. Więcej parków) 

 poprawienie stanu komunikacji miejskiej 

 więcej zieleni w centrum Łodzi 

 porządek z bezdomnymi ludźmi 

 więcej zieleni, jako lasu, niż sztucznych parków 

 posadźmy więcej drzew 

 więcej zielonych akcentów w centrum 

 posprzątanie miasta 

 więcej zielonych obszarów 

 potrzebujemy więcej zieleni 

 więcej zielonych terenów 

 powietrze 

 więcej darmowych parkingów w centrum 

 powstanie metra 

 większa dbałość o środowisko 

 powstrzymać wycinanie drzew 

 większe bezpieczeństwo 

 pozbyć się meneli z centrum 

 większe zaangażowanie policji 

 poziom bezdomności i bezrobocie 

 większy rozwój MPK (metro) 

 poziom bezpieczeństwa 

 większy stadion na Widzewie 

 poziom czystości 

 wprowadzić do Łodzi nową atrakcję turystyczną 

 poziom czystości lasów, parków, ulic 

 wprowadzić więcej miejsc, gdzie można spotkać się ze znajomymi 

 Poziom czystości w centrum 

 wszystko 

 poziom przestępczości i bezdomnych w mieście 

 wybudowanie miejsc do innych sportów niż piłka nożna, np. baseball 

 praca MPK 

 wyburzenie/remont ruin 

 promowanie miejsc takich jak stare kino, zabytkowe budynki 

 wyeksponować Piotrkowską (i tak jest super) 
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 przebudowa przejazdu pod torami na ul. Niciarnianej 

 wyeliminowanie slamsów 

 brzydkie kamienice 

 wygląd dworca Łódź Kaliska 

 przejezdność ulic 

 wygląd kamienic w centrum 

 przeprowadzać ankietę na lekcjach informatyki - nie marnować papieru 

 wygląd niektórych budynków   

 przeprowadzić remonty starych kamienic 

 wygląd niektórych dzielnic 

 zamknięcie centrum dla samochodów 

 wygląd niektórych ulic, np. Kilińskiego 

 zapewnić większe wsparcie dla lokalnych artystów i kultury 

 wygląd starszych budynków 

 zarządzanie ruchem drogowym 

 wygląd starych kamienic w samym centrum 

 zasadzić więcej zieleni 

 wygląd Widzewa i Górnej 

 zbudowanie ulic, które nie miałyby dziur 

 wygląd zaniedbanych rejonów 

 zburzenie nieużytkowanych budynków 

 wyłapać dzikie psy na Starym Polesiu 

 zburzenie starych, rozwalających się kamienic 

 wymiana starych taborów tramwajowych na nowe 

 zburzyć stare budynki, które nie nadają się do rewitalizacji 

 wyremontować budynki 

 zburzyć wszystkie "psujące krajobraz" budowle 

 wyremontować niektóre budynki, zwłaszcza przy większych ulicach 

 zmienić Zdanowską 

 wyremontować stare, brudne i zniszczone kamienice 

 aby było czyściej, oświetlenie parków, ulic 

 wyremontowanie kamienic, nawet tych poza centrum Łodzi 

 zmodernizowanie MPK 

 wyremontowanie niektórych zabytkowych kamienic 

 zmotywowanie budowlańców do szybszej pracy 

 wyżej wymienione 

 zniwelować korki uliczne 

 zadbanie o czystość miasta 

 brzydkie, brudne, zniszczone budynki 

 zadbanie o parki 

 zrewitalizować wiadukt na Przybyszewskiego 

 zagospodarowanie planu na Starym Mieście 

 zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

 zainwestować w łódzkie uczelnie wyższe 

 zwiększenie częstotliwości przyjazdów tramwajów 

 zainwestować w schroniska …  

 zwiększenie ilości parkingów miejskich 

 zająć się nieużytkami (np. Fabryka na Radogoszczu) 

 zwiększenie liczby ośrodków/wydarzeń sportowych i kulturalnych 

 zakończenie prac na ulicach budowniczych 

 zwiększenie miejsc zielonych 

 zakończyć nieskończone remonty 

 zwiększenie połączeń kolejowych z miejscowościami położonymi poza Łodzią 

 zamiast rozbudowywać sieci dróg - rozbudowywać komunikację miejską 
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 zwiększenie świadomości obywateli o ekologii 

 zwiększyć częstotliwość pociągów 

 przestać rozkopywać wszystkie ulice jednocześnie 

 zapobieganie korkom ulicznym 

 przestać wydawać pieniądze na niepotrzebne rzeczy jak pomnik Jednorożca 

 zasadzić więcej drzew wzdłuż ulic 

 przestrzeń na dworcu Łódź Fabryczna mogłaby zostać lepiej zorganizowana 

 zatłoczona komunikacja miejska 

 przyspieszenie remontów 

 zburzenie (lub rewitalizacja) opuszczonych budynków 

 zmniejszenie ilości reklam na budynkach 

 zburzenie niezdatnych do użytku budynków 

 zmniejszenie korków (zatory drogowe) 

 zburzyć niezamieszkane budynki 

 zmniejszenie przestępczości 

 zburzyć stare kamienice 

 zmniejszyć gigantyczne korki 

 zdecydowanie więcej zieleni 

 zmniejszyć hałas powodowany komunikacją miejską 

 zmniejszenie bezdomności 

 zmniejszyć ilość sygnalizacji świetlnych 

 zmniejszyć korki I dziury na drogach 

 przyspieszenie remontów  

 zmniejszenie obszaru remontu, żeby dało się przejść ulicami 

 przyspieszenie remontów ulic 

 zmniejszenie poziomu smogu 

 przyspieszenie remontu 

 zmniejszyć hałas 

 przyspieszyć remont Rokicińskiej 

 zmniejszyć ilość korków 

 przyspieszyć remonty, przez które trzeba stać w okropnych korkach 

 zmniejszyć korki 

 przyspieszyć rozpoczęte remonty (ul. Sienkiewicza) 

 zmniejszyć przestępczość w Centrum 

 przyśpieszenie prac remontowych na łódzkich drogach 

 zmodernizowanie ulic 

 przywrócenie kamienic do dobrego stanu 

 zniszczone budynki 

 przywrócić autobus 98 

 zredukować korki 

 punktualna komunikacja miejska 

 zrewitalizować stare kamienice 

 punktualne remonty 

 zwiększenie bezpieczeństwa 

 punktualność autobusów 

 zwiększenie bezpieczeństwa nocą 

 punktualność środków transportu 

 zwiększenie czystości miasta 

 punktualny przyjazd autobusów 

 zwiększenie liczby działań mających na celu oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń 

 radę pedagogiczną 3LO 

 zwiększenie liczebności policji 

 remont budynków 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 



  „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” 
  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 

 

St
ro

n
a 

  6
4

 

 remont budynków w Śródmieściu 

 zwiększenie porządku w mieście 

 remont budynków, kamienic 

 zwiększyć bezpieczeństwo 

 remont drogi poza centrum (Aleksandrowska od Szczecińskiej do Aleksandrowa) 

 zwiększyć częstotliwość przyjazdów autobusów 

 remont dworca Łódź Kaliska 

 zwiększyć ilość atrakcji typu Light Move Festival 

 remont kamieni oraz namowa ich właścicieli na remont 

 zwiększyć ilość miejsc zielonych np. parki i skwery 

 remont kamienic 

 zwiększyć ilość ośrodków kultury 

 remont Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec 

 zwiększyć liczbę pojazdów MPK 

 remont niektórych ulic 

 zwiększyć przejezdność ulic 

 remont podupadłych kamienic 

 żeby było cieplej w szkole 

 remont starego szpitala (Kasa Chorych) przy Łagiewnickiej 

 żeby na ulicy Sienkiewicza w okolicach IIILO w czasie trwania matur, nie odbywały się remonty, gdyż 
będzie to przeszkadzać maturzystom, którzy podczas egzaminu chcą się skupić 

 Remont starych kamienic 

 żeby stare osiedla były nowsze 

 remont ulic i starych budynków 

 żeby wszystkie tramwaje były nowsze 

 remont ulicy Legionów 

 żule 

 remont zniszczonych ulic np.. Pomorskiej 

 remontowanie innych dzielnic (szczególnie chodników) 
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