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Pasaż zakwitł Neon

Traktorowa zamknięta

Kończą się prace przy
rozbudowie pasażu między ul. Piotrkowską, Zachodnią i placem Wolności. Obok dobrze już
znanego Pasażu
Róży, czyli

W poniedziałek rozpoczęła się przebudowa
ul. Traktorowej pomiędzy ul. Aleksandrowską
a ul. Rojną. Minionej nocy
została
wprowadzona
nowa organizacja ruchu.
Zamknięty jest odcinek
ul. Traktorowej pomiędzy
ul. Grabieniec a ul. Rojną. Zapewnione są tylko
wjazdy gospodarcze i docelowe. Ulica Łanowa bę-

INWESTYCJE

FOTOFESTIWAL

tysiącami róż znowu
zabłysnął
instalacji z tysięcy potłuczonych szkieł autorstwa
Joanny Rajkowskiej, powstało nowe przejście do
Akademickiego Ośrodka
Inicjatyw Akademickich
oraz Muzeum Farmacji.
W powiększonym pasażu wymieniono nawierzchnię,

dosadzono drzewa i krzewy, a w tej chwili trwa
montaż ławek, na których
będą mogli odpocząć spacerowicze. Wielką atrakcją nowej, kameralnej
przestrzeni są tysiące róż,
które właśnie kolorowo
zakwitły.
sasza

FOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL

Fotofestiwal się już skończył, ale pozostawił po
sobie wspaniałą pamiątkę
– odrestaurowany neon na
pl. Wolności. Neon FOTO
powstał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku,
jako reklama innych zakładów fotograﬁcznych, które
działały wówczas pod tym
adresem.
Zaprojektował
go Kazimierz Maliszewski.
Dopiero w 1999 r. najstarszy
łódzki zakład fotograﬁczny
– działający nieprzerwanie od 1903 r. A.A. Bielski
– otworzył swoją siedzibę
w miejscu pod kolorowym
neonem
nawiązującym
swoją formą do egipskiego
oka Horusa. Tamten, historyczny już zakład, działa
do dziś, lecz około dekady
temu przestał świecić neon
znajdujący się na fasadzie
budynku. Z okazji dwudziestej edycji Fotofestiwalu, poświęconej w całości
miastu Łódź, organizatorzy
postanowili sﬁnansować
ponowne zapalenie tego
wyjątkowego neonu.
rd

ŁÓDŹ BUDUJE

przez remont

dzie ślepa przy ul. Traktorowej.
Objazdem pojadą autobusy linii 78, 96ABC i N1AB,
które ominą zamknięty
odcinek przez ulice Kaczeńcową i Aleksandrowską. Utworzony zostanie
dodatkowy przystanek
w obu kierunkach na ul.
Kaczeńcowej przy ul. Rojnej.
TAnd

FOT. LODZ.PL

NASI CZYTELNICY

Szanowni Państwo,
Gorące podziekowanie dla pana kierowcy autobusu 58B, jadącego 18 czerwca o godz. 15:10 w kierunku Stoków. Na przystanku „działki” czekał na
mnie, choć ja nie mogłam się pospieszyć, bo tak źle
się czułam. Za pośrednictwem gazety
serdecznie dziękuję
i życzę wszystkiego
dobrego temu panu.
Maria z ul. Pieniny

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

AGRESYWNY ROWERZYSTA
Kobieta z mężczyzną zostali zaatakowani przez
mężczyznę jadącego po
pasach rowerem. Kiedy
zwrócili mu uwagę na niewłaściwe zachowanie na
drodze, ten rozpylił w ich
kierunku gaz pieprzowy.
Wizerunek napastnika został opublikowany w me-
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diach społecznościowych
i na forach internetowych.
Prawdopodobnie to było
powodem, że 31-latek sam
zgłosił się na policję i przyznał do przestępstwa.
Mężczyzna jest recydywistą, grozi mu 18 miesięcy
więzienia.
rp

Redakcja

ZATRZYMALI 70-LETNIEGO NOŻOWNIKA

PIJANY SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ

Policjanci odebrali zgłoszenie o napaści z nożem
w jednej z kamienic przy
ul. Niższej. Z relacji świadków wynikało, że oﬁara
wychodziła z mieszkania
od znajomego, kiedy z naprzeciwka wypadł starszy
mężczyzna i wbił mu nóż
w brzuch. Poszkodowanego do szpitala odwiozła
karetka, a jego stan jest
określany jako ciężki.

O zdarzeniu policję zawiadomiła kobieta, której auto
zostało potrącone przez
inny samochód. Sprawca kolizji uciekł. Kobieta
udała się za nim w pościg
razem z innym kierowcą, który był świadkiem
zdarzenia. Pod szpitalem
im. Kopernika uciekinier
porzucił auto, ale został
zatrzymany przez przechodniów.
Zatrzymany 50-latek był
pijany, miał 3,2 promila

70-letni napastnik zabarykadował się we własnym
mieszkaniu, ale w otwarciu drzwi policjantom
pomogli strażacy. Krewki senior był nietrzeźwy,
badanie pokazało u niego
1,67 promila alkoholu. Napad tłumaczył zatargiem
z przeszłości.
Napastnik został aresztowany. Wcześniej był już
notowany za przestępstwa.
rp

Redaktor naczelna

Druk

Wydawca

Aleksandra Hac
redakcja@biblioteka.lodz.pl

sekretariat@biblioteka.lodz.pl

alkoholu w organizmie.
Nie dość, że spowodował
kolizję i uciekł z miejsca
wypadku, to podawał
policjantom nieprawdziwe dane, ma dożywotni
zakaz prowadzenia pojazdów, a jego samochód
miał fałszywe numery rejestracyjne.
Mężczyźnie postawiono
szereg zarzutów, grozi mu
kilka lat więzienia.
rp
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REWITALIZACJA

Uratują zabytkową kamienicę
Przy ul. Legionów 20 jeszcze niedawno można było
nakręcić ﬁlm wojenny
albo horror. To już przeszłość, bo właśnie zaczął
się remont zrujnowanego
budynku.
Kamienica jest w opłakanym stanie. Specjalne siatki
zabezpieczają pieszych na
chodniku przed sypiącą się
elewacją, na której wysiały
się małe brzozy. Budynek
jest wyłączony z użytkowania i już od dawna nikt
w nim nie mieszka. Od
kompletnej ruiny uratuje
go właśnie rozpoczęty remont.
- Przy ul. Legionów odnowimy wszystko. Naprawimy
dach i wzmocnimy stropy,
wymienimy okna, a te, które
da się zachować, odrestaurujemy. Wyremontujemy
fasadę i wnętrza budynku,
w którym powstaną mieszkania komunalne, świetlica
środowiskowa i lokale dla
przedsiębiorców – mówi
Olga Kassyańska z Zarządu
Inwestycji Miejskich.
To będzie jedna z najdroższych inwestycji w progra-

mie rewitalizacji, jej koszt
to prawie 20 milionów
złotych. Poza frontowym
budynkiem wyremontowane zostaną też oﬁcyny.
Do wszystkich mieszkań
i lokali będą podciągnięte
nowe media, a przyszłym
lokatorom po odbiorze kluczy pozostanie tylko wniesienie mebli.
- Przebudujemy też podwórko, które zamienimy
w zielone miejsce na sąsiedzkie spotkania. Zachowamy istniejące drzewa
i dosadzimy krzewy. Zamontujemy ławki, stojaki
na rowery i wymienimy
nawierzchnię. Pojemniki
na śmieci zostaną ukryte
w specjalnym pomieszczeniu w jednej z oﬁcyn – dodaje Kassyańska.
W ramach rewitalizacji jest
odnawiana także inna kamienica przy ul. Legionów,
budynek pod numerem
37a. Rewitalizację w tym
rejonie zwieńczy przebudowa samej ulicy, która
rozpocznie się w przyszłym roku.
Aleksandra Hac

Wybudowana w drugiej
połowie XIX wieku kamienica przy ulicy Legionów
miała kilku właścicieli.
W 1886 roku nieruchomość
przeszła na własność Abrahama Kempnera, a w 1892
na małżonków Chaima
Dawida i Ryfki Ruchli Sin-

ŁÓDŹ BUDUJE

Początek zmian na ul. Mileszki
Będzie nowa nawierzchnia, uporządkowane trawniki i poprawi się bezpieczeństwo. Ile potrwa
remont?
Inwestycja na ul. Mileszki
to odpowiedź na potrzeby
mieszkańców. - Zadanie
zostało zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego. Wybrali-

śmy wykonawcę i zaczynamy realizację. Projekt
obejmuje remont odcinka
od ulicy Bratkowej do Gerberowej. Wykonawca położy nową warstwę betonu asfaltowego i odtworzy
trawniki. Prace potrwają
kilka miesięcy – mówi
Marcin Sośnierz, Zarząd
Inwestycji Miejskich
Rozpoczęty właśnie remont to początek zmian
na ulicy Mileszki. Jeszcze
w tym roku miasto ogłosi
przetarg na przebudowę

FOT. WIZUALIZACJE.LODZ.PL

INFO

odcinka od ul. Pomorskiej
do ul Bratkowej. Zakres
prac obejmie przebudowę
jezdni, budowę chodnika
i zjazdów, wysianie trawników, nowe oświetlenie
i odwodnienie. Te prace
potrwają nieco dłużej, bo
kilkanaście miesięcy i rozpoczną się w przyszłym
roku.
ML

FOT. LODZ.PL

gerów. W 1906 roku właściciel kamienicy zbankrutował i traﬁła ona do rodziny
Poznańskich.
Oryginalnie nie miała bramy wjazdowej – wybito ją
prawdopodobnie w dawnej sieni klatki schodowej.

NOWE MIESZKANIA

Kolejna

inwestycja

WTBS

Przy ul. Nawrot 98 stanie
nowy blok, a w nim 35
mieszkań i lokal użytkowy. Lokale będą na wynajem, ale przyszli lokatorzy muszą dorzucić
się do kosztów budowy.
Widzewskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna kolejną inwestycję – zbuduje
14 kawalerek, 19 mieszkań
dwupokojowych
i dwa trzypokojowe.
Nowy blok przy ul. Nawrot 98 będzie gotowy
w 2023 r.
W budynku do dyspozycji przyszłych najemców będzie też parking
na 24 miejsca. Nad ga-

rażem zaplanowano zaś
zielony dach. Mieszkania
zostaną wykończone pod
klucz.
Przy Nawrot budowa
zaraz się zacznie, a kończy się za to inna, przy
ul. Wysokiej 30, gdzie
WTBS w tym roku odda
49 mieszkań. Nowi
lokatorzy
do-

staną klucze do domów
w drugiej połowie tego
roku.
Aby
zostać
najemcą
WTBS, wymagany jest
udział w kosztach budowy mieszkania, który
wynosi 30 proc. kosztów.
Wkład jest zwracany przy
rozwiązaniu umowy najmu.
JB

FOT. WTBS
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KOMUNIKACJA

SKOŃCZYLI LIMANOWSKIEGO,
zaczynają Helenówek
Tramwaje wróciły dzisiaj na ulicę Limanowskiego. To znak, że
torowcy przenoszą się
z pracami na ul. Zgierską.
Skończył się remont
torowiska ul. Limanowskiego. Na odcinku
między ul. Zachodnią
i Zgierską ekipa budowlana wymieniła też sieć
trakcyjną. Ulica została w połowie zeszłego
tygodnia otwarta dla
kierowców, a od dzisiaj
mogą z niej korzystać
również pasażerowie
MPK.

Dzięki remontowi na ul. Limanowskiego wróciła linia
5, która zapewnia dojazd do
Bałuckiego Rynku i ułatwia
obsługę Starego Miasta. Na
swoją trasę wróciły również
linie 64, 65 i N2.
Koniec remontu na ul. Limanowskiego to jednocześnie rozpoczęcie wymiany
torowiska na Helenówku.
Trwają już prace przy budowie przejazdu między
torami, który pozwoli dwukierunkowym tramwajom
na zawracanie. Dzięki temu
nawet podczas wyłączenia
z użytkowania na czas remontu zajezdni na Hele-

nówku, na Radogoszcz
ciągle będzie kursować
„jedenastka”.
Trasa linii nr 11 zmieni
się w południowej części
miasta – tramwaje dojadą
tylko do pl. Niepodległości. Dalej, na krańcówkę
na Kurczakach, pasażerów zawiezie „czternastka”. MPK zmieni też trasy
tramwajów 3, 3A i 3B, żeby
zapewnić więcej kursów na
Rzgowskiej i Łagiewnickiej.
Więcej informacji o kursowaniu MPK znajduje się na
stronie www.mpk.lodz.pl

Dzięki remontom torowisk
w tramwajach będzie mniej trzęsło

Tomasz Andrzejewski

FOT. ECHO INVESTMENT

DZIAŁAJ RAZEM
Na osiedlu przy ul. Senatorskiej 50/52 mieszkańcy
urządzili sobie „ogrody
na balkonie”.

NOWE MIESZKANIA

Pod okiem fachowców
razem sadzili kwiaty, warzywa i siali zioła. Skorzystali z rad i doświadczeń,
jak dbać o mini-ogródki,
urządzone w skrzyniach
i skrzynkach na swych
balkonach. Pomogło im
miasto.
Wiele osób zaciekawionych tym, co się dzieje na
osiedlu, wyszło z domów.
Wspólne działanie

I 1000 NOWYCH DRZEW

CORAZ
TAŃSZA

pozwoliło sąsiadom poznać się bliżej.
- Miasto pomoże każdemu, kto chciałby też zrobić coś na swoim osiedlu.
W ramach Inicjatywy Lokalnej łodzianie mogą skorzystać z naszego wsparcia,
pracownicy podpowiedzą,
jak zrealizować pomysł.
W ostatnich latach przeprowadzano wiele takich
inicjatyw, np. zorganizowano pikniki sąsiedzkie,
posadzono krzewy i kwiaty, pomalowano ogrodzenie szkoły, urządzono
zielony skwerek - wylicza
Olga Zuchora z Biura Aktywności Miejskiej.
rd

Do 85 milionów złotych
stopniała cena wywoławcza
za centrum handlowe przy
al. Politechniki. Syndyk będzie próbował sprzedać je
po raz czwarty.

INFO
Jeżeli chcesz zrealizować własny pomysł i otrzymać wsparcie Miasta,
skontaktuj się z Biurem Aktywności Miejskiej UMŁ: tel. 42 638 46 99
WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.LODZ.PL/DECYDUJEMY

FOT. LODZ.PL

Turek z Echo Investment, wania samochodów elektrycznych. Dostarczymy
który buduje osiedle Zenit.
Osiedle będzie korzystało też do mieszkań zielone
z deszczówki do nawad- ciepło, powstające w lokalniania roślin, a w ogólno- nej elektrociepłowni Veolii
dostępnej szklarni miesz- – mówi Adrian Sienick,
dyrektor ds. rozwokańcy będą mogli
ju Veolia Energia
uprawiać zioła,
Łódź S.A.
kwiaty czy
Echo stawia
warzywa.
na ekologię
Do współnie tylko na
pracy przy
swojej noprojekcie
wej inweEcho zaproByło Tesco, stycji przy ul.
siło Veolię
będą bloki Widzewskiej.
– wiodące- Żeby Łódź
go producenbyła jeszcze barta czystej energii,
który wyposaży inwestycję dziej zielona, na terenie
w nowoczesne, ekologiczne całego miasta posadzimy
rozwiązania. - Eko-energia ponad tysiąc drzew – zabędzie wykorzystana do powiada Dawid Wrona
rd
zasilania wind, wentylacji z Echo Investment.
i klimatyzacji czy stacji łado-

FOT. LODZ.PL

Zenit zostanie zbudowany na terenie po dawnym
hipermarkecie Tesco przy
ul. Widzewskiej. – Obszar, który był dotychczas głównie betonowym
parkingiem, zamieni się
w otwarty fragment miasta. Będzie to przyjazna
i wielofunkcyjna przestrzeń – wygodne osiedle
z usługami i terenem zielonym, dostępnym także
dla okolicznych mieszkańców – mówi Małgorzata

SUKCESJA

z sąsiadem

INWESTYCJE

To ma być pierwsze takie
osiedle w Łodzi: zielone i ekologiczne. Dzięki współpracy z Veolią,
będzie korzystało z tzw.
czystej energii, a do dyspozycji mieszkańców będzie m.in. szklarnia.

CENTRA
HANDLOWE

DLA MIESZKAŃCÓW

Na nowym
osiedlu będzie
dużo zieleni

Po bankructwie po korytarzach Sukcesji hula wiatr.
Czynne jest jedynie ostatnie
piętro z multipleksem Heliosa, kręgielnią i klubem
fitness. Sklepy i restauracje
z galerii są pozamykane.
W sierpniu syndyk już po
raz czwarty będzie próbował sprzedać centrum handlowe, które powstało na
terenie dawnych zakładów
włókienniczych Maltex.
W pierwszym podejściu
wystawił Sukcesję za 126
milionów złotych. Chętnych
nie było. W kolejnych przetargach obniżał cenę, ale to
również nie przyniosło efektu. Po raz czwarty będzie
próbował sprzedać centrum
handlowe za 85 milionów
złotych. Oferty na zakup
można składać do 6 sierpnia.
1 lipca minie dokładnie rok
od zamknięcia Sukcesji. rd

WYDARZENIA
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FOT. WIKIPEDIA, ENVATOELEMENTS

100. ROCZNICA URODZIN WISŁOCKIEJ

REWOLUCJA SEKSUALNA,

CZYLI

„SZTUKA

ŁEK
A
I
Z
D
E
I
N
PO

Land art - sztuka ziemi

17:30 – W ramach Międzynarodowego Festiwalu Form z Wikliny
i Land Artu Poleski Ośrodek Sztuki (ul. Krzemienicka 2a)

zaprasza na wernisaż wystawy duńskiej artystki Jette Mellgren.
Wstęp wolny.

KOCHAANIA”
KOCH

Autorka legendarnej „Sztuki kochania”, w której
łamała seksualne tabu,
pochodziła z Łodzi. 1 lipca
wypada 100. rocznica urodzin Michaliny Wisłockiej.
Z tej okazji Biblioteka
Miejska w Łodzi wspólnie z Łódzkim Szlakiem
Kobiet zaprasza na wydarzenia, które uczczą jej
pamięć.
Od poniedziałku do
środy w Bibliotece Rozgrywka (ul. Powstańców
Wielkopolskich 3) będzie

DZIEJE SIĘ W

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Jaskiniowcy

10:00–13:00 – Ośrodek Kultury Górna (ul. Siedlecka 1) organizuje wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6-11

Michalina Wisłocka
mieszkała w Łodzi przy ulicy Klonowej 11

lat. Tematem zabaw i animacji będą jaskiniowcy, dzikie

plemiona i dinozaury. Koszt: 25 zł, zapisy:projekty@gorna.pl
Kino przytulne
16:00 – Kino przytulne zaprasza na seanse w Domu Kultury

trwała akcja „Urodzinowy
kwiatek dla Michaliny”.
Mieszkańcy mogą przynosić sezonowe rośliny,
które zostaną zasadzone na skwerze Michaliny
Wisłockiej dla upamiętnienia jej urodzin - 1 lipca
o godz. 17:00.

Organizatorzy zapraszają także na spacer
z przewodnikiem, uczestnicy odwiedzą miejsca
związane z dzieciństwem
i życiem Wisłockiej (rejony
ulic Klonowej, Lutomierskiej i Wspólnej). Start:
godz. 18:00.

TEATR POWSZECHNY

NAJPIERW KOCHAJ,

POTEM STRZELAJ

Jeśli masz legitymację emeryta,
za bilet zapłacisz tylko 10 zł

W programie znajdą się
także spotkania ze specjalistkami w dziedzinie seksuologii z Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK.
Tematyka panelu dyskusyjnego będzie dotyczyła
treści zawartych w „Sztuce
kochania” (2 lipca o godz.
17:30).
KaWa
Zobacz mieszankę komiksu,
baśni i kina akcji okraszoną
prawdziwym love story. Teatr Powszechny zaprasza na
spektakl „Najpierw kochaj,
potem strzelaj”.
Sztuka to historia trzech
par, które próbują odzyskać dawno utraconą miłość. Reżyser Michał Siegoczyński zapewnia, że
czeka nas dużo przeciwności losu, zwrotów akcji
i umykającego szczęścia.
Start o godz. 16 na Małej Scenie w Teatrze Powszechnym (ul. Legionów
21). W czwartek (1 lipca)
Spektakl będzie prezentowany w ramach cyklu
„Spektakl dla emerytów”,
posiadacze legitymacji
emeryta za bilet zapłacą
tylko 10 zł.
Bilety do kupienia na
www.powszechny.pl.
Kontakt z kasą biletową:
bilety@powszechny.pl lub
42 633 50 36.
Red

„502” (ul. Sacharowa 18). We wtorki widzowie oglądają

najlepsze francuskie komedie XXI wieku z biletem „za dychę”.

DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

Kino dla dojrzałych
12:50 – w kinie Charlie (ul. Piotrkowska 203/205) rozpocznie

się pierwszy seans w ramach „Środy seniora”, widzowie obejrzą
„Ojca” z Anthonym Hopkinsem w roli głównej. W repertuarze

także: „Sweat” o godz. 13:00; „Najlepsze lata” o godz. 13:30;
„Na rauszu” o godz. 14:45; „Śniegu już nigdy nie będzie”
o godz. 15:00; „Niepamięć” o godz. 15:45 i „Minari”
o godz. 18:30. Bilety: 15 zł.
Maski włóż
14:00–16:00 – w Poleskim Ośrodku Sztuki ﬁlii Karolew

(ul. Bratysławska 6a) można wziąć udział w warsztatach
teatralnych dla seniorów. Udział bezpłatny,

zapisy: 42 687 02 07 wewn. 21 lub 501 939 033.

DZIEJE SIĘ W

EK
T
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Konkurs Strzemińskiego
17:00 – w Galerii Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Piotrkowskiej 68 zostanie otwarta wystawa laureatów 37. Konkursu im.
Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2020.
Wstęp wolny.

Skąd wzięła się muzyka?
19:00 – Wieczór dla dorosłych w EC1 (ul. Targowa 1/3),

tematyka spotkań dotyka zagadnień naukowych, najbliższe
FOT. M. ZAKRZEWSKI

będzie poświęcone muzyce. Bilety: 26 zł.

SENIORADKA
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Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nie spisałeś się
przez Internet?

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

Spodziewaj się rachmistrza!

Trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Udział
w spisie jest obowiązkowy, dlatego każdy mieszkaniec musi
udzielić wymaganych w spisie
informacji. O co mogą nas zapytać i jak poznać rachmistrza?
Główny Urząd Statystyczny spisuje wszystkich Polaków co dekadę, ostatni spis
przeprowadzono w 2011
roku. Jeśli w tym roku jeszcze nie spisaliśmy się przez
Internet lub na infolinii, zadzwoni lub odwiedzi nas
rachmistrz. Od 21 czerwca
rachmistrzowie mogą prowadzić wywiady także bezpośrednio w domach.
Zgodnie z ustawą nie
można odmówić udziału
w spisie. Wszystkie dane
przekazane rachmistrzowi
są objęte tajemnicą statystyczną, każda osoba bio-

rąca udział w spisie ma zapewnioną anonimowość.
O co mogą nas zapytać?
W ankiecie pojawią się pytania o wiek, płeć, adres
zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, status
zawodowy, miejsce i wymiar czasu pracy, przynależność narodową, wyznanie, ale także te dotyczące
gospodarstwa domowego.
Będziemy musieli powiedzieć m.in., jaki jest stan
mieszkania, ile jest w nim
pokoi, jaka jest w nim powierzchnia użytkowa czy
wymienić urządzenia techniczno-sanitarne.

Pamiętajmy, że prawdziwy rachmistrz nie zapyta
o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w
domu, numer konta, PIN
do karty czy dane logowania do bankowości internetowej! Takie pytania mogą
być próbą wyłudzenia danych, co należy zgłosić na
policję.
Jeśli spis będzie realizowany przez telefon, pamiętajmy, że rachmistrz może
zadzwonić tylko z numeru
22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej, tj.
22 279 99 99.
Jeśli już zrealizowaliśmy
obowiązek spisowy przez
Internet albo poprzez infolinię, nikt z GUS nie będzie się z nami kontaktował w tej sprawie. Pytania
mogą być także próbą
wyłudzenia danych!

1.
Jak rozpoznać rachGminne Biuro Spisowe
mistrza?
- Łódź, ul. Piotrkowska 113,
Tożsamość osoby spisują- IV piętro, Biuro Strategii
cej można zweryﬁkować Miasta UMŁ, 42 638 41 00.
przez specjalnie przygoto2.
waną aplikację dostępną
Wojewódzkie Biuro Spina stronie
www.rachmistrz.stat.gov.pl sowe - Urząd Statystyczny
lub przez kontakt z info- w Łodzi, ul. Suwalska 29,
linią spisową pod nume- 42 683 91 00 lub 42 683 91 01.
rem 22 279 99 99 (należy
3.
wybierać 1 – Narodowy
Spis Powszechny Ludno- Poniedziałki ze spisem na
ści i Mieszkań, a następnie ul. Piotrkowskiej – w każdy
2 – weryﬁkacja tożsamości poniedziałek (do 30 sierpnia) w godz. 10:00–15:00,
rachmistrza).
na ul. Piotrkowskiej na wysokości pasażu Schillera,
Jak się spisać?
czynne jest stoisko spisowe.
Możemy skorzystać także
4.
z formularza umieszczonego na stronie internetowej Czwartki ze spisem przy
GUS spis.gov.pl, zeskano- Manufakturze - w każdy
wać kod QR lub w jednym czwartek (do 26 sierpnia),
przed budynkiem Urzędu
ze specjalnych punktów.

Miasta Łodzi na Bałutach,
ul. Zachodnia 47, znajduje
się stoisko spisowe czynne
w godzinach 10:00–15:00.
Można również, bez wychodzenia z domu, skorzystać z opcji „spisz się
przez telefon” na infolinii
spisowej
obsługiwanej
przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku w godz.
8:00–18:00 pod numerem:
22 279 99 99.
Spis potrwa do końca
września bieżącego roku.
RedSe

Zeskanuj kod QR
i weź udział
w
Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021

PAMIĘTAJ
Rachmistrzowie będą dzwonić
wyłącznie z numerów telefonu:

22 828 88 88
22 279 99 99

albo odwiedzać nas osobiście.
Tożsamość rachmistrza
można potwierdzić na stronie
GUS lub na infolinii spisowej.

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

lub

ŁODZIANIE KREUJĄ
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MIŁOŚNIK TRAMWAJÓW

WYREMNONTOWAŁ

Pierwszy tramwaj kupił za
250 zł w latach 90. Wtedy nie
wiedział jeszcze, że remont
zajmie mu 12 lat i pochłonie
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Dziś Tomasz Adamkiewicz
z dumą prowadzi zabytkowy
tramwaj Sanok. Na pierwszą
w tym roku wycieczkę turystyczną linią po Łodzi zabierze mieszkańców już w najbliższą sobotę.

- Linię kolejową mam 25-30
metrów od domu. Jak byłem
malutki, to z pasją obserwowałem przejeżdżające pociągi,
wtedy też jeszcze jeździły parowozy. Miałem ogromną radochę, jak maszynista zakręcił
kołami w miejscu oczekując
na zielone na wjazd na stację
- opowiada pan Tomasz.
I dodaje - ta pasja urodziła
się razem ze mną.
Jednak tramwaje
Początkowo chciał mieć
własny pociąg. Ale mając 20 lat przypadkiem
traﬁł na program telewizyjny, w którym pokazywane były stare tramwaje
- Herbrand z 1910 roku
i Lilpopy z lat 20. Zrozumiał
wtedy, że pojazdy szynowe to również tramwaje.

Potem wszystko potoczyło
się dość szybko, odwiedził
łódzką zajezdnię, tramwaje
panu Tomaszowi śniły się
po nocach, w końcu nadarzyła się okazja i 13 września 1997 roku (w rocznicę
urodzin Tuwima) kupił
zabytkowy tramwaj typu
Sanok z lat 20. Kosztował
250 zł.
- Kupiłem go z myślą, że
chcę go po prostu uratować
- wspomina pan Tomasz.
Nauka cierpliwości
- Kiedy go kupowałem, nie
zdawałem
sobie
sprawy
z tego, że remont pochłonie
tyle czasu i tyle pieniędzy.
Remontowałem go sam, czasem ktoś mi pomagał. A przy
naprawie tramwaju zazwyczaj pracuje 8-10 osób. Jeśli
chodzi o koszty, było różnie a to znalazł się jakiś sponsor,
co udostępnił blachę, częściowo naprawę ﬁnansowałem
sam. Potem zacząłem starać
się o różne dotacje.

Rokrocznie pan Tomasz
dostawał około 11 tys. złotych różnych doﬁnansowań. Potrzeby były znacznie większe.

- Któregoś dnia, już prawie ze
łzami w oczach, pożaliłem się
koledze, że ja się w życiu nie
doczekam, żeby ten tramwaj
naprawić. A on mi powiedział
„Tomek, nie od razu Warszawę odbudowano”. To były
trudne lekcje cierpliwości.
W sumie odnowienie wagonu Sanok kosztowało
około 80 tys. zł.
Po 12 latach pracy
1 listopada 2010 roku, po
12 latach od rozpoczęcia
remontu tramwaju, Sanok
w końcu wyjechał na ulice
Łodzi. Pierwsza trasa wiodła przez ulice Legionów
i Cmentarną, okazją była
kwesta na Starym Cmentarzu.

- Podczas remontu tramwaju wiele osób mi pomagało,
pomyślałem więc, że ja będę
wspierał odnowę nagrobków
Starego Cmentarza i w ten
symboliczny sposób się odwdzięczę - opowiada
pan Tomasz.

Podróż takim tramwajem
to wspaniała atrakcja dla łodzian

Nie tylko Sanok

Mimo
trudności w remoncie
pierwszego
tramwaju, pasja
pana Tomasza nie malała. Jeszcze
przed
pierwszym
wyjazdem
tramwaju Sanok, dokupił
wagon 5N z 1957 roku. Potem doczepkę - 5ND (także
z 1957 roku) oraz wagon
typu Jonh (z 1916).
Teraz pana Tomasza można spotkać podczas turystycznych przejazdów ulicami Łodzi.
- Ludzie zawsze bardzo ciepło
mnie przyjmują, opowiadają,
jak to się kiedyś jeździło, jak
wskakiwali na schody tramwaju i zwisali na zewnątrz
niczym winogrona.
W tym roku także turystyczna linia tramwajowa
będzie kursowała po mieście. Pierwszy przejazd już
w najbliższą sobotę
3 lipca.
RUT

TURYSTYCZNE LINIE

WAKACJE 2021

Linia 0
Kursować będzie w weekendy od 3 lipca
do 26 września.
Trasa: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI - Piotrkowska, Piotrkowska Centrum, Kościuszki, Zachodnia, Ogrodowa - PÓŁNOCNA
Częstotliwość - co 40 minut.
Linia 100
Kursować będzie w weekendy od 3 lipca
do 29 sierpnia.
Trasa: PIOTRKOWSKA CENTRUM (przystanek na Kościuszki przy Mickiewicza w kierunku Żwirki, dla wysiadających) - Kościuszki,
Żwirki, Piotrkowska, Mickiewicza, Kościuszki (przystanek Kościuszki - Mickiewicza przy
Hiltonie dla wsiadających), Kościuszki, Struga,
Gdańska, Zielona, Legionów, Konstantynowska, Juszczakiewicza, Kusocińskiego, Popiełuszki - RETKINIA
W dniach 25 lipca i 15 sierpnia zamiast na Retkinię dojedzie do Zajezdni Muzealnej Brus,
gdzie będą organizowane dni otwarte.
Częstotliwość co 40 minut.

Tomasz Adamkiewicz
Górna, Łódź

FOT. archiwum Tomasza Adamkiewicza

Więcej szczegółów
znajdziesz na stronie
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WEEKEND W ŁODZI

Już jesienią będziemy mogli
przenieść się do egzotycznego, azjatyckiego lasu i z bliska
podglądać dzikie zwierzęta.
W parku na Zdrowiu kończą
się powoli prace przy nowoczesnym Orientarium
Orientarium w łódzkim
zoo będzie najnowocześniejszym pawilonem hodowlanym w Polsce. Jego
powierzchnia odpowiada
kilku boiskom piłkarskim.
W środku będą panowały
warunki podobne do tych
w Azji. Wszystko po to,
żeby zwierzętom zapewnić maksymalny komfort.
Pawilon będzie połączony
z resztą zoo zewnętrznymi
wybiegami, które rozciągają się na kolejnych hektarach terenu.
Inwestycja weszła
właśnie w decydującą fazę
– urządzanie
wybiegów
wewnętrznych i zewnętrznych.
W waka-

cje też zaczną się do Orientarium wprowadzać nowi
lokatorzy. Pierwszy będzie
słoń indyjski. Dla gromady tych wielkich zwierząt
przygotowano
wielką
przestrzeń pod dachem.
Zarówno wewnętrzne, jak
i zewnętrzne wybiegi słoni
są wyposażone w baseny
i wodospady, w których
zwierzęta uwielbiają się
pluskać.
– Łódzki ogród zoologiczny nie był remontowany
od samego otwarcia, czyli
80 lat. W dawnym kształcie nie miał prawa bytu.
Naszym priorytetem jest
zapewnienie, aby zwierzęta
miały możliwie największy
komfort życia, a goście zoo
– komfort zwiedzania przez
cały rok. Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę
Orientarium. To wielkopowierzchniowa ekspozycja wodno-lądowa fauny
i kultury strefy orientalnej,
czyli południowo–
wschodniej
części

Azji – mówi Arkadiusz Jaksa, prezes Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.
Inwestycja zajęła połowę
terenu ZOO. Nowoczesne
pawilony, wybiegi i woliery to w sumie powierzchnia
ponad 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Do
tego powstało zaplecze rekreacyjno–gastronomiczne
o powierzchni ok. 20 tysięcy
metrów kwadratowych.
W Orientarium zastosowano wiele nowoczesnych
i ekologicznych rozwiązań.
Do wnętrza pawilonów dociera naturalne światło. Zapewnia to materiał, którego
wykonany jest dach. To poduszki ze specjalnej membrany ETFE. Membrana jest
lekka, elastyczna i bardzo
wytrzymała. W porównaniu ze szkłem – kilkadziesiąt razy lżejsza. Jest też
odporna na duże zmiany
temperatury i podlega recyklingowi.
– Dzienne światło we wnętrzach pawilonów jest

Poniedziałek, 28 czerwca | nr 9/2021

bardzo ważne zarówno
ze względu na zwierzęta,
jak i dla roślin do procesu
fotosyntezy. Dzięki tym
wszystkim rozwiązaniom,
już za rok poczujemy się
tutaj jak na jednej z wysp
gdzieś między Azją i Australią. Egzotycznie, tropikalnie, po prostu niezwykle
– opowiada Jaksa.
Pozostała część dachu
Orientarium jest zielona.
Została pokryta rozchodnikiem, rośliną która wytrzyma i suszę, i obﬁte
opady deszczu. Pod nim
zamontowano materiały,
które przyjmą duże opady,
a przy wyższych temperaturach oddadzą wilgoć
przez parowanie.
Jedną z największych atrakcji w Orientarium będzie
podwodny spacer, który
pozwoli nam podziwiać
z bliska rekiny, płaszczki
i ryby. Będzie to możliwe
dzięki akrylowemu tunelowi zbudowanemu w samym środku największego

basenu w streﬁe akwariów.
Pozwoli to nam przenieść
się do samego środka podwodnego świata i podglądać zwierzęta jak w naturze. Oprócz roślin i korali
w basenie znalazła się także idealnie odwzorowana
replika samolotu – takiego
samego, jaki brał udział
w walkach na morzu Koralowym.
– To, czego spacerujący po
Orientarium nie zobaczą,
jest wielkie zaplecze techniczne, które pozwoli nam
zapewnić zwierzętom jak
najlepsze warunki życia.
To między innymi potężna instalacja wentylacji czy
system uzdatniania wody
z wielkimi ﬁltrami, który
pozwoli nam osiągnąć parametry identyczne z naturalnymi – mówi Tomasz
Jóźwik, wiceprezes zoo.
Naturalność w Orientarium będzie też osiągana
zielenią. Ponad połowa jego
powierzchni będzie zielona. Na wewnętrznych i ze-

wnętrznych wybiegach nie
zabraknie drzew, krzewów
i traw. W pawilonach będą
także zielone ściany pokryte pnączami. Przy urządzaniu zieleni właśnie trwają
intensywne prace i jest to
znak, że budowa zmierza
ku końcowi.
Kolejną atrakcją w Orientarium będą kładki nad wybiegami. Zawieszone kilka
metrów nad ziemią mosty
pozwolą na podglądanie
orangutanów i gibonów
buszujących na wysokości.
Nie będą to jedyni rezydenci tego pawilonu. Obok
będą spacerowały niedźwiedzie malajskie i pantery
mgliste. A my znajdziemy
się w samym środku tej niezwykłej przestrzeni.
Wszędzie dookoła
będą latały ptaki.
Aleksandra Hac
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WAKACJE W ŁODZI

PLENEROWE

KINO

Polówka to jedno z ulubionych
letnich wydarzeń łodzian. Impreza z roku na rok się rozrasta
i podczas wakacji w każdy dzień
tygodnia możemy wybrać się do
kina pod chmurką.

Tego lata na łodzian czeka rekordowa liczba pokazów. – Nasz
festiwal ciągle się zmienia i rozwija. Tegoroczną edycję możemy
uznać za przełomową. Po raz
pierwszy przekroczymy magiczną liczbę stu projekcji. Stawiamy
na to, żeby jak najwięcej się działo w różnych częściach miasta,
ale też żeby program był ekstremalnie zróżnicowany, a przez
to ciekawy – mówi organizator
festiwalu Wojtek Augustyniak
z Fundacji Inicjatyw Kulturalnych „Plaster”.
Seanse startują 1 lipca filmem
„Palm Springs” w parku Źródliska, ale jeszcze w czerwcu odbędzie się jedna Extra Polówka
– projekcja ﬁlmu „Green Book”
na Stawach Stefańskiego.
– Na TME Polówka każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można
się pośmiać, pobać, powzruszać
i pomarzyć. W repertuarze nie
zabraknie filmów dla miłośników klasycznego Hollywoodu,
jak i fanów bardziej niszowego,
art–house’owego kina – zapowiada Augustyniak.
W tym roku wejściówki, ze
względów porządkowych, obowiązują tylko na Moto Polówce.
Pozostałe projekcje nie wymagają wcześniejszych zapisów.
red
PONIEDZIAŁEK:
JESZCZE POLSKA!
Sekcja kina polskiego, czyli Polska w dużych dawkach. Tytuły,
które każdy polski kinoman

FOT. LODZ.PL

W LIPCU

powinien mieć odhaczone na
swojej liście „warto znać”.
Miejsce: EC1, ul. Targowa 1/3
5 lipca – Szarlatan,
12 lipca – Krótkie metraże ze
szkoły im. Andrzeja Munka vol. 2,
19 lipca – Geniusze,
26 lipca – Fuga,

WTOREK:
KINO PLENEROWE NA
STAWACH STEFAŃSKIEGO
VOL. 3
Wszystko, co można określić synonimami słowa „najlepsze”. Filmy bijące rekordy popularności
i rankingi na najczęściej polecane
seanse.
Miejsce: Stawy Stefańskiego,
ul. Patriotyczna 3
29 czerwca – Green Book,
6 lipca – Twój Simon,
13 lipca – Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie,
20 lipca – Jojo Rabbit,
27 lipca – Ból i blask,
WTOREK: REŻYSERKI
Na głównym planie – kobiety
i dziewczyny. Myślą, czują, decydują. Bohaterki tej sekcji przekraczają i stawiają nowe granice, walczą o swoją niezależność
i uparcie dążą do celu.
Miejsce: Muzeum Pałac Herbsta
(ul. Przędzalniana 72)
6 lipca – Portret kobiety w ogniu,
13 lipca – American Honey,
20 lipca – Nigdy cię tu nie było,
27 lipca – Jaśniejsza od gwiazd,
ŚRODA: VHS
Ulubiona sekcja osób nadal
przechowujących na strychu
ortalionowy dres i walkmana.
Filmy znane i lubiane, o których
powstały już rozprawy doktorskie i powiedziano na ich temat
wszystko.

Miejsce: Dziedziniec Piotrkowska 90
7 lipca – Rejs,
14 lipca – Sens
życia wg Monty
Pythona,
21 lipca – Clerks
– Sprzedawcy,
28 lipca – Hydrozagadka,
ŚRODA: THE BEST OF
Bestsellery ostatnich lat, zwycięzcy festiwali, ulubieńcy krytyków. Filmy, które sprawiają,
że box ofﬁce’y pękają w szwach,
a ludzie biją się o ostatnie wolne
miejsca na seans.
Miejsce: Park Poniatowskiego,
amﬁteatr
7 lipca – Włoskie wakacje,
14 lipca – Babyteeth,
21 lipca – Parasite,
28 lipca – 1917,
CZWARTEK:
LOVE IS IN THE AIR VOL. 1
Filmy o różnych miłościach,
pięknych spotkaniach i dzikości
serca.
Miejsce: Fabryka Sztuki, Tymienieckiego 3
8 lipca – Restless,
15 lipca – Carol,
22 lipca – Brooklyn,
29 lipca – Matthias i Maxime,
CZWARTEK: HAVE FUN
Kompleksowy przewodnik filmowy pt. „Jak poprawić sobie
humor?”. Filmy dla higieny
umysłu, przy których można się
rozluźnić, pośmiać i zapomnieć
na chwilę o tym, ile wynosi najniższa krajowa w Polsce.
Miejsce: Port Łódź – patio
(ul. Pabianicka 245)
8 lipca – Sing,

15 lipca
– Za jakie grzechy, dobry Boże,
22 lipca – I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!,
29 lipca – Rozumiemy się bez
słów,
PIĄTEK:
CRIME STORY
Ulubiona sekcja wszystkich,
którzy za najlepszy prezent urodzinowy uznaliby zestaw detektywa i wykrywacz kłamstw.
Filmy o mniejszych i większych
zbrodniach, odkrywaniu prawdy, zdzieraniu kolejnych warstw
kryminalnych historii.
Miejsce: Park między ulicami
Drewnowską a Lutomierską
2 lipca – Wolny strzelec,
9 lipca – Psy,
16 lipca – Siedem,
23 lipca – Gentleman z rewolwerem,
30 lipca – Szklana pułapka,
SOBOTA: STEREO
Sekcja dla wszystkich, którzy
nadal codziennie rano w łazience wyobrażają sobie, że zamiast
dezodorantu trzymają mikrofon.
Słowa-klucze tej sekcji to: muzyka, sława, marzenia, kariera,

muzyczne
biograﬁe.
Miejsce: Centralne Muzeum
Włókiennictwa
(ul. Piotrkowska 282)
3 lipca – Whitney,
10 lipca – Judy,
17 lipca – Skandal. Ewenement
Molesty,
24 lipca – Music,
31 lipca – Dalida,
NIEDZIELA: STRASZNE
RZECZY
Moto Polówka
Sekcja dla wszystkich, którzy
jako dzieci celowo wystawiali
stopę poza kołdrę, żeby mogły
ich dosięgnąć demony. Filmy,
budzące niepokój i wzrost opłat
za prąd, bo po nich nigdy już nie
zaśniecie w ciemności.
Miejsce: parking TME (ul. Rozalii 1), konieczność rejestracji
przez portal Evenea
4 lipca – Milczenie owiec,
reż. Jonathan Demme
18 lipca – Greta,
25 lipca – Krzyk,
NIEDZIELA:
ART-HOUSE
Sekcja dla filmoznawców
i znawców ambintego kina oraz
dla tych, którzy chcą odkryć
mniej znane tytuły.
Miejsce: Fuzja
11 lipca – Nędznicy,
18 lipca – Girl,
25 lipca – Kłamstewko.

PORADNIK
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Rozmowa z ŁUKASZEM SITKIEM z Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ

NOWE STAWKI
za wywóz śmieci

Redakcja:
Niedługo
zmienią się opłaty za
śmieci. Co dokładnie się
zmienia i od kiedy?
Łukasz Sitek, WGK: Od
1 lipca łodzianie mieszkający w budownictwie
wielorodzinnym,
czyli
blokach,
kamienicach,
opłatę za śmieci będą mieć
uzależnioną od ilości zużytej wody. Najprościej
mówiąc: metr sześcienny wody to 9,60 złotych
za śmieci, czyli zużycie
trzech metrów wody miesięcznie oznacza 28,80 złotych za wodę.
To będzie taniej niż dotychczas?
– W przypadku zużycia
3 metrów rzeczywiście będzie taniej, ale ta stawka
nie będzie stała, będzie się
zmieniać, przecież łodzianie zużywają wodę różnie. Choćby latem,
to czas wyjazdów
np. na działki,
a więc jeśli nikogo nie ma
w domu, to
i wody zużywa mniej.

W innym miesiącu ktoś
może mieć gości, wody
zużyje więcej, a więc opłata za śmieci może wzrosnąć.

Nie brakuje głosów, że
powiązanie śmieci z wodą
to kolejna ukryta podwyżka.
– To nieprawda! To jedyny sposób, dopuszczalny
prawem, który pozwoli
wyeliminować choć częściowo nieuczciwych lokatorów. Nieuczciwych,
czyli tych, którzy nie płacą, a śmieci produkują,
a których utrzymują solidni i uczciwi, którzy płacą
rachunki. Wodę zużywa
każdy, a więc od razu będzie wiadomo, że skoro
wodę zużywa, to oznacza
że mieszka, a skoro mieszka – produkuje śmieci.
I musi za nie płacić, stąd
ta zmiana. System od

osoby pozwala na nadużycia, których w żaden
sposób wyeliminować nie
można, bo nie mamy narzędzi, aby skontrolować,
czy w danym mieszkaniu
liczba osób zgadza się
z tym, co zadeklarowali
w opłacie śmieciowej.

A kto będzie liczył, ile
w danym miesiącu trzeba
zapłacić za śmieci?
– To zadanie administracji
nieruchomości. W uchwale, która wprowadza taki
model rozliczeń, jest zapisane, że wysokość stawki
za śmieci będzie obliczana
na podstawie średniego
zużycia w całej nieruchomości za ostatnie 3 miesiące. Zatem lipcowa opłata
będzie wyliczona w oparciu o zużycie za kwiecień,
maj i czerwiec. Czyli jeśli
w tych 3 miesiącach ktoś
zużywał średnio po 3 metry wody, to zapłaci za
śmieci 28,80 zł.
Co 3 miesiące łodzianie
będą dostawać nowe
rachunki za śmieci?
– A to już zależy od
właściciela budynku,
w którym mieszkają. Wiem, że
są spół-

dzielnie, które tak właśnie
będą robić. Ale są takie,
które będą rozliczać lokatorów według zużycia za
rok 2020.

To oznacza dla tych osób
podwyżki?
– Może tak być, że teraz
zapłacą więcej, ale przecież
na koniec roku kalendarzowego albo na początku kolejnego każda spółdzielnia, wspólnota czy
administracja rozlicza się
z lokatorami zwracając im
ewentualne nadwyżki czy
wyrównując niedopłaty.
W związku z tym nikt nie
straci, bo ﬁnalnie każdy
właściciel lokalu poniesie
koszty w części odpowiadającej stosunkowi ilości
zużytej wody w lokalu
do ilości zużytej wody we
wszystkich lokalach.
A miasto nie może zdecydować, aby spółdzielnie,
bo chyba w tych zasobach mieszka najwięcej
łodzian, rozliczały się co
kwartał już teraz?
– Nie. Ani radni, ani samorząd nie mają prawa

ingerować w wewnętrzne rozliczenia między
właścicielem
budynku a lokatorem. Bez względu na to, czy jest to
spółdzielnia, wspólnota, czy własność prywatna.

Łodzianie najbardziej
boją się, że będzie
drożej…
– Każdy z mieszkańców
budownictwa
wielorodzinnego będzie miał wpływ na
swoje rachunki za śmieci, więc wystarczy racjonalnie zużywać wodę. Nie
oszczędzać, nie o to chodzi, a zużywać racjonalnie. Podczas mycia
Od 1 lipca opłazębów na przykład
ta za odbiór odpadów
kran powinien być
będzie uzależniona od zużyzakręcony. I kocia wody według stawki bazoniecznie
trzeba
wej: 1 m sześc. wody = 9,60 zł.
sprawdzić,
czy
Zmiana dotyczy tylko mieszkańżaden kran nie
ców budynków wielorodzinprzecieka, z żadnych, tj. bloków, kamienego nie kapie. Menic, apartamentów.
toda „od wody” jest
jedyną, która w chwili
obecnej pozwoli na zahamowanie dalszego wzrostu opłat.
FOT. LODZ.PL/ENVATO
W nowych budynELEMENTS
kach wielorodzinnych,
zasiedlonych
niedawno,
gdzie nie da się wyliczyć średniego zużycia za poprzednie
3 miesiące, będzie obowiązywać
opłata „od osoby”. Podobnie
w budynkach pozbawionych
wodomierzy.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych
nadal będą płacić za śmieci „od osoby”, a stawka nie
ulega zmianie i wynosi: 34 zł
od osoby.
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INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ

TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ:
7:00 - 10:00
Przybyszewskiego/Tatrzańska
Plac Niepodległości
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków
Rondo Solidarności
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkińska/Wyszyńskiego

Nasi kolporterzy będą rozdawać
gazetę ŁÓDŹ.PL rano i po południu

15:00 - 18:00

Manufaktura
Galeria Łódzka
Mickiewicza/Kościuszki
Limanowskiego/Włókniarzy
Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Łagiewnicka/Julianowska
Kilińskiego/Północna

SKRZYNKI

Z DARMOWĄ GAZETĄ

Każda miejska biblioteka
Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi
Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100
Poleski Ośrodek Sztuki Bratysławska 6a
Ośrodek Kultury Górna Siedlecka 1
Aquapark Fala Aleja Unii Lubelskiej 4
Widzewskie Domy Kultury:
Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133

UWAGA

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Wydział Komunikacji Smugowa 30/32
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Zoo Konstantynowska 8/10
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Cukiernia Dybalski
Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, Jaracza 5, plac Wolności 9,
Mała 2, Tatrzańska 42/44, Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8,
Armii Krajowej 36, Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus,
CH Central, Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)

FOT. LODZ.PL

STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę Łódź.pl

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Na łódzkich ulicach pojawiły się wysokie,
czerwone skrzynki.
Jest ich 30 i stoją na
najczęściej uczęszczanych przystankach tramwajowych
i autobusowych.
To są dystrybutory
z naszą gazetą Łódź.pl.
W środku znajdziecie
najnowsze wydania
gazety, zupełnie za
darmo.
Aby wyjąć egzemplarz
Łódź.pl
ze skrzynki, wystarczy złapać
za uchwyt, odchylić klapę i zabrać jeden
z numerów. Pojemniki są
codziennie rano uzupełniane o nowe egzemplarze, a jeśli zdarzy się, że
są puste, oznacza to, że
nakład naszej gazety już
się wyczerpał. RD

SPORT
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BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ

NASZĄ DOBRĄ PRACĘ

ŁKS był o krok od upragnionej Ekstraklasy, jednak na
drodze stanął zespół z Łęcznej. Czy z nowym trenerem
i kilkoma wzmocnieniami uda
się to w sezonie 2021/2022?

Piotr Baleja: Co zawiodło w meczu z Górnikiem Łęczna?
Tomasz Salski: Wyobrażaliśmy sobie taki scenariusz,
że to będzie mecz, w którym możemy dominować,
a drużyna przeciwna będzie grała defensywnie
i czekała na kontry. Na kilku zawodników mieliśmy
szczególnie uważać, czyli
Mak, Krykun i Śpiączka,
niestety nasza obrona popełniła błąd i ich nie upilnowała. Później zabrakło trochę szczęścia, zimnej krwi,
a może i umiejętności, żeby
doprowadzić ten mecz do
szczęśliwego końca.
Czy w przypadku awansu była
rozważana opcja, aby trener
Pogorzała rozpoczął kurs UEFA
PRO i dalej pracował z zespołem?
Formalnie nie było takiej
możliwości. Zainteresowanie kursem UEFA PRO jest
bardzo duże, a ilość miejsc
jest dość mocno limitowana. Poza tym, o możliwość

uczestnictwa w tym kursie
będzie można aplikować
dopiero pod koniec roku.
Kontynuacja współpracy
na warunkowej licencji
byłaby możliwa, gdyby
w 1. Lidze obowiązywała licencja UEFA A, którą
trener Pogorzała posiada.
Na tym poziomie rozgrywek wymagana jest jednak
licencja UEFA PRO, więc
tak jak wspominałem, nie
było formalnej możliwości
kontynuowania współpracy.
Zatrudnienie trenera Vicunii było dość zaskakujące.
Nie boi się Pan, że trener ma
dość małe doświadczenie
w prowadzeniu pierwszej
drużyny w Ekstraklasie? Pojawiały się też
głosy, że nie wszyscy
byli zadowoleni z jego
pracy w Indiach…

tam zadania. W CV ma topowe kluby: Legię, Lecha,
a w Indiach w poprzednim sezonie zdobył
mistrzostwo, więc
o tym też
należy
pamiętać.
Dla nas
n a j ważniejsza
była
ﬁlozoﬁa oraz
pomysł na grę
i tu znalezienie

trenera z doświadczeniem
nie jest łatwe. My bardzo
chcemy rozwijać
i inwestować
w ten sztab,
który mamy
i potrzebny
jest na ich
czele ktoś
z
doświadczeniem
zawodowym oraz
ż y c i o wym.

Czy trener z Hiszpanii zwiastuje kolejny zaciąg hiszpańskich
zawodników, czy będzie to bardziej wymieszane?
To zawsze będzie oscylowało w granicy tej liczby Hiszpanów, którą już
mamy w drużynie. Być
może będzie to jedna osoba więcej lub mniej.
Brak awansu do Ekstraklasy to
strata około 10 mln zł. Jak bardzo ograniczy to Wasze ruchy
na rynku transferowym?
Brak
awansu
bardzo
ograniczy nasze pole manewru. Awans pozwoliłby
na podwojenie ﬁnansów
klubu. Budżet nie jest
z gumy i przede wszystkim musimy wypełnić te
umowy, które już mamy
podpisane.
W mediach pojawiają
się spekulacje, że
dużo klubów jest
zainteresowanych
usługami Pirulo.
Czy on odejdzie,
czy będzie częścią
drużyny
w przyszłym
sezonie?

Takich obaw
nie
mamy.
Widzieliśmy,
z kim trener Vicuna
pracował
w Polsce jako
a s y stent
i jakie
miał

Na ten moment nie ma
żadnych bardzo konkretnych ofert. Potwierdzam,
że jest zainteresowanie
z kilku klubów. Nikt nie
rozmawiał z nami jeszcze
o dokładnych kwotach.
Istotne też jest to, że niedawno skończył się sezon,
więc to zainteresowanie
pewnie będzie bardziej
konkretne w najbliższym
czasie.
Cztery transfery do ŁKS są
już domknięte. Czy planujecie
jeszcze jakąś aktywność na
rynku?
Zawsze staramy się, żeby
kadra była gotowa na
obóz. Ta czwórka była
sprowadzona z myślą
o pierwszym zespole. Jeżeli pojawi się ktoś jeszcze,
będą to raczej młodzi, perspektywiczni zawodnicy.
Kontrakt nowego trenera
wskazuje (rok plus przedłużenie o rok w przypadku awansu),
że planujecie od razu skok na
Ekstraklasę, bez uspokojenia
sytuacji i dania sobie czasu na
wzmocnienia?
My mamy drużynę, ona
oczywiście może ulec
zmianie. Tu nie ma czego
budować, mamy swój styl
oraz pomysł na grę i jeżeli
sprowadzamy nowych zawodników, to takich, aby
do nas pasowali.
Rozmawiał Piotr Baleja

TOMASZ SALSKI (45 L.)
PREZES ŁKS
FOT. LODZ.PL, RADOSŁAW JÓŹWIAK

FOT. LODZ.PL, PAWEŁ ŁACHETA
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WYWIAD

CHCEMY ZBUDOWAĆ

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Widzew przechodzi prawdziwą
rewolucję. Z klubu odejdzie
nawet kilkunastu zawodników,
jest nowy właściciel, nowy trener i nowy zarząd. Czy stworzenie prawdziwej drużyny tym
razem się uda?

Piotr Baleja: Od czasu reaktywacji Widzew miał już kilku prezesów. Każdy zapowiadał stabilizację i długofalowy rozwój. Jaki jest
Pana plan, żeby to tym razem się
udało?
Mateusz Dróżdż: Pierwsze ruchy, które wykonuję
w klubie, pokazują, że bardziej myślę o przyszłości
niż teraźniejszości. Zaczęliśmy od budowania pionu
sportowego nie od głośnych
nazwisk i wielkich transferów. Stworzyliśmy nowy
dział skautingu, jest nowy
dyrektor sportowy, trener,
który ma wizję tej drużyny.
Te ruchu pokazują, że plan
na Widzew, jaki mamy, jest
inny niż był wcześniej.
Widzew jest w trakcie rewolucji
kadrowej, może odejść nawet kilkunastu zawodników. Czy budżet
jest na tyle dobrze przygotowany

aby klub było stać na sprowadzenie 7-8 mocnych nazwisk?

Budżet zależy od wielu
czynników, chcemy dywersyﬁkować źródła wpływów
również poprzez sprzedaż
zawodników. Pan Tomasz
Stamirowski zapewnił środki, aby kupić kilku mocnych
zawodników, ale ja też bardzo zwracam uwagę na
młodych graczy. Proszę pamiętać, że mamy też akademię, której bacznie się przyglądamy.
Poza bramką Widzew ma dziury
w każdej formacji, do startu sezonu pozostało niewiele czasu.
Kiedy poznamy nazwiska nowych
piłkarzy?
Konkretnych deklaracji
nie będę składał. Chcemy,
żeby trener
miał jak
największą
liczbę zawodników
już przed
obozem,
żeby mógł
spokojnie

przygotowywać się do sezonu. Toczymy rozmowy, niektóre zmierzają w dobrym
kierunku. Wszystko robimy z głową, bez zbędnego
pośpiechu.
Miesiąc temu
w wywiadach
snuł Pan
plany na
przyszłość
z Górnik i e m
Polkowice.
Co Pana
przekonało do przeprowadzki do
Łodzi?

Jestem bardzo zobowiązany Górnikowi Polkowice.
Doświadczenie, które tam
zdobyłem, pozwoliło mi
na dalszy rozwój. Widzew
to jest marka. Ja lubię
wyzwania, jestem
człowiekiem
ambitnym,
budując tutaj projekt
można się
zapisać
w historii klubu.
Przekonał mnie
również
właściciel.
Pan Stamirowski pokazał mi
klarowną wizję

klubu i stwierdziłem: OK,
podpisuję się pod tym.

Dziennikarz śledczy Szymon
Jadczak już kilka razy informował o tym, że przy klubie kręcą
się niebezpieczne grupy pseudokibiców. Czy przyszedł Pan też
ponoć, żeby Widzew nie podzielił
losów bratniej Wisły?
Nie możemy być w takiej
sytuacji, jaka była w Wiśle.
Rozmawiałem z kibicami
i jako prezes zarządu nie
odczuwam, żeby jakieś
grupy mafijne decydowały o zarządzaniu klubem.
W przyszłym tygodniu będę
miał też oﬁcjalne spotkanie
z kibicami i jestem pewien,
że się porozumiemy
W przyszłym sezonie skok
na Ekstraklasę czy jeżeli będzie
niższe miejsce w lidze, ale
w dobrym stylu, to też
nic się nie stanie?
Nie ma czegoś takiego jak skok na
Ekstraklasę za
wszelką cenę.
Niskie miejsce
też nas nie

FOT. MAT. PRAS. WIDZEW

MATEUSZ DRÓŻDŻ (34 L.)
PREZES WIDZEWA

zadowoli. Chcemy, żeby był
pewien styl i żebyśmy wyciągnęli z tego sezonu, ile się
da. Zarówno pod względem
sportowym, jak i finansowym. Cele długoterminowe
mamy wyznaczone, chcemy
teraz określić cele średnioterminowe i po prostu budować Widzew jako profesjonalny klub.
Czy trener Niedźwiedź będzie
od razu rozliczany z wyników, czy
ma jakiś okres ochronny?
Trener Niedźwiedź ma wyznaczone cele, które musi
realizować. Celem nadrzędnym obecnie nie są wyniki.
Oczywiście są one ważne,
ale ma postawione cele
związane ze stylem gry,
z ułożeniem drużyny i z tego
w pierwszej kolejności będzie rozliczany. Nie chcę
składać jednoznacznych
deklaracji, że jak będziemy
przegrywać, to trener nadal
będzie miał stanowisko. Najważniejszy jest rozwój klubu
i to żeby wszystko szło w odpowiednim kierunku.
Rozmawiał Piotr Baleja
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

28.06

29°C

WTOREK

29.06

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI
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ŚRODA

30.06

WESOŁE MIASTO
- Potrzebujemy platform przewozowych!
- Ile? Pod co? Skąd?
- Jak najwięcej, bawełna, kolej,
do mnie.
Szybko załatwili interes i rozstali się.

INTERESY PO ŁÓDZKU
– Pan wie? Miał fabryki, miał
miliony i nie żyje! A ja nie mam
nic i jeszcze na jutro mam protestowane weksle, ale ja żyję! Pan
Bóg jest dobry, Pan Bóg jest bardzo dobry!

Nietypowy mural pn. „Jerzyk”
przy ul. Kilińskiego 127
jest dziełem portugalskiego artysty
Bordalo II, który do pracy nad nim
wykorzystał materiały z wysypiska.

NR 9

- I co, wełna?
- Bawełna!
- Sama?
- Co to można dzisiaj
wiedzieć.
- Pieniądze jest?
- Będą, a tymczasem jest
coś więcej, K R E D Y T...

KĄCIK E-MERYTA
FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!
(czyt. bitkojn)

domów z czerwonej cegły.
To centralna oś dawnego
osiedla fabrycznego Karola Scheiblera, przy której
były mieszkania dwuizbowe, zajmowane zwykle
przez majstrów. agr

Pierwszy biskup łódzki
a kościół paraﬁalny pw. św.
St. Kostki został podniesiony do rangi katedry.
Oficjalnie bullę papieską
erygującą diecezję łódzką
ogłoszono 28 czerwca 1921
roku, a następnego dnia
ks. Wincenty Tymieniecki
przyjął sakrę biskupią. Urodził się 19 marca 1871 roku
w Piotrkowie Trybunalskim. W 1891 roku wstąpił
w Warszawie do seminarium duchownego,
a 6 I 1895 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W czasie I wojny światowej
ks. bp Wincenty Tymieniecki stanął na czele Komi-

iecanej”

Jak kto pracuje, to ma,
a jak kto pracuje i jest mądry, to ma jeszcze więcej,
a jak kto jest bardzo mądry i bardzo pracuje,
to robi miliony!

Kuferek ta
Reymon

ZAGINIONY GRÓD?

Kolejne wydanie w piątek 2 lipca
29 czerwca 1921 roku
w kościele pw. św. Stanisława Kostki (katedra)
miała miejsce konsekracja – przez kardynała i
metropolitę warszawskiego Aleksandra Kakowskiego – pierwszego biskupa
łódzkiego ks. Wincentego Tymienieckiego.
Przypomnijmy, że
w 1920 roku Łódź
stała się siedzibą
diecezji. Akt
erekcyjny
podpisał 10
grudnia papież Benedykt XV,

26°C

ŁÓDZKIE LEGENDY

Wirtualna waluta, której wartość opiera się na bazie danych
rozsianej po komputerach na
całym świecie.
Ciekawostka: 10 lat temu jeden
bitcoin kosztował około jednego
dolara, obecnie wart jest około
30.000 dolarów.

KARTKA Z KALENDARZA

01.07

Borowiecki sam nic nie tracił, ale tracili wszyscy
naokoło niego.
- Wy nic nie tracicie? - zapytał Maksa Bauma.
- My nie mamy nic do stracenia prócz honoru,
a przecież tym towarem w Łodzi się nie operuje...

ŁODZIANIZMY

W dawnej Łodzi, gdy ktoś
mówił, że pójdzie Alejkami
albo mieszka w Alejkach,
to jednoznacznie chodziło
o główną uliczkę na Księżym Młynie, która biegła
środkiem pośród szpaleru

CZWARTEK

Z kart „Ziemi ob

ALEJKI

Bitcoin

27°C

tetu Niesienia Pomocy
Biednym, a potem pełnił
funkcję wikariusza generalnego. Pierwszy biskup łódzki ks. Wincenty
Tymieniecki to ważna
postać w dziejach miasta. Zorganizował kurię,
seminarium duchowne
i sąd kościelny oraz kapitułę katedralną. Rozwinął
działalność charytatywną
i oświatową wśród łódzkich robotników. Zmarł 10
VIII 1934 r. i został pochowany w krypcie bazyliki
archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. agr

Miłośn ic y
Łodzi wiedzą, że
nazwę
Lodza
Konrad Mazowiecki
wymiewg Jana Matejki
nia po raz
pierwszy
przywilej z 1332 roku,
w yd a ny 6 w r z e śn i a
w Łęczycy przez Władysława, księcia łęczyckiego
i dobrzyńskiego, bratanka Władysława Łokietka.
Jednak tak naprawdę najstarsza wzmianka źródeł
pisanych z terenu Łodzi
dotyczy… Radogoszcza.
Książę Konrad Mazowiecki zat wierdził bowiem
tutaj w 1242 r. ugodę pomiędzy klasztorami sulejowsk i m i witowsk i m.
Obecność księcia i jego
sy na Siemowita, dworu oraz przedstawicieli
dwóch klasztorów wska-

zuje, iż odbył się w Radogoszczu jakiś zjazd,
a zatem osada musiała osiągnąć już pewien
stopień rozwoju i trzeba przyjąć, że została
założona przed XIII w.
Sam zjazd z udziałem
władcy oraz wzmianki
na planach i mapach
z XVIII wieku o fortalicji lub kopcu mogile stały się podstawą do wysunięcia przypuszczeń
o istnieniu tutaj średniowiecznego grodu.
W 1964 roku podjęto nawet na wzgórku
w parku Julianowskim
badania archeologiczne, lecz niestety nic nie
znaleziono i nie wiadomo, gdzie znajdowała
się owa radogoska osada, która niemal 1000
lat temu przyjęła książęcych dostojników… agr

Podwójny album płytowy, czyli pomalowane winyle na płytach chodnikowych...
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