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Szanowni Państwo, 

Projekt Strategii Rozwoju Łodzi został skonsultowany z Zespołem Doradców 
Społecznych pracujących przy Prezydencie Miasta Łodzi pod koniec października br. 

W kwietniu br. Zespół miał okazję zapoznać się ze wstępną Diagnozą sytuacji w jakiej 
znajduje się Łódź, która powstała w Urzędzie Miasta przy bliskiej współpracy łódzkiego 
środowiska naukowego.  

W ocenie Zespołu diagnoza prezentuje obiektywnie bardzo zły stan sytuacji w naszym 
mieście. To ostatni moment, aby zmienić niekorzystne dla miasta trendy społeczno-
gospodarcze, które od wielu lat spychają Łódź na margines polskich miast. Tylko podjęcie 
zdecydowanych działań strategicznych może odwrócić niekorzystne tendencje i przywrócić 
Łodzi godne miejsce wśród polskich miast, a mieszkańcom zapewnić lepsze warunki życia.  

W ocenie Zespołu projekt Strategii trafnie definiuje długofalowe kierunki rozwoju 
Łodzi. Dokument jest bardzo potrzebny, aby skoncentrować wysiłki nad wielowymiarowym 
rozwojem miasta. Łódź, zgodnie z wypracowaną wizją powinna być najszybciej 
modernizującym się miastem w Polsce i w obecnej sytuacji nie może pozwolić sobie na 
politykę małych kroków we wszystkich możliwych dziedzinach.  

Zespół widzi konieczność przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych, po to 
aby mieszkańcy Łodzi utożsamiali się ze Strategią. Będzie ona skuteczna tylko wtedy, kiedy 
zostanie zaakceptowana społecznie. Łodzianie mają prawo aktywnie uczestniczyć w życiu 
miasta i tworzeniu przestrzeni publicznej.  

W ocenie Zespołu Strategia stanowi dobrą podstawę do nawiązania dialogu 
społecznego ze wszystkimi środowiskami społeczno-politycznymi w Łodzi.  

Przygotowanie i przyjęcie strategii jest pierwszym krokiem. Sukces Łodzi będzie 
zależał od jej wdrożenia i konsekwentnej realizacji. Strategia wymaga dalszej pracy nad 
uszczegółowieniem programów operacyjnych z precyzyjnie zdefiniowanymi zadaniami i 
zapewnienia długofalowych źródeł finansowania.  

Strategia jest pierwszą od wielu lat przemyślaną próbą przełamania negatywnych 
tendencji w Łodzi, a jej realizacja daje mieszkańcom nadzieję na lepszą przyszłość. Do jej 
zrealizowania potrzeba zgody, determinacji i współdziałania wszystkich Łodzian. 
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