NR 2
TRASA WSCHÓD-ZACHÓD
BUDUJE !

Przed nami kilkanaście miesiecy komunikacyjnych utrudnien.
Budujemy Trase Wschód-Zachód, poniewaz dzieki niej po Lodzi
bedziemy jezdzic szybciej, bezpieczniej i wygodniej. Trasa W-Z
to najwieksza drogowa inwestycja od blisko pięćdziesięciu lat.
Przebudowujemy kluczowa arterie Lodzi. Wymieniamy tory, przedluzamy linię tramwajową az na Olechów. Stworzymy trzy nowoczesne
centra przesiadkowe, dzieki którym nie bedziemy juz biegac, czasem
w deszczu, pomiedzy przystankami.
Po Lodzi lepiej bedzie się jezdzic równiez samochodem. Przebudujemy
ponad 219 skrzyzowan i podlaczymy je do inteligentnego systemu
sterowania ruchem. Dzieki temu przejedziemy przez cale miasto
zawsze trafiajac na zielone swiatlo.
Podobne utrudnienia podczas duzych remontów przezyli juz
mieszkancy Wroclawia, Gdanska czy Katowic. Oni tez stali
w korkach, tez musieli radzic sobie z zamknietymi ulicami.
Teraz juz o tym zapomnieli. Dzis jezdza po nowych
drogach i korzystaja z lepszej komunikacji
miejskiej. Idziemy tą sama droga.
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1. O CO CHODZI Z TYMI 219 SKRZYŻOWANIAMI?

BĘDZIE:

Trasa W-Z to oczywiście nowa jakość w poruszaniu się tramwajem
pomiędzy Retkinią a Olechowem. Ale nie tylko. Całkowicie
zmodernizujemy 219 skrzyżowań w całym mieście. Jako pierwsi
w Polsce podłączymy tak wiele skrzyżowań do inteligetnego Systemu
Sterowania Ruchem. Przez 24 godziny na dobę komputer będzie
dobierał długość świateł na skrzyżowaniach w całej Łodzi, aby
maksymalnie upłynnić ruch. Żadne miasto w Polsce nie zrobiło tego
na taką skalę. A to nie wszystko: zmodernizowane skrzyżowania będą
wyposażone w przyciski dla pieszych, detektory dla samochodów,
oraz radary mikrofalowe dla rowerzystów.

SZYBCIEJ
podróż z Retkini na Olechów skróci się o co najmniej 6 minut
zielona fala dla kierowców i inteligentny system świateł
będzie dopasowywać się do sytuacji na drogach

WYGODNIEJ

2. PO CO ŁODZI TAKI TUNEL?
Tunel pod al. Kościuszki i ul. Piotrkowską, a także wiadukty przy
ul. Sienkiewicza i ul. Wólczańskiej umożliwią płynny ruch autobusów
i tramwajów na trasie W-Z. Z centrum miasta znikną korki, wszyscy
łatwiej i szybciej wrócą po pracy do domu i dojadą wieczorem
do centrum miasta.

zapomnijmy o trzęsących się tramwajach. Nowe tory to
większy komfort podróży i nowa jakość w komunikacji
miejskiej

BEZPIECZNIEJ

300 mln zł

wymienimy na nowe 18 km torów. Nowoczesny system
sterowania ruchem będzie zapobiegać wypadkom
i kolizjom tramwajów

Tyle pieniędzy z Unii Europejskiej dostajemy na Trasę W-Z.
Jeśli teraz zrezygnujemy z tej inwestycji, stracimy nie tylko
tą rekordową kwotę, ale zostaniemy także wpisani na...

02.03.2010

wiceprezydent
Dariusz Joński określa
zakres Trasy W-Z

01.03.2013
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podpisanie z firmą
Mosty Łódź umowy
na budowę Trasy W-Z

czarną listę

2011

przedstawiono łodzianom
5 wariantów przebiegu
Trasy W-Z

01.10.2013

rozpoczęcie I etapu Trasy
W-Z. Demontaż torowiska
i sieci trakcyjnej na odc.
al. Włókniarzy - ul.Kilińskiego

04.02.2012

w głosowaniu
łodzianie wybierają
Wariant I przebiegu
Trasy W-Z

04.11.2013

rozpoczęcie II etapu
inwestycji. Ograniczenie
ruchu samochodowego
na al. Piłsudskiego

To oznaczałoby, że przez
najbliższe 7 lat nie otrzymamy
z Unii Europejskiej ani złotówki!

05.05.2012

rozstrzygnięcie
Konkursu na Przystanek
Centrum

wiosna 2014

2015

rozpoczęcie prac
budowlanych
na pozostałych
odcinkach Trasy W-Z

zakończenie budowy
Trasy W-Z

DARMOWE PARKINGI
BUDUJE !
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DARMOWE PARKINGI
Na tych parkingach za pozostawienie auta kierowcy
nie zapłacą ani grosza. W ten sposób chcemy
zachęcać do przesiadki na komunikację miejską.
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LINIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Te linie autobusowe i tramwajowe umożliwią
sprawny przejazd przez centrum miasta,
bez potrzeby używania samochodu.
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ZGIERSKA-LIŚCIASTA

TRASA AUTOBUSU Z10
PABIANICKA-IKEA
To zastępcza linia autobusowa kursująca
wzdłuż Trasy W-Z. Autobusy na przystanek
podjeżdżają co 6-10 minut.
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Na tych ulicach, w części zamkniętej dla ruchu,
będzie można parkować samochody.
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Odcinki ulic lub skrzyżowania
z częściową przejezdnością.

g
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TU MOŻE BYĆ TRUDNIEJ

chniki

Odcinek ulicy wyłączonej z ruchu.
Będzie można na niej zaparkować
samochody.

Polite

STREFA PARKOWANIA

Odcinek lub skrzyżowanie
całkowicie wyłączone z ruchu,
z zachowaniem wjazdów
docelowych.

Mapki pokazują sugerowane objazdy
i trasy alternatywne dla kierowców
samochodów po 4 listopada, gdy zacznie
się zasadnicza część przebudowy Trasy W-Z.

I

Sugerowana tarasa objazdu.

TU NIE WJEDZIEMY
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Zamknięta dla samochodów będzie
większa cześć al. Piłsudskiego i al. Mickiewicza.
Zamknięte będą także skrzyżowania
z ul. Gdańską, ul. Wólczańską, ul. Kościuszki i ul. Piotrkowską.
Przejedziemy za to ul. Sienkiewicza i ul. Kilińskiego.
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EXPO I REWITALIZACJE
BUDUJE !

Wielka

Wystawą Expo Łódź wraca do ekstraklasy miast europejskich.
Decyzja rządu potwierdza, że to, co robimy w Łodzi jest unikatowe
w skali Europy. Expo w Łodzi to kilkanaście tysięcy nowych miejsc
pracy, wpływy do budżetu miasta oraz kilkanaście milionów gości
z całego świata. Dzięki rewitalizacji śródmieścia, budowie Nowego
Centrum Łodzi i organizacji wystawy Expo, staniemy się
nowoczesnym, europejskim miastem. Podniesiemy standard życia
mieszkańców. Możliwość ubiegania się o wystawę Expo
to potwierdzenie, że Łódź rozwija się w rekordowym tempie. Już dziś
jesteśmy liderami rewitalizacji, a nasze plany na lata 2013 - 2020
przebiją wszystko, co działo się w rewitalizacji w ostatnich latach
w Polsce. Żadne inne miasto nie inwestuje tyle co my.
Od dziś rozpoczynamy ogromne przygotowania. Mamy
do wybudowania Nowe Centrum Łodzi, podziemny dworzec,
drogi w śródmieściu. Będziemy ubiegać się o środki
europejskie na rewitalizację śródmieścia. Expo w Paryżu
pozostawiło Wieżę Eiffla, nam zostawi pięknie
wyremontowaną Łódź i mieszkańców
dumnych ze swojego Miasta.
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wpływów z turystyki
podczas Expo
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EXPO W ŁODZI
CO TO JEST INTERNATIONAL EXPO?
International Expo to największa tematyczna światowa wystawa, organizowana
cyklicznie, prezentująca cywilizacyjny, kulturowy i techniczny dorobek świata.
International Expo organizowane jest co pięć lat, za każdym razem w innym kraju. Łódź
będzie ubiegać się o zorganizowanie International Expo w 2022 roku. Tematem
International Expo w Łodzi będzie kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.

DLACZEGO ŁÓDŹ I DLACZEGO
REWITALIZACJA?
MANUFAKTURA
Łódź jest idealnym przykładem poprzemysłowego miasta, które za wszelką cenę chce
przywrócić do życia dawne fabryki i kamienice. Odnawiamy zniszczoną przestrzeń
po to, by znów można było w niej mieszkać, pracować i żyć.
Łódzkie International Expo byłoby pierwszym zorganizowanym nie tylko w Polsce,
ale i w Europie środkowej i wschodniej. Jako pierwsze Expo w historii poruszałoby tematy
kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich.
Łódzkie rewitalizacje centrum miasta są unikatowe w skali Europy. Zrewitalizowany
kompleks dawnej fabryki Izraela Poznańskiego (Manufaktura) czy odnowiony teren
elektrociepłowni (EC1) oraz powstające Nowe Centrum Łodzi to modelowe przykłady
nowoczesnej rewitalizacji przestrzennej, społecznej i ekonomicznej. Łódź staje się
ekspertem w dziedzinie przywracania do życia pofabrycznych budynków i zabytkowych
kamienic (program Mia100 Kamienic). W zrewitalizowanej przestrzeni Łodzi stworzono nie
tylko lokale mieszkaniowe (np. Tobacco Park), ale również przestrzeń biznesową
i komercyjną (np. Hotel Andel's, Fabryka Grohmana). W odnowionym dziedzictwie
łódzkich fabrykantów tworzymy również doskonałe miejsce dla rozwoju kultury i sztuki
(np. Księży Młyn, Art_Inkubator).

MTŁ

CO EXPO DA ŁODZI?
Rola gospodarza International Expo to niepowtarzalna szansa na promocję. Jednego
dnia wystawy tematyczne International Expo odwiedza ponad 20 tys. osób. Swoje
rozwiązania promuje na tych wystawach ponad 100 państw. Gość zwiedzający Expo
wydaje dziennie od 18 do 70 euro. Podczas Expo w Hanowerze turyści pozostawili w kasie
hoteli, barów i restauracji ponad 700 mln euro. Łódź już podczas starania się o Expo
dostanie od rządu polskiego nawet do 20 mln złotych na promocję w świecie. A gdy
dostaniemy Expo, na inwestycje możemy otrzymać nawet ponad 500 mln euro.
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REWITALIZACJE
BUDUJE !

PIOTRKOWSKA
START INWESTYCJI: LISTOPAD 2012
KONIEC INWESTYCJI: WIOSNA 2014
KOSZT: 43 MLN ZŁ
Rewitalizacja ul. Piotrkowskiej przywraca jej blask i wielkomiejski charakter.
Po remoncie przedsiębiorcy i restauratorzy dużo chętniej będą
na odnowionej Pietrynie otwierać swoje sklepy i restauracje. Znów
będziemy mogli chwalić się najwspanialszą handlową ulicą w Polsce.
Poszerzone zostały chodniki, a starą betonową kostkę zastąpiono
eleganckimi płytami granitowymi. Pojawiły się nowe meble miejskie,
latarnie, ławki i stojaki rowerowe. Wreszcie jest też więcej zieleni. W planach
mamy także całkowite zmodernizowanie Placu Wolności.

MIA100 KAMIENIC
START INWESTYCJI: III KWARTAŁ 2011
KONIEC INWESTYCJI: IV KWARTAŁ 2014
KOSZT: 100 MLN ZŁ
„Mia100 Kamienic" to obecnie największy w Polsce program kompleksowej
rewitalizacji miejskich kamienic. W ciągu czterech lat odrestaurujemy i oddamy do użytku 100 budynków. Kamienice remontowane
są od fundamentów po dachy, przeprowadza się w nich termomodernizację,
wzmocnienie stropów, remont elewacji i klatek schodowych oraz prace
konserwatorskie wewnątrz budynków. Wszystko, po to, by perły pofabrycznej
architektury odzyskały dawny blask. Jedną z remontowanych kamienic jest
ta przy ul. Piotrkowskiej 171/173. To zabytkowy budynek, wybudowany
ponad 120 lat temu. Podczas prac konserwatorskich udało się odkryć, ukryte
pod warstwą farby zabytkowe freski. Dziś już odnowione, z dumą możemy
pokazywać je każdemu turyście.

PIOTRKOWSKA
MIA100 KAMIENIC

EC 1

To jeden z największych urbanistycznych projektów w historii Łodzi.
Zaniedbany, centralny obszar miasta w ciągu najbliższych lat ma stać się
Nowym Centrum Łodzi. Przebudowie ma ulec ogromna część śródmieścia
wyznaczona ulicami Narutowicza, Piotrkowską, Tuwima i Kopcińskiego –
teren o powierzchni ponad 100 ha. Jego centralnym punktem będzie
nowy dworzec Łódż Fabryczna, którego większa część znajdzie się
pod ziemią. Wokół dworca powstanie imponująca przestrzeń
biznesowo-kulturalna, otwarta dla wszystkich mieszkańców. W Nowym
Centrum powstaną restauracje, kluby, biurowce i obiekty przyjazne
artystom.
Pierwszym obiektem, który zostanie oddany na terenie NCŁ będzie
zrewitalizowana, zabytkowa elektrociepłownia EC1 – nasze łódzkie
Centrum Nauki Kopernik.

EC 1

ART_INKUBATOR
START INWESTYCJI: I KWARTAŁ 2012
KONIEC INWESTYCJI: I KWARTAŁ 2014
KOSZT: 32 MLN ZŁ
Część zakładów Scheiblera i Grohmana przy ul. Tymienieckiego w przyszłym
roku stanie się centrum kultury i przedsiębiorczości. W 2014 roku pojawią
się tu artyści oraz młode firmy kreatywne. Dawne magazyny fabryki
przekształcane są na przestrzeń artystyczną i biurową.
W kompleksie mają znaleźć się między innymi sala teatralna, galeria,
pracownie, pomieszczenia konferencyjne, audiowizualne i wystawiennicze.
Dziedziniec budynku ma zostać przekształcony w patio, przykryte szklanym
dachem

ART_INKUBATOR
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START INWESTYCJI: III KWARTAŁ 2010
KONIEC INWESTYCJI: II KWARTAŁ 2014
KOSZT: 275 MLN ZŁ

