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Opis miejsca 

Rys. 1. Położe ie Parku Kulturowego Miasto Tka zy w Zgierzu. 
źródło: http://www. iastotka zy.pl/o-projekcie/o-projekcie-podstrona 



 

Założe ia doty zą e rewitaliza ji 
Miasta Tkaczy 

 • Przywrócenie obszarowi funkcji miejskich: 
usługowej, ha dlowej, ieszkal ej Prze ia a społe z o-

gospodarcza miejsca 

• Zi tegrowa a usługa gastro o ii i kultury Wytworzenie miejsca 
rekrea ji dla ieszkań ów 

• Włą ze ie ieszkań ów w pro es przy 
współpra y z orga iza ja i pozarządowy i  

udowa tożsa oś i z iejs e  

Aktywiza ja ieszkań ów 
rewitalizowanego obszaru 

• Miasto Tkaczy jako wizytówka i marka Zgierza Wytworzenie produktu 
turystycznego 



Realiza ja przedsięwzię ia 

 
Rys. 2. Granice parku 

kulturowego 

Miasto Tkaczy 

w Zgierzu, załą z ik 

grafi z y do u hwały  
nr XV/142/03  

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 30 grudnia 

2003 r. 
źródło: http://www. iastotka zy.pl/o-

projekcie/o-projekcie-podstrona 

 

 

 
 

 

 



Realiza ja przedsięwzię ia 

 

Rys. 3. Do  Tka za przy ul. H. Dą rowskiego , tuż przed 
tra sloka ją a ul. G. Narutowi za.  

źródło: http://www. iastotka zy.pl/o-projekcie/o-projekcie-podstrona 

 

 

  



Realiza ja przedsięwzię ia 

 

Rys. 4. Prace remontowe przy ul. Ks. Sz. Rembowskiego 6.  
źródło: http://www. iastotka zy.pl/o-projekcie/o-projekcie-podstrona 



Realiza ja przedsięwzię ia 

 

Rys. 5. Centrum Konserwacji Drewna. 
źródło: http://www. iastotka zy.pl/o-projekcie/o-projekcie-podstrona 



Realiza ja przedsięwzię ia 

 

Rys. 6. Muzeum Miejsca Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.  
źródło: http://www. iastotka zy.pl/o-projekcie/o-projekcie-podstrona 

 

 



Realiza ja przedsięwzię ia 

 

Rys. 7. Restauracja Biedermeier Bistro.  
źródło: http://www. iastotka zy.pl/o-projekcie/o-projekcie-podstrona 

   



 

Miasto Tka zy dziś 

 
Funkcja Działalność  

Dom Turysty NIE- OBECNIE MUZEUM 

LALEK 

Muzeum Miejsca TAK 

Centrum Konserwacji 

Drewna 

TAK 

Restauracja Biedermeier DZIAŁA Z PRZERWAMI 

Sala konferencyjna TAK 

Rys. . Ta ela z ist ieją y i i ieist ieją y i 
fu k ja i w Mieś ie Tka zy.  



Wnioski z wywiadów 

Rys. 9. Ankieta badawcza 

wykorzystana w badaniu.  



 

Dziękuję za uwagę! 
 


