Przy Sienkiewicza 79 powstaje Centrum Vigor Senior
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– Wszystkie budynki wchodzące w skład nieruchomości zostaną generalnie wyremontowane.
Niskie zabudowania zostały rozebrane, a w ich miejscu powstaje pełna zieleni przestrzeń strefy
relaksu i odpoczynku. Po remoncie budynki zyskają dodatkowe funkcje – w tym celu wnętrze
nieruchomości zostało przebudowane. Poza istniejącymi dotychczas mieszkaniami i lokalami
użytkowymi pojawią się również: Centrum Vigor Senior, czyli Dom Dziennego Pobytu dla
Seniorów, mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz miejsce na
pracownie artystyczne. Każde mieszkanie będzie wyposażone w łazienkę oraz kuchnię lub aneks
kuchenny. W budynkach pojawią się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – mówi
Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.
W budynkach przy ulicy Sienkiewicza 79 powstaną: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów,
4 komfortowe mieszkania komunalne, jedno mieszkanie chronione dla osób
z niepełnosprawnością ruchową oraz 10 pracowni dla artystów.

– Dobiegają końca prace przy elewacji oraz przy przejeździe bramowym kamienicy. Prace
wykończeniowe we wnętrzach budynków są bardzo zaawansowane. Prawdziwą perełką inwestycji
będzie zabytkowa studnia, która zostanie pieczołowicie odtworzona. Pod szklanym wiekiem
zachował się jej oryginalny mechanizm, który został przez nas odnowiony. Przed nami
zagospodarowanie terenu, czyli montaż małej architektury oraz wykonanie nasadzeń – dodaje
Jerzy Klemm z firmy BUDOMAL.
Przy ulicy Sienkiewicza 79 powstanie ogólnodostępna rekreacyjna przestrzeń dla seniorów, dzieci
i całych rodzin. Podwórko, które jest naturalnym uzupełnieniem strefy OFF Piotrkowska, stanie
się ogrodem z mnóstwem zieleni. Posadzone zostaną rośliny niskie, krzewy i pnącza (dziurawiec 60 sztuk, tawułka – 365 szt., bluszcz - 139 szt., hortensja bukietowa – 150 szt., laurowiśnia
wschodnia - 34 szt.) oraz 5 drzew wiśni piknikowej.
Niektóre z drzew zyskają dodatkowe oświetlenie. Położona zostanie także nowa posadzka. W
przejściach między budynkami również pojawi zieleń, głównie w formie krzewów i roślin pnących.

• Inwestycja zostanie oddana do użytku na przełomie 2020/2021 r.
• Wartość projektu oraz przebudowy budynków - 13,83 mln zł.
• Remont przy ul. Sienkiewicza 79 jest elementem projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum
Łodzi - Projekt 6.
• Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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