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EKOLOGIA

ZAŁOŻĄ WŁASNE PASIEKI
„Adoptuj pszczołę” to program realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dzięki niemu na
terenie Laboratorium Produkcji Ogrodniczej przy
Zespole Szkół Rzemiosł
w Łodzi powstała pracownia pszczelarska.

W pracowni znalazły się
takie sprzęty, jak: miodarki, stół do odsklepiania czy
urządzenie do kremowania
miodu. Prócz tego na zielonym terenie przylegającym
do szkoły zostanie zasiedlonych 20 uli. W ciągu kilku
najbliższych dni przyjedzie
do nich 20 pszczelich rodzin.
W kolejnym etapie, w ramach szkoleń, 45 osób zapozna się z podstawowymi
zagadnieniami dotyczącymi
pracy z pszczołami.

- Ktoś, kto nie miał w ogóle styczności z pszczołami
dowie się, gdzie postawić
ul, jaką pszczołę kupić, jak
pszczoły się zachowują, jak
je potem prowadzić, powiemy też, jak tanio zrobić sobie ul samemu.
Chcemy te szkolenia
prowadzić pod hasłem Masz działkę,
masz balkon, masz
pszczoły – mówi Andrzej Kołuda, prezes
Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej.
Zainteresowanie
założeniem własnej pasieki było
tak ogromne, że już pierwszego dnia zgłosiło się więcej chętnych niż było wolnych miejsc. Organizatorzy
warsztatów muszą teraz
pomyśleć o kolejnej edycji
programu.
LaR

DOSTAWY ROWERAMI CARGO
Trzy rowery dostawcze
traﬁły do łódzkich ﬁrm.
Ich nowi właściciele dostali doﬁnansowanie na
ich zakup oraz bezpłatny
serwis.
W pierwszej edycji programu towaRower, jury składające się z przedstawicieli Veolia Łódź, Urzędu
Miasta Łodzi, Towarowe.
pl oraz Fundacji Fenomen,
wyłoniło trójkę laureau-

tów. Są nimi mobilny serwis rowerowy DJ Lizard,
klubokawiarnia Niebostan
oraz kawiarnia Pana Rowerskiego.
Dzięki programowi laureaci kupili rowery dostawcze za połowę ceny. Koszt
takiego roweru to ok. 7,5
tysiąca złotych. Veolia ﬁnansuje drugą połowę
ceny, a dwuletnią opiekę
serwisową zapewnia magistrat.
rd

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

PO SŁUŻBIE ZATRZYMAŁ WŁAMYWACZA
Policjant wracający ze służby zauważył mężczyznę,
który próbował wybić szybę w hondzie. Funkcjonariusz od razu zareagował
- zatrzymał swój samochód
i ruszył w stronę włamywacza. Ten drugi próbował
uciekać, ale został złapany
i szybko obezwładniony.
Zatrzymany 36-latek tłumaczył się początkowo, że
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chciał tylko schować się za
autem, bo poczuł „potrzebę
fizjologiczną”. Ostatecznie
przyznał się do próby kradzieży przez dwa 20-złotowe banknoty pozostawione
na siedzeniu kierowcy.
Niedoszły włamywacz
dostał zarzuty usiłowania
kradzieży w recydywie, za
co grozi mu nawet 15 lat
więzienia.
rp

Redakcja

SIÓDEMKI

Z NOWYM OGRÓDKIEM
Piotrkowska 77 to jeden
z popularniejszych adresów w Łodzi. Zyskał sławę dzięki kultowym już
dzisiaj klubom: Siódemkom, Irish Pubowi i Klubowi Spadkobierców.

W ZSR powstała
pracownia pszczelarska
KOMUNIKACJA

WSPARCIE DLA FIRM

REWITALIZACJA

Prace wymagają wyłączenia sygnalizaJANA PAWŁA II / OBYWATELSKA cji i potrwają
dwa tygodnie.
W poniedziałek, 12 lipca, Przez ten czas z al. Jana
rozpocznie się remont Pawła nie będzie możsygnalizacji na skrzyżo- liwości skrętu w lewo
waniu al. Jana Pawła II w ul. Obywatelską. Natoz ul. Obywatelską. Moc- miast samą Obywatelską
no zmieni się organizacja nie będzie możliwości
ruchu.
przejechania skrzyżowania na wprost.
Na skrzyżowaniu wy- Zmienioną trasą kursomienione zostanie całe wać będą linie 55AB, 65A,
okablowanie oraz usta- 69AB, 77 i N7AB oraz auwione zostaną nowe tobusy stacjonujące w zamaszty i sygnalizatory. jezdni Nowe Sady.
TAnd

UWAGA! REMONT

Pałac
Maksymiliana
Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 gościł największe polskie gwiazdy
muzyki. Grali tu Michał
Urbaniak, Urszula Dudziak, Tomasz Stańko,
Małgorzata
Ostrowska,
Lech Janerka, Myslovitz
i T. Love.
– Piotrkowska 77 to była
dla mnie druga szkoła. Tu
nauczyłem się jazzu i życia.
Tu oddawałem szatniarzowi skrzypce ze szkoły
muzycznej i z saksofonem
spędzałem w ,,siódemkach”

FOT. LODZ.PL

NASTOLATKOWIE Z NARKOTYKAMI
Policjanci zajmujący się
zwalczaniem przestępczości narkotykowej zauważyli przy jednym ze sklepów
na Widzewie grupę młodzieży, która na ich widok
zaczęła się nerwowo zachowywać.
Podczas wylegitymowania
jeden z nastolatków nie
chciał pokazać, co ukrywa
w dłoni, odepchnął policjanta i próbował ucieczki.
Złapany, próbował połknąć
to, co trzymał w ręku. Okazało się, że nie tylko w dło-

ni, ale i w bieliźnie młodzieniec ukrył marihuanę.
Drugi z nastolatków też
miał narkotyki. Podczas
przeszukania mieszkania jednego z chłopaków,
policjanci znaleźli jeszcze
więcej marihuany oraz
mefedron.
16- i 17-latek będą odpowiadali za posiadanie narkotyków. Młodszy stanie
też przed sądem rodzinnym za naruszenie nietykalności funkcjonariusza.
rp

Redaktor naczelna

Druk

Dwupoziomowy ogródek to
nowość w podwórku Siódemek

Wydawca

Aleksandra Hac
redakcja@biblioteka.lodz.pl

resztę dnia – mówi Michał
Urbaniak, muzyk.
Dzięki remontowi kultowe miejsce na mapie Łodzi wzbogaciło się o pełne
zieleni podwórko z dwupoziomowym i przeszklonym
ogródkiem.
– Powstała przestrzeń
na kawiarnię oraz szesnaście lokali biurowych.
Budynek został w pełni
przystosowany dla osób
z niepełnosprawnościami, zamontowany został
dźwig osobowy i zniknęły
wszelkie bariery architektoniczne. Podczas remontu pałacu odkrywaliśmy
polichromie, malowidła,
zdobienia na ścianach
i suﬁtach. Każde odkrycie zostało zabezpieczone
i poddane odtworzeniu,
dodaje Sławomir Ostrowski – przedstawiciel wykonawcy remontu.
ML

sekretariat@biblioteka.lodz.pl
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ZIELEŃ W ŁODZI

Będzie nowy park na Janowie
Dobre zielone wieści dotarły wcześniej do Bałut,
Polesia i Górnej. Teraz
przyszedł czas na Widzew.
Janów i Olechów to bardzo
intensywnie
rozwijające
się łódzkie osiedla. Z każdym rokiem przybywa tu
kolejnych bloków. A obok
bloków nie zabraknie też
zieleni.
Pomysł utworzenia parku
na Janowie wyszedł od samych mieszkańców.
– Cieszymy się, że udało się
naszą inicjatywą zainteresować miasto. Pod wnioskiem o utworzenie parku
podpisało się tysiąc osób
z Janowa. Przede wszystkim zależało nam na ochro-

nie tego terenu – mówi Katarzyna Gadomska, jedna
z pomysłodawczyń nowego parku.
Utworzenie parku na Janowie będzie nowatorskim
projektem, ponieważ po
raz pierwszy miasto wykorzysta ścieżkę tzw. inwestycji celu publicznego.
Ta formuła jest najczęściej
wykorzystywana
przy
budowie dróg, a w Łodzi
zostanie przetestowana na
parku.
Dlaczego? – Teren, który
rozważamy pod park na
Janowie, to ponad 60 hektarów terenu. To mnóstwo
działek, które mają różnych
właścicieli. Przed nami negocjacje i szukanie porozumienia w celu uchronienia
tego terenu przed zabudową. Formuła inwestycji celu
publicznego ułatwi nam
ten proces – mówi Maciej
Riemer, dyrektor Departa-

mentu Ekologii i Klimatu.
Miasto już zaczęło pierwsze działania przy nowym parku. Wycofano ze
sprzedaży tereny najbliżej
ul. Rokicińskiej. Zaczęła się
też analiza planu budowy
dróg, ponieważ właśnie
tu była planowana trasa, która miała sięgnąć aż
ul. Przybyszewskiego.
Aleksandra Hac

Katarzyna Gadomska

Barbara Stolarska
FOT. LODZ.PL

Widzew dołącza do łódzkich dzielnic, w których
powstanie zupełnie nowy
park. O jego utworzenie
zabiegali mieszkańcy Janowa.

Pomysł parku na Janowie
wyszedł od samych
mieszkańców osiedla

Otworzyli Klub Księżego Młyna
Klub Księży Młyn zaprasza
na koncerty, wystawy dzieł
sztuki i dobrą kuchnię. Lokal z zielonym patio rozpoczął właśnie działalność
przy ul. Tymienieckiego 2.
Zabytkowe osiedle na Księżym Młynie wzbogaciło się
właśnie o miejsce spotkań
z kulturą, ale również z dobrym winem i kuchnią. Będzie to miejsce służące nie
tylko mieszkańcom osiedla,
ale też wszystkim odwiedzającym.

- Zapraszamy łodzian,
turystów, wszystkich kochających Księży Młyn.
W naszej ofercie znalazły
się propozycje kulturalne,
czyli koncerty, wystawy,
warsztaty i prezentacje. Ale
to nie wszystko. Prowadzimy kuchnię europejską,
a w jej towarzystwie serwujemy odpowiednio dobrane
wina. W okresie letnim proponujemy
mieszkańcom
udział w koncertach na
żywo, zajęciach artystycznych dla dzieci, a także kino

letnie. Mieszkańcy osiedla
dostaną karty członkowskie, które będą upoważniały do znacznej boniﬁkaty na ofertę gastronomiczną
i dawały możliwość bezpłatnego udziału w organizowanych
imprezach.
Winoteka jest już otwarta,
wystarczy przyjść i dobrze
się bawić – mówi Dorota
Dąbrowska, właścicielka
Klubu Księżego Młyna.

FOT. LODZ.PL

REWITALIZACJA

Małgorzata Loefﬂer

PRACA W ŁODZI

Doradzą Ci

zawodowo
Osoby szukające w Łodzi
pracy mogą się zgłosić
do programu doradztwa
i wsparcia zawodowego.
Wystarczy mieć skończone
18 lat i mieszkać na tzw.
obszarze rewitalizacji.
Osoby, które zgłoszą się do
programu, mogą liczyć na
indywidualne doradztwo,
warsztaty, pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia
i staże zawodowe.
Żeby wziąć udział w projekcie, trzeba spełnić kilka
kryteriów:
- mieć ukończone 18 lat,
- być bezrobotnym,
- mieszkać na obszarze
rewitalizacji miasta Łodzi
lub zostać przeniesionym
w związku z wdrażaniem
tego procesu.
rd

INFO
Fundacja Kamelot

Atrakcją klubu jest
zielony ogród

Klub Księżego Młyna
to jednocześnie Winoteka

ul. Jana Kilińskiego 13 lok. 1
e-mail: fundacjakamelot@gmail.com
tel. 512 835 003

AKTUALNOŚCI
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HOSPICJUM DLA DZIECI

INWESTYCJE

MOŻESZ POMÓC GAJUSZOWI

naprawić dach
Widzewski TBS rozpoczyna kolejną inwestycję. Niedaleko
ul. Przybyszewskiego zbuduje blok z 40 mieszkaniami.

NOWE

MIESZKANIA

przy Przędzalnianej

Widzewskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna kolejną inwestycję – budowę
bloku przy ul. Przędzalnianej 101/103. Powstanie
tam 39 mieszkań – w tym
19 lokali komunalnych.
W budynku powstaną
mieszkania, na jakie w Łodzi jest największy popyt:
typowe kawalerki, dwupokojowe lokale – te przeważają, ale i trzypokojowe
– dla większych rodzin.
Wśród nich również mieszkanie dla osoby z niepełnosprawnością oraz specjalne
miejsce parkingowe dla
osoby korzystającej z wózka inwalidzkiego.
Przy ul. Przędzalnianej
nie zabraknie też miejsc

parkingowych w garażu
i na zewnątrz, wózkowni, rowerowni, i komórki
dla lokatorów. Lokatorzy
będą mogli wprowadzić
się do nowych mieszkań
w 2023 r.
To nie jedyna inwestycja
WTBS. Przy ul. Nawrot
98 powstaje nowy blok,
a w nim 35 mieszkań oraz
1 lokal użytkowy. Z kolei
przy ul. Wysokiej 30 kończy się już inwestycja na
50 lokali. Spółka planuje
również inwestycje przy
Skierniewickiej 8/10 (36
lokali). Rozpoczęcie tego
projektu jest zaplanowane na pierwszą połowę
2022 r.
sasza

„Dach dla Gajusza” to akcja zbierania pieniędzy dla
podopiecznych
fundacji
– jedynego stacjonarnego
hospicjum w centralnej
Polsce, które od wielu
lat pomaga nieuleczalnie
chorym dzieciom i ich rodzinom.
Sprawa jest fundamentalna – dach budynku
hospicjum jest w opłakanym stanie i wymaga
natychmiastowej przebudowy. Trzy łódzkie
ﬁrmy: Budomal, Polska
Grupa Instalacyjna OZE
i Progressivo rozpoczęły
akcję, której celem jest zebranie funduszy na jego
naprawę. Do pomocy
może się włączyć każdy
chętny.
Dach to nie tylko symbol
bezpieczeństwa – bez
niego dom dla ponad
30 dzieci rzeczywiście
jest zagrożony! A miesz-

Siedziba Fundacji
znajduje się
przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 87
kańcami Gajusza są maluchy, które od narodzin
mierzą się z ogromnym
cierpieniem. Wśród nich
jest roczny Alan, który ma
już za sobą wiele operacji
i poważny zabieg, po którym wystąpiły krytyczne
komplikacje. Tylko dzięki
wspaniałym lekarzom, nadziei i pełnej miłości opie-

ce Gajusza, zakończył się
on szczęśliwie.
Nowy dach to wyjątkowo
kosztowne przedsięwzięcie, ale wspólnymi siłami
uda się pomóc Fundacji.
Do zebrania jest w sumie
prawie pół miliona złotych, ale połowa tej kwoty
dzięki wspaniałym dar-

czyńcom jest już na koncie.

INFO

Zbiórkę można wesprzeć na:
https://gajusz.org.pl/
pomoz-teraz/dach-dla-gajusza/
Fundacja Gajusz
FOT. LODZ.PL

SADZĄ DRZEWA I KRZEWY

FOT. WTBS

ŁÓDŹ BUDUJE

PRZEBUDOWA TRAKTOROWEJ I ŻUBARDZKIEJ
Nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne przejścia
dla pieszych, nie zabraknie
też nowych drzew i zieleni.
Trwają remonty ulic na Bałutach.
– Prace na obu ulicach są
na etapie rozbiórek i przygotowania do układania
nowych instalacji. Na ul.
Traktorowej wykonawca
sfrezował
nawierzchnię
i zacznie zaraz przebudowę instalacji podziemnych. Na ulicy Żubardzkiej rozpoczęły się prace
rozbiórkowe. Wykonawcy
obu inwestycji mają czas
na ich zakończenie do koń-

ca 2021 roku – mówi
Marcin
Sośnierz
z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Ulica
Traktorowa to jedna
z ważniejszych
ulic na łódzkim
Teoﬁlowie. Ulica jest
przebudowywana od ronda z ul. Rojną
do ul. Aleksandrowskiej.
W związku z remontem
zamknięty dla ruchu jest
odcinek między ulicami
Grabieniec i Rojną.
Ulica Żubardzka jest remontowana na odcinku

od

ul.
Inowrocławskiej

(wraz ze skrzyżowaniem)
aż do al. Włókniarzy.
ML

FOT. ENVATO ELEMENTS

Na ﬁnał remontu ul. Zarzewskiej i Mierzejowej ekipy budowlane urządzają
zieleń. Wzdłuż ulicy Zarzewskiej
pojawiło się 900 krzewów róż
i 5 lip, natomiast przy ulicy Mierzejowej 56 klonów polnych
i blisko 8,5 tysiąca krzewów.
FOT. LODZ.PL
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WYGRAJ
BILETY
NA KONCERT LETNICH BRZMIEŃ!
LATO W EC1

NA KONCERT LETNICH BRZMIEŃ!
EC1 zaprasza na wakacyjny
konkurs z nagrodami. Do wygrania są bilety na koncerty
Katarzyny Nosowskiej i Sanah
oraz bilety wstępu do Centrum Nauki i Techniki EC1.
Aby wziąć udział w konkursie, należy uwiecznić na zdjęciu wyjątkową chwilę, którą
przeżyliśmy latem
w EC1. To nie będzie trudne, w te
wakacje w EC1
naprawdę sporo się
dzieje. Co fotografować? Ulubiony ﬁlm
na wielkim ekranie,
uśmiech dziecka
po dniu spędzonym na półkoloniach, spacer
w miłym towarzystwie wokół
kompleksu
EC1. Do konkursu można podejść

Katarzyna
Nosowska (49 l.)

Sanah (24 l.)

z przymrużeniem oka
i zdecydować się na niecodzienny fotomontaż.
King Kong na szczycie
chłodni kominowej?
Czemu nie! Ważne, by
trzymać się tematu konkursu, czyli Lata w EC1.
Zdjęcia i prace graficzne można przesyłać na
adres: dmk@ec1lodz.pl do
18 lipca do godz. 12:00.
Spośród nadesłanych
prac jury wybierze te
najlepsze i nagrodzi biletami na koncerty, biletami wstępu do Centrum Nauki i Techniki
EC1 oraz praktycznymi
gadżetami.
RedKu
Więcej wydarzeń w EC1
znajdziesz na stronie
www.ec1lodz.pl lub po
zeskanowaniu kodu QR

FOT. LODZ.PL
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Sama się obroń!
O godz. 18:30 w parku Podolskim rozpoczną się zajęcia samoobrony
dla kobiet. Wstęp wolny, obowiązują zapisy: SMS nr 733 743 307
o treści Sama się obroń + imię i nazwisko uczestniczki.
Jeszcze Polska!
O godz. 21:00 na cykl ﬁlmowy „Jeszcze Polska!” zaprasza TME
Polówka. W EC1 (Targowa 1/3) zostaną wyświetlone krótkie
metraże ze szkoły im. Andrzeja Munka vol. 2. Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Taniec dla dzieci
Na godz. 11:00 Poleski Ośrodek Sztuki (ul. Krzemieniecka 2A)
zaplanował zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 8–13 lat.

W programie taniec nowoczesny, jazz, elementy tańca współ-

czesnego i klasycznego urozmaicone o ćwiczenia akrobatyczne.
Bilety: 20 zł, zapisy: 518 522 696, p.alenkuc@pos.lodz.pl.

DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

LETNIA AKADEMIA ZWIERZĄT

WAKACJE

W ŁÓDZKIM ZOO
Pokazowe karmienie zwierząt, warsztaty tematyczne
i animacje dla dzieci – na to
mogą liczyć odwiedzający
łódzkie zoo w wakacje.

Przez cały lipiec i sierpień
organizowane tam będą
spotkania z cyklu „Letnia Akademia Zwierząt”.
W każdy wtorek, środę
i czwartek, w godzinach
13:00–14:00 dzieci w wieku 7+ mogą wziąć udział
w warsztatach. Uczestnictwo w zajęciach jest
bezpłatne, wystarczy
kupić bilet wstępu do
zoo. Najmłodsi poznają m.in. sekretne życie
ptaków, fascynujący
świat bezkręgowców czy
zwierzęce umiejętności.
W najbliższym
t y g o d n i u
w programie:
we wtor e k

(13 lipca) – „Chcę oglądać
Twoje nogi”, czyli przyjrzymy się zwierzęcym nogom
przygotowanym na każdy teren i każdą pogodę;
w środę (14 lipca) – „Rodzice
w świecie zwierząt”, w trakcie warsztatów dzieci obejrzą
urodzone w zoo tegoroczne
maluchy i staną się rodzicami piskląt; w czwartek
(15 lipca) – „Zwierzęce umiejętności”.
Codziennie
w łódzkim zoo
odbywają się
również
pokazowe
kar-

mienia zwierząt.
Podczas zwiedzania można podglądać pandy
małe, lemury
katta, binturongi, wyderki
orientalne czy
dzioborożce.
Zoo otwarte jest codziennie od 9:00
do 19:00 (kasy

5

czynne są
godzinę
krócej).

Spotkanie z tai chi
O godz. 11:00 można wybrać się do Poleskiego Ośrodka Sztuki

(ﬁlia Karolew, ul. Bratysławska 6a) na wspólne ćwiczenie tai chi.
Wstęp wolny, zapisy: 42 687 02 07.

Piotrkowska kameralnie
O godz. 20:00 w pasażu Rubinsteina w ramach cyklu „Piotr-

kowska kameralnie” rozpocznie się koncert zespołu Tara Gayan.
KaWa

Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ W

EK
T
R
A
W
Z
C

Różnorodny świat
Na godz. 17:00 w Bibliotece Rozgrywka (ul. Powstańców Wiel-

kopolskich 3) zaplanowano spotkanie na temat specyﬁki funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
Stand-up na Pietrynie
O godz. 20:30 na letniej scenie w ramach „Stand-up’u na Piotrkowskiej” wystąpi Adam Sobaniec. Wejście do Las Palmas
od Roosevelta (50 m od ul. Piotrkowskiej). Wstęp wolny.

Jedną z atrakcji
jest karmienie zwierząt

Chcesz poinformować nas o wydarzeniach?
Pisz na adres redakcja_kultura@biblioteka.lodz.pl

SENIORADKA
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Opiekunowie osób
niepełnosprawnych

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością często wiąże się z rezygnacją z życia
towarzyskiego czy zawodowego. Dbanie o zdrowie
osoby niepełnosprawnej
zabiera opiekunom większość czasu, mniejszą uwagę poświęcają sprawom
swojego zdrowia czy komfortu psychicznego. Dzięki
środkom, które rozdysponuje MOPS w ramach
specjalnego programu pod
nazwą „Opieka wytchnieniowa”, ich sytuacja może
się poprawić.

– Program „Opieka wytchnieniowa”
powstał,
by odciążyć członków rodzin i opiekunów – mówi
Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób
z niepełnosprawnościami.
– Staramy się ich wesprzeć w codziennych obowiązkach, by zyskali czas
dla siebie, mogli załatwić
sprawy urzędowe, wybrać
się spokojnie na zakupy
albo po prostu odpocząć
i zregenerować się podczas
urlopu.

nego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, a także
w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub
placówce, która zapewnia całodobową opiekę.
Obecnie łódzki MOPS
poszukuje wykonawców
obu rodzajów usług. Jeśli uda się sprawnie rozstrzygnąć oba postępowania, z pomocy będzie
można skorzystać jeszcze
w te wakacje.
Jak tylko MOPS wyłoni wykonawców, będzie
można
składać
wnioski. Pomoc w takiej postaci jest adreOpieka w domu
sowana do opiekunów
lub ośrodku
dzieci do 16. roku życia
z orzeczeniem o niepełProjekt będzie realizo- nosprawności, a także
wany w dwóch formach: osób niepełnosprawnych
w ramach pobytu dzien- po 16. roku życia.

ZAPISZ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ

Opieka
wytchnieniowa
świadczona w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością obejmuje
m.in. pomoc: w robieniu
zakupów oraz przy przygotowaniu lub dowożeniu
posiłków, w karmieniu
i sprzątaniu, w załatwianiu
spraw
urzędowych
i
regulowaniu
opłat domowych,
przy ubieraniu się,
przemieszczaniu
się czy pielęgnacji
zaleconej przez lekarza. Usługi te mogą
być realizowane przez
pięć dni w tygodniu,
w
godz.
8:00–22:00.
Z kolei z opieki wytchnieniowej świadczonej
w ramach pobytu całodobowego w ośrodku osoba z niepełnosprawnością
będzie mogła skorzystać

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

Prawie ćwierć miliona złotych
na wsparcie dla opiekunów
osób z niepełnosprawnościami od Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Jeśli
przetargi pójdą sprawnie,
z pomocy będzie można skorzystać jeszcze w te wakacje.

przez
maksymalnie
14 kolejnych
dni kalendarzowych.
Red

Seniorzy w akcji
Jesteś aktywnym seniorem
lub seniorką, lubisz działać
i spotykać nowych ludzi? Możesz zgłosić się do nowego
projektu „Seniorzy w Akcji”.

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

Uczestnicy będą mogli
nie tylko wziąć udział
w spacerach, warsztatach czy grze miejskiej,
ale będą mogli być także współtwórcami
niektórych
wydarzeń. Liczy się wymiana myśli, pomysłów
i doświadczenia.
Organizatorzy
zapraszają
m.in. na spacery szlakiem
wspomnień
o Łodzi: – To
doskonała
okazja, aby seniorzy
pokazali
nam szczególne miejsca
w naszym mieście, to jak wyglądało kiedyś mia-

Będzie
się działo
sto, gdzie jedli lody lub
chodzili na wagary. Będą
mogli zabrać ze sobą stare
zdjęcia, porozmawiamy
i razem odtworzymy Łódź
ze wspomnień.
Z miejsc, które uczestnicy
odwiedzą podczas spaceru, ma powstać gra miejska, dostępna dla wszystkich mieszkańców.
W planach znalazły się
także warsztaty z ogrodnictwa, na których będzie
można wymienić się praktyczną wiedzą, ale także
sadzonkami czy nasionami
roślin.
Red

INFO

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

wreszcie odetchną

Na jaką pomoc możesz
liczyć?

Jeśli jesteś zainteresowany
uczestnictwem w projekcie,
zgłoś się do
senﬁneco.ngo@gmail.com

Zapisy trwają do 14 lipca.

ŁODZIANIE KREUJĄ
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– łodzianka

Ewa Gałązka,
47 lat, Widzew
Od wielu lat przekazuje wiedzę na temat historii Łodzi.
Na wycieczkach, spotkaniach
i warsztatach. Miasto kocha,
jak mało kto. Ewa Gałązka
z wykształcenia jest historykiem sztuki, na co dzień wykładowcą akademickim, ale
o sobie mówi, że po pierwsze
– jest łodzianką.

FOT. ARCHIWUM EWY GAŁĄZKI

Zaraża miłością
do Łodzi

- Kiedyś nie było zamiłowania do architektury
pofabrycznej.
Pokolenie
dzisiejszych 60- i 70-latków
taką architekturę kojarzyło
i często ciągle kojarzy z fabryką, czyli z pracą. Trzeba
nabrać dystansu do tych
budynków, dopiero 20i 30-latkowie zaczęli patrzeć na te miejsca, jak na
zabytki. A przecież są
to absolutnie niezwykłe obiekty
– przyznaje
Ewa Gałązka.

Wycieczki po Łodzi
cieszą się dużym
zainteresowaniem

I o tej niezwykłości pani
Ewa opowiada łodzianom
i turystom. Przyjezdnym
studentom i mieszkańcom
poszczególnych
osiedli.
Seniorom i dzieciom. Regularnie pozyskuje granty
na organizację spacerów,
warsztatów i przewodników. Pasją pani Ewy jest
szycie – tą pasją także
zaraża innych i wplata
w nią historię włókienniczej Łodzi. Dzięki jednemu
z projektów powstały spacerowniki – przewodniki
po Starym Widzewie.
Projekt nazywał się
„Od nitki do sukni – historia Starego
Widzewa”
i w ramach niego realizowane
były warsztaty
plastyczno-historyczne
z dziećmi
(z użyciem nici
z fabryki), wycieczki po Starym Widzewie,
a ﬁnalnie powstały przewodniki.
– Ludzie otwierają się podczas
takich
wycieczek,

opowiadają o historiach
zasłyszanych
gdzieś
w domu, w rodzinie. Podczas oprowadzania wycieczki, właśnie po fabryce
Ariadna, jeden z dziadków
powiedział, że on 40 lat
pracował w tej fabryce i pamięta, jak to w początkach
fabryki, żeby robotnicy nici
nie kradli, to wystawiane
były kosze z nićmi, żeby
każdy mógł sobie wziąć
– wspomina pani
Ewa.

WIĘCEJ
NA TEMAT
FUNDACJI
NA STRONIE:

FOT. LODZ.PL

Szycie
– to obok historii Łodzi
druga pasja Pani Ewy

Altana w zabytkowym
parku Źródliska
Fundacja
„Szycie życia”
Trzy lata temu pani
Ewa założyła fundację
„Szycie życia”, która
w swoich założeniach
łączy przekazywanie
wiedzy na temat Łodzi,
kultury i sztuki z rękodzielnictwem, w szczególności z szyciem.
– Trzeba pokazywać,
że nasze miasto jest fajne. Moi studenci na pierwszym roku mają obowiązkowo wycieczkę po Łodzi,

po różnych
ciekawych
miejscach.
Nie wyobrażam sobie,
żeby
nie
znali miasta!
– przyznaje.
Pani Ewa ma
swoje ulubione miejsca
w Łodzi. Stary Cmentarz
na Ogrodowej,
drewniany kościół św. Józefa
– przeniesiony
przez mieszkańców
z Placu Kościelnego,
Księży Młyn czy osiedle
Montwiłła-Mireckiego.
– Miejsce niezwykłe, mnóstwo intrygujących ludzi
tam mieszkało, Strzemiński,
Kobro, no i ja je pamiętam
z moich młodzieńczych
czasów, bo moja babcia
tam mieszkała – mówi pani
Ewa i dodaje: – No i mamy
w Łodzi mnóstwo pięknych
parków, terenów zielonych,
których często nie doceniamy. Park Helenowski, który
kiedyś był płatnym parkiem czy Park Źródliska,
który pięknie kilka lat temu
odżył. Niezwykłe miejsca
z piękną historią, którą warto znać.
RUT

WEEKEND W ŁODZI
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DRUGIE ŻYCIE
NASZE MIEJSKIE TOP 6

ŁÓDZKICH FABRYK

Łódź słynie z przywracania do
życia starych, nieczynnych fabryk. Nasze projekty zdobywają uznanie nie tylko w kraju,
ale również zagranicą.
Prawdopodobnie
najbardziej
utytułowaną łódzką fabryką
po remoncie jest piękna przędzalnia Izraela
Poznańskiego przy ul.
Ogrodowej, czyli andel’s
Hotel. Rewitalizacja tego
monumentalnego gmachu zdobyła mnóstwo
nagród w kraju i zagranicą. To inwestycja Warimpexu, której projekt
przygotowało biuro OP
Architekten, a za wystrój

wnętrz
odpowiedzialny
był londyński duet Jestico +
Whiles.
Najnowszą łódzką rewitalizacją i już mocno utytułowaną jest z kolei Monopolis, czyli dawny Monopol
Wódczany, który za sprawą łódzkiego Virako
zamienił się w centrum
kulturalno-rozrywkowo-biznesowe. Logo Monopolis stworzył Janusz
Kaniewski, a za projekt
rewitalizacji odpowiadała Grupa 5 Architekci.
Najgłośniejszą natomiast
inwestycją w starej fabryce są Lofty u Scheiblera. To inwestycja
australijskiego
Opal
Property
Development, a po mieszkania
w przędzalni Karola

Scheiblera klieci przyjeżdżali
z gotówką w reklamówkach. Spektakularna inwestycja zaliczyła wtopę
– bankructwo spółki, która ją
budowała, ale sprzedaż do
końca doprowadził syndyk
i Lofty to dzisiaj niewątpliwa
ozdoba Księżego Młyna.
Zapraszamy Państwa do
lektury naszego przewodnika po najlepszych projektach
rewitalizacji starych fabryk,
które pozostały otwarte do
zwiedzania dla mieszkańców i turystów – czyli idealne do odwiedzenia podczas
wakacji w mieście.

W Ogroda
często od
koncerty

Aleksandra Hac

Monopolis, Kopcińskiego 62
Dawny Monopol Wódczany po remoncie szybko skradł serca nie tylko łodzian,
ale i gości z zagranicy. W niezwykły sposób udało się tutaj połączyć różne
funkcje, z których ta największa, czyli biurowa, nie dominuje nad pozostałymi. W Monopolis powstał efektowny pasaż z restauracjami i kawiarniami pod
jedną z fabryk, a obok Muzeum Polmosu, Scena z teatrem Fundacji Kamila
Maćkowiaka czy galeria sztuki.

OFF Piotrkowska, Piotrkowska 138/140
Dawna fabryka Franciszka Ramischa to centrum nocnego
życia ulicy Piotrkowskiej. Popularne kluby i restauracje,
a do tego dwa dziedzińce wypełnione ogródkami gastronomicznymi i leżakami. Klimat OFFa doceniają i łodzianie,
i turyści, dla których jest to obowiązkowy punkt wieczornych spacerów. Fabryka ciągle się przeobraża, jej właściciel
wyremontował już budynki od strony ul. Roosevelta,
a poza remontami starych, ceglanych gmachów w planach jest też budowa nowych kamienic
z biurami od strony ul. Piotrkowskiej.

Ogrody
Piotrko
Ludwik Ge
ul. Piotrko
Fabryki łod
kłady Eski
Geyera, cz
gowo-rozry
scena wiel
pikników,
wakacjach
zacząć się
Ogrodami
u

Lofty u Scheiblera, Tymienieckiego 25
Przędzalnia Karola Scheiblera to największy tego typu budynek w Łodzi.
w lofty, czyli pofabryczne mieszkania, z których największe mają trzy kon
i wyjście na taras na ostatnim piętrze. W Loftach powstały też restauracj
teren rekreacyjny ze stawem, który pozostaje otwarty również dla zwiedz

ach Geyera
dbywają się imprezy,
i festiwale

y Geyera,
owska 293/305
eyer miał fabryki po obu stronach
owskiej, te naprzeciwko Białej
odzianie kojarzą jako powojenne zaimo. Zamieniają się właśnie w Ogrody
zyli centrum mieszkaniowo-usłurywkowe. Dzisiaj Ogrody to głównie
lu wakacyjnych i nie tylko wydarzeń:
kiermaszów i koncertów, a po
h do odnowionych fabryk powinni
ę wprowadzać pierwsi najemcy. Pod
przepływa Jasień, rzeka, przez którą
ulokowano w Łodzi w XIX wieku osadę
fabryczną. Jej bieg zaznacza na
powierzchni specjalna rynna
w posadzce.

Ogromny gmach zamienił się
ndygnacje, ponad 150 mkw.
je i sklepy, a na tyłach kameralny
zających.
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Manufaktura, andels’ Hotel & ms2, Ogrodowa 17/19
To największy projekt nadania drugiego życia dawnym łódzkim fabrykom.
Ogromny teren 27 hektarów, które Apsys zamienił w centrum handlowo-rozrywkowo-gastronomiczne. Mamy tu sklepy, kawiarnie, restauracje, Muzeum
Fabryki i ﬁlię Muzeum Sztuki – ms2. Jest czterogwiazdkowy andel’s Hotel
z panoramicznym basenem na dachu, kręgielnia, klub sportowy, kino, a w centrum rynek Włókniarek Łódzkich, który latem zamienia się w plażę.
Biała Fabryka to doskonałe
miejsce na koncert plenerowy

Biała Fabryka, Piotrkowska 282
To jedna z niewielu otynkowanych w Łodzi fabryk, stąd wzięła się jej nazwa. To tu pod koniec lat 30. XIX wieku Ludwik Geyer uruchomił pierwszą w Królestwie Polskim maszynę parową, to tu stanął pierwszy w Łodzi
fabryczny komin. Mało kto o tym wie, ale to jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza w naszym kraju rewitalizacja poprzemysłowych budynków. Już w 1959 roku fabryka została wytypowana na siedzibę ówczesnego Muzeum Historii Włókiennictwa. Muzeum działa do dziś, jako Centralne, a obok fabryki znajduje się druga atrakcja
– Skansen Architektury Drewnianej, czyli uratowane z Łodzi drewniane zabytki.

FAJNE OSIEDLE
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W Bibliotece
Wolność będzie
duża czytelnia

W Łodzi powstają nowe
biblioteki. Jeszcze w tym
roku mieszkańcy będą
mogli odwiedzić Bibliotekę Wolność.
Biblioteka Miejska
w Łodzi wyremontowała już i odnowiła 15
swoich ﬁlii, wśród nich
m.in. Bibliotekę Tuvim
przy ul. Tuwima, Bibliotekę Kostkę przy
ul. Kostki Napierskiego czy filię nr 17 przy
ul. Mackiewicza. Do
ich grona stale dołączają kolejne.
Gdzie moja
Wolność?
Biblioteka Wolność zostanie otwarta jesienią
tego roku. Prace re-

montowe trwają na
placu Wolności już
kilka miesięcy. Ich
efektem będzie biblioteka wraz z czytelnią
i przestrzenią dla dzieci i młodzieży o powierzchni prawie 400
metrów kwadratowych.
- Biblioteka Wolność
będzie przyjaznym
miejscem dla mieszkańców, turystów oraz
wszystkich odwiedzających centrum naszego
miasta – mówi Paweł
Braun, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
- Swoim wyglądem
będzie nawiązywać do
historycznych kawiarnianych klimatów, które w tej kamienicy były
zawsze obecne – dodaje.
Następnym etapem prac będzie
przebudowa
wnętrz na pierwszym piętrze,
zostaną tam stworzone przestrzenie
konferencyjne i kawiarnia.

W secesyjnej
kamienicy
Kolejna inwestycja to
biblioteka w pięknej
secesyjnej kamienicy
przy ul. Zachodniej
76. Biblioteka, która tu
powstanie, będzie poświęcona wszystkiemu,
co łódzkie. Znajdziemy
tu książki i publikacje
dotyczące architektury
i historii miasta oraz
światowych trendów
w planowaniu przestrzeni miejskiej.
Filia przy Zachodniej będzie miejscem
dyskusji i spotkań dla
łodzian. W Bibliotece
organizowane będą
wykłady i prelekcje poświęcone historii

miasta, warsztaty plastyczne, których głównym tematem będzie
miasto i projektowanie, a także spotkania
autorskie.
Powstać ma także archiwum zbierające historie mówione oraz
materiały ikonograﬁczne dotyczące życia
mieszkańców w centrum Łodzi.
Nowoczesne
lobby
Jeszcze w tym roku
odnowiona zostanie
jedna z największych
ﬁlii BMwŁ – biblioteka
przy ul. Wróblewskiego.

Jej wnętrze
zostało zaprojektowane przez architektów w najmodniejszych kolorach tego
roku - żółci i szarości.
Dzięki przearanżowaniu przestrzeni ma
zyskać nowe oblicze
oraz ogromną wielofunkcyjną czytelnię
z nowoczesnym lobby.
Niebawem rozpocznie
się także remont nowej
lokalizacji przy ul. Turoszowskiej.

INFO
W wakacje wszystkie filie biblioteki są otwarte
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 10:00–18:00
oraz we wtorki i piątki w godz. 8:00–16:00.
Więcej informacji
znajdziesz
na stronie:
www.biblioteka.lodz.pl
lub skanując kod QR

Karolina Warchoł

Strefaipsum
dla młodzieży
Lorem
sit dolor met
z komputerami
lorem
ipsum sit dolor
i kącik dla dzieci

FAJNE MIASTO
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SGI,
Sokołówka,
ul. św Teresy

DROGO,
JESZCZE DROŻEJ.
CENY MIESZKAŃ ROSNĄ JAK NIGDY DOTĄD
NIERUCHOMOŚCI

CENY MIESZKAŃ ROSNĄ JAK NIGDY DOTĄD

Każdy miesiąc przynosi nowe rekordy cen
mieszkań w Łodzi.
Średnia cena metra kwadratowego
w nowo wybudowanym lokalu
wzrosła w ciągu
roku o 9% osiągając 6,6 tys. zł.
W przypadku
mieszkań z drugiej ręki dynamika podwyżek
była nawet odrobinę wyższa. Średnia cen na rynku
wtórnym wyniosła
5 tys. zł/mkw., o 10%
więcej niż przed rokiem
– wynika z raportu Emmerson Evaluation, ﬁrmy
specjalizującej się w wycenie nieruchomości.
Która dzielnica
najtańsza?
W Łodzi najbardziej
zdrożały mieszkania
w Śródmieściu, gdzie
mediana ceny metra
kwadratowego wzrosła do 7,8 tys. zł, czyli
o 11% w skali roku.
Nieco taniej było na
Bałutach, gdzie stawki wzrosły o 8% rok do
roku, do poziomu 6,5 tys.
zł/mkw. Niewiele mniej,
bo 6,4 tys. zł/mkw., trzeba było płacić na Polesiu,
choć w tej akurat dzielnicy podwyżki wyniosły
10%.
Wśród 21 miast uwzględnionych w badaniu Emmerson Evaluation, Łódź

Atal,
Nowe Polesie,
ul. Pienista

znalazła
się na czwartym miejscu pod
w z g l ę d e m wysokości
dynamiki wzrostu cen
nieruchomości. Najbardziej podrożały mieszkania
w Krakowie (13%), dopiero na drugim miejscu znalazł się Wrocław ex aequo
z Sopotem i Rzeszowem
(11%). Podium zamknął
Gdańsk (10%). Na rynku wtórnym mieszkania
w Łodzi podrożały
w ubiegłym roku najbardziej
z dziesięciu dużych miast
w Polsce ujętych w raporcie Emmersona – w tym
segmencie nastąpił skok
o 10%. Mediana cen używanych lokali podniosła się

zwłaszcza na Widzewie,
osiągając w tej dzielnicy 5,2
tys. zł/mkw.
- Mieszkania nieracjonalnie drożeją, kupujący
reagują emocjonalnie i kupują praktycznie wszystko. Sprzedają się już nawet
mieszkania w kiepskich
lo kalizac j ach i o złym
standardzie. Podobnie jest
z działkami, nawet ziemią
rolną. Chętnych znajdują
oferty, które latami czekały
na klientów w biurach nieruchomości – komentuje
Tomasz Błeszyński, prezydent Federacji Porozumienie

Polskiego
Rynku Nieruchomości.
Jak podkreśla, rynek
jest niezwykle rozgrzany
i ciągle podsycany różnymi
czynnikami.
- Jednym z najważniejszych są bankowe stopy
procentowe, które obniżono do rekordowo niskiego
poziomu. To spowodowało, że kredyty hipoteczne
stały się najtańsze w historii. Są też wyjątkowo
dostępne, dzięki czemu
wiele osób stać na zakup
mieszkania. Raty są bardzo niskie – wyjaśnia
Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego,
główny analityk Expander
Advisors. - Jednocześnie
mamy małe bezrobocie

i rosnące wynagrodzenia.
Niskie stopy procentowe
pociągnęły za sobą obniżkę oprocentowania
lokat bankowych, które
obecnie są tylko symbolicznie wyższe od zera.
Wysoka jest natomiast
inflacja, co sprawia, że
trzymanie pieniędzy na
lokacie bankowej mija
się z celem, bo oszczędności tracą na wartości.
Aby je chronić, wiele osób
zdecydowało się zainwestować w mieszkania,
z myślą np. o ich wynajmowaniu. Wzrost cen
nieruchomości wspomagają też rosnące ceny materiałów budowlanych, co
przekłada się na ceny nowych mieszkań. A za nimi
podąża też rynek wtórny.
Warto jednak pamiętać,
że jest to rynek cykliczny
i stawki za mkw. nie będą
rosły w nieskończoność.

Będzie taniej czy jeszcze
drożej?
Obaj eksperci zgadzają się
w tym, że wzrost cen powinien wyhamować. Prawdopodobnie już po spodziewanej wkrótce podwyżce
bankowych stóp procentowych.
- Nagle może się okazać,
że kredyty staną się droższe i trudniej osiągalne,
a zyski z najmu już nie
będą tak atrakcyjne. Wtedy
może dojść do wyprzedaży mieszkań kupowanych
wcześniej jako inwestycje,
co doprowadzi do spadku
cen lub przynajmniej ich
zatrzymania – dodaje Sadowski.
Choć ceny wydają się wysokie, Łódź wciąż pozostaje
jednym z najtańszych dużych ośrodków miejskich,
jeśli chodzi o mieszkania.
pj

Polnord,
City Park,
ul. Żeligowskiego
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INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ

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

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, pl. 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)

UWAGA! NOWE MIEJSCA KOLPORTAŻU:

SKRZYNKI
Z DARMOWĄ
GAZETĄ

FOT. LODZ.PL

STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

Manufaktura
przy punkcie informacji oraz wejściu
do strefy Qulinarium (restauracje)
Rynek Bałucki
Zielony Rynek (Barlicki)

UWAGA

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
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
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SIATKARSKI
ŁKS
REWOLUCJĘ
PRZEŻYWA
BÓJ O MISTRZOSTWO?

Siatkarska drużyna ŁKS przechodzi prawdziwą rewolucję.
W składzie brązowych medalistek Tauron Ligi zostały tylko trzy zawodniczki ze starego składu.
Kibice ze zdziwieniem
patrzyli na kolejne komunikaty klubu informujące o rozstaniach.
Szybko jednak mogli
zapomnieć o osłabieniach, bo ŁKS Commercecon Łódź na koncie
ma już kilka transferowych hitów. Czy prezes Hubert Hoffman
i trener Michał Mašek
budują
skład,

Joanna Pacak (25 l.)
to jedna z trzech
zawodniczek,
które zostały
w ŁKS

który będzie mógł sięgnąć po kolejne Mistrzostwo Polski?
Ciężkie rozstania
Zmiany w składach po
zakończonym sezonie to
naturalna kolej rzeczy.
Nie tylko w siatkówce.
Jednak to, jakie ruchy
transferowe
wykonał
w tym roku ŁKS Commercecon Łódź, można
śmiało nazwać rewolucją. W klubie pozostały
tylko trzy dobrze znane
kibicom nazwiska. To
libero Krystyna Strasz,
środkowa reprezentacji Polski Klaudia
Alagierska i Joanna
Pacak. Oczywiście
część z rozstań nie
może dziwić. Można było przypuszczać, że klub opuści
m.in. Katarzyna
Zaroślińska-Król,
która
mimo swoich
dobrych predyspozycji
miała
za
sobą bardzo
nierówny sezon. Z kolei
świetnie prezentująca się młoda
Serbka Katarzyna Lazović ma wysokie ambicje
i trudno było oczekiwać,
że zignoruje zainteresowania ze strony włoskich klubów. Kibicom
trudno było jednak
zrozumieć takie ruchy
jak transfer Aleksandry
Wójcik do Radomki Radom. Przyjmująca była
nie tylko mocnym punktem w zespole, ale też
jego dobrym duchem,
uwielbianym przez publiczność. Osłabieniem
śmiało można również
nazwać odejście Gruzinki Ann Kalandadze,
która zasiliła Developres
Rzeszów.

Klaudia Alagierska (25 l., biały strój)
i Krystyna Strasz (33 l.) mają być
liderkami nowego projektu

Nowy trener, nowe
porządki
Trzeba jednak wziąć
pod uwagę, że drużynę
na zeszły sezon budował jeszcze inny trener
– Giuseppe Cuccarini,
który nie spełnił oczekiwań. W środku sezonu zastąpił go znany
łódzkiej
publiczności
Słowak Michał Mašek,
który dwa lata temu
wywalczył z ŁKS mistrzostwo Polski. Teraz
to on ma szansę ułożyć skład po swojemu.
I wszystko wskazuje na
to, że ma spore ambicje.
Do drużyny dołączyły
dwie aktualne mistrzy-

nie Polski. Hitem transferowym z pewnością
można nazwać powrót do Łodzi
skrzydłowej
Martyny
Grajber. Grająca do tej
pory w Chemiku Police
zawodniczka ma za
sobą występy na
łódzkich
parkietach, jednak w drużynie
Grot
Budowlanych
Łódź. Kolejną
zawodniczką
Chemika, która
zasili Łódzkie Wiewióry, jest libero reprezentacji Polski Paulina Maj-Erwardt. Do
tego należy wspomnieć
o transferach zagranicznych. Apetyty na medale mogą wyostrzyć dwie
brazylijki – przyjmująca
Pietra Jukoski i atakująca Ivna Colombo.
Wysokie ambicje
Jakie cele stawia przed
sobą w kolejnym sezonie siatkarski ŁKS? Na
pewno wysokie. Świadczyć o tym może choćby zapowiedź nowej
skrzydłowej Martyny
Grajber, która wie, jak
smakuje
mistrzostwo
kraju czy zdobycie Pucharu Polski. - Oczywiście dołożę wszelkich
starań, żeby również
z ŁKS zdobyć upragnione trofea i medale.
Na pewno, jeśli chodzi
o Puchar Polski, to od
4 lat bez przerwy wraca
ze mną do domu, dlatego miejmy nadzieję,
że ta tendencja się nie
zmieni – przekonuje
zawodniczka na oﬁcjalnej klubowej stronie.
Pozostaje tylko trzymać
kciuki!
JD
FOT. LODZ.PL,
RADOSŁAW JÓŹWIAK
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Mogą, robią to i wychodzi
im to bardzo dobrze. Ale
kim jest mugol, czym jest
quidditch i co to wszystko
ma wspólnego z Łodzią?
Oba pojęcia pochodzą
ze świata Harry’ego Pottera – serii powieści J.K.
Rowling opowiadającej
o przygodach czarodziejów. Mianem mugola
określano osobę niemagiczną, po prostu zwykłego człowieka. Quidditch zaś to ulubiona gra
czarodziejów polegająca
na lataniu na miotłach,
unikaniu zbicia przez
złe piłki oraz łapaniu
i rzucaniu do celu tych
dobrych. Jednak jak to
przenieść do świata realnego?
Czy bieganie z kijem
jest poważne?
Pierwszym wrażeniem,
kiedy patrzymy na mecz
quidditcha, jest zdziwienie. Kilkanaście osób
w dziwnych strojach
gra w coś, co jest mieszanką rugby, zbijaka
i piłki ręcznej. Do tego
jedna z nich ubrana jest
na żółto i ucieka przed
całą resztą. - Zawsze na
początku jest duży opór
przed spróbowaniem
tego sportu, ale jak się
w to wejdzie, nie ma już

odwrotu. Jesteś nasz, chodzisz na treningi i jeździsz
na turnieje – mówi Klaudia
ze SkyWeavers, najstarszej
łódzkiej drużyny quidditcha. Dodaje również, że
jest to sport dla wszystkich.
Większość zawodników
grających w jej drużynie
nie jest wielkimi fanami
książek o Harrym. Po prostu różnymi drogami traﬁli
do drużyny i pokochali ten
sport. Jednak o co chodzi
z tym kijem i bieganiem?
Każdy z zawodników wyposażony jest w plastikową
laskę, która imituje miotłę.
Jest ona nie tylko elementem nawiązującym do powieści, ale również integralną częścią zawodnika.
- Kij jest przede wszystkim
utrudnieniem oraz pełni istotną funkcję w grze.
Kiedy biegniemy, musimy go trzymać między
nogami jedną ręką, więc
przepychając się czy łapiąc
piłkę mamy do dyspozycji
tylko drugą dłoń. Dodatkowo, kiedy zostaniemy
„zbici”, musimy wrócić na
swoją połowę trzymając kij
w górze – wyjaśnia zasady zawodniczka SkyWeavers.
Jak w to grać?
Mecz rozpoczyna
12 zawodników,
po 6 w każdej dru-

żynie. Dzielą się oni na
ścigających, którzy grają
kaflem (piłka do siatkówki) i starają się trafić nim
do jednego z trzech okręgów spełniających funkcję
bramek. Są również pałkarze. Ich rolą jest trafienie
zawodników przeciwnej
drużyny tłuczkiem (piłką
do zbijaka). Wtedy rywal
musi cofnąć się na swoją połowę aż pod okręgi
i dopiero wtedy wraca do
gry. W 17. minucie meczu
na boisku pojawiają się
znicz i szukający. W rolę
znicza wciela się osoba
niebiorąca udziału w meczu. Ubrana jest na żółto,
a do jej garderoby przypięty jest „ogonek”, który
trzeba zerwać. Za zdobycie
„ogonka” odpowiedzialni
są szukający. W zależności
od sytuacji na tablicy wyników bronią znicza przed
rywalami bądź sami starają
się go zdobyć. Dopadnięcie
znicza kończy mecz i daje
dodatkowe 30 punktów.
Wygrywa ta drużyna, która będzie miała ich więcej.
Quidditch
w Polsce
i na świecie
W naszym
k r a j u
w rozgrywkach
ligowych
udział
bierze

osiem drużyn, w tym
dwie z Łodzi. Wspomniani wcześniej
SkyWeavers oraz
Łódź Pirates.
- Powstaliśmy
jako odłam
Weaversów. Nasi
ojcowie-założyciele
mieli inną wizję prowadzenia
klubu. Wydaje
się, że lepszą, bo
ostatnio to my
jesteśmy górą
– mówi Patryk
z drużyny Piratów. Obie ekipy łączy ten sam plac treningowy w okolicach
parku 3 Maja oraz fakt,
że wszystko muszą finansować sami. - Utrzymujemy się ze składek
zawodników. Nie mamy
sponsorów ani żadnych
dofinansowań. Jeżeli
chcemy jechać na turniej do Krakowa, to my
za wszystko płacimy
– podkreśla Karolina
z Pirates Łódź. – Na turniejach naszym drużynom wiedzie się różnie.
W ostatnim czasie to
młodsza ekipa jest górą,
ale do najlepszych zespołów z Krakowa, Warszawy i Wrocławia jeszcze
trochę brakuje – wyjaśnia.
Zawsze emocjonującym
wydarzeniem są derby
Łodzi. Mimo przyjaciel-

FOT. MARCIN SOKOŁOWSKI

CZY
MUGOLE
mogą grać w quidditcha?
skich
stosunków poza
boiskiem gra jest
twardsza, bardziej zacięta i częściej niż zwykle pojawiają się wykluczenia. - Sam fakt,
że jesteśmy renegatami,
sprawia, że te mecze
mają dodatkową pikanterię. Oczywiście nikt
nikomu nie chce zrobić
krzywdy, ale zwycięstwo
w derbach to zawsze
dodatkowy prestiż – komentuje Patryk. – Warto
również dodać, że istnieje reprezentacja Polski
w quidditcha, która bierze udział w międzynarodowych zawodach.
Obecnie plasujemy się
najczęściej w środku ta-

Quidditch to nie tylko sport,
ale również wspaniała integracyjna zabawa
FOT. MARCIN SOKOŁOWSKI

FOT. MATEUSZ ZAKRZEWSKI

Pałkarze
i ścigający
muszą ze sobą
współpracować

beli, ale jeżeli dynamika rozwoju tego sportu się utrzyma, możemy
wkrótce bić się o wyższe
lokaty – dodaje.
Czy warto spróbować?
Odpowiedź jest jednoznaczna – tak! To, co
z pozoru wydaje się
śmieszne i niepoważne, jest grą wymagającą
strategicznego i bardzo
szybkiego myślenia. Potrzebne są też siła i dobra
kondycja. - Na boisku
wiele zależy od tego, ile
dana drużyna ma punktów, czy już są szukający,
ilu zawodników zbili pałkarze. Do każdej z tych
sytuacji trzeba mieć inną
taktykę i bardzo szybko
ją wdrażać – mówi Klaudia. Dodatkowo quidditch to świetna zabawa,
podczas której można
poznać masę otwartych
ludzi z dużym dystansem do świata. Nieprzypadkowo nieoficjalnym
hasłem naszych zawodników jest fraza „lepiej
mieć kija między nogami,
niż w innej części ciała”.
Piotr Baleja
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

12.07

28°C

WTOREK

13.07

30°C

28°C

ŚRODA

14.07

WESOŁE MIASTO

DZIEWIARSKI
KANKAN
PO ŁÓDZKU...

FOTO

RADAR

– Ile by dał Szaja za moją śmierć, jak
pan myślisz?
– Przypuszczam tylko, że za ruinę
pańską, gdyby ta była możebną, to
dałby wiele, bardzo wiele, pomimo
swojego skąpstwa.

– W Łodzi wiedzą, co jestem wart.
– Gdzie wiedzą? Kto wie? Policja?

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

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

WeTransfer

(czyt. łitransfer)

Serwis internetowy pozwalający na wysyłanie
plików do innych internautów. Za jego pomocą
można wysyłać zdjęcia, ﬁlmy czy dokumenty
na wybrany adres e-mail lub wygenerować link
umożliwiający ich pobranie każdemu, kto ma
do niego dostęp.

Kolejne wydanie w piątek 16 lipca
KARTKA Z KALENDARZA

– Więc ja pracować nie chcę?
– Może i pan chcesz, tylko to nie
wystarcza w Łodzi, tu trzeba
umieć pracować.

nie Obywatelskie. W 1990
roku objął urząd prezydenta Łodzi, który zajmował
do 1994 r., a później stanął
na czele Rady Miejskiej.
W czasie transformacji
Grzegorz Palka tworzył
podwaliny samorządu
łódzkiego i krajowego. Od
1997 r. Liga Krajowa przyznaje nagrodę jego imienia
za działalność samorządową. W 2007 r. część ul. Strykowskiej przemianowano
na aleję G. Palki, który został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Komunalnym Doły. agr

iecanej”

Bo wobec tego szczupaka
wszyscy czuli się kiełbiami
i czekali z niepokojem, rychło zechce ich połknąć...

Kuferek ta
Reymon

ŁÓDZKIE LEGENDY

ŁOZA CZY WŁODZISŁAW?

ŁODZIANIZMY

TRAGICZNY WYPADEK

12 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym „Solidarności”, wszedł
w Złotnikach k. Poddębic w skład prezydium Kozginął Grzegorz Palka (ur. misji Krajowej związku.
8 maja 1950 r. w Łodzi),
Po wprowadzeniu
samorządowiec,
stanu wojennego
działacz opozycji
13 XII 1981 r. zow okresie PRL,
stał internowaprezydent Łony, a później
dzi (1990–1994)
tymczasowo
oraz przewodaresztowany.
niczący Rady
Zwolniono go
Miejskiej w Łodzi Grzegorz Palka w połowie 1984 r.
(1994–1996). Ukońw związku z amnestią.
czył studia na Wydziale W 1989 r. znalazł się
Chemicznym Politechniki wśród założycieli ZjednoŁódzkiej i był pracowni- czenia Chrześcijańsko-Nakiem naukowym tej uczel- rodowego, współtworzył
ni. W 1980 r. wstąpił do także Łódzkie Porozumie-

26°C

Z kart „Ziemi ob

Aleksandrówka

To bardzo stara i zapomniana już nazwa szkoły przy
ówczesnej ul. Dzikiej (dziś
ul. Sienkiewicza), noszącej
imię cara Aleksandra I. Szkoła mieściła się najpierw przy
ul. Cegielnianej 64 (Jaracza
28). Budowę właściwego
gmachu szkoły ukończono
w 1885 r. Znalazło w nim
miejsce Męskie Rosyjskie
Gimnazjum Rządowe, które
oddano do użytku w 1891
roku, a fundatorem szkoły
był m.in. Karol Scheibler.
Obok znajdował się od 1896
roku park miejski, zwany
Mikołajewskim (dziś park
im. Sienkiewicza). W czasie I wojny urządzono
w budynku szpital wojskowy. W 1921 r. patronem
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– Nie zapominaj, że jesteś w Łodzi. A widzę, że wciąż zapominasz, że zdaje ci się, iż prowadzisz interes wpośród
cywilizowanych ludzi środkowej Europy. Łódź to las, to
puszcza - masz mocne pazury, to idź śmiało i bezwzględnie duś bliźnich, bo inaczej oni cię zduszą…
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szkoły został Józef Piłsudski,
a pierwsi absolwenci zdawali maturę w 1923 roku.
Po wojnie szkoła przyjęła
im. Tadeusza Kościuszki.
W 1949 r. otrzymała nazwę
XXI Państwowego Gimnazjum i Liceum, a potem była
III Ogólnokształcącą Szkołą Stopnia Podstawowego
i Licealnego. Dopiero w 1954
roku popularna „Trójka” stała się szkołą koedukacyjną.
Od 1962 r. osobno funkcjonują: III LO, należące do grona
najlepszych łódzkich szkół
średnich oraz SP nr 173, która znajduje się w części dobudowanej do pierwotnego
gmachu, zaprojektowanego
w stylu neorenesansowym
przez H. Majewskiego. agr

Pochodzenie nazwy naszego miasta tak tłumaczy Andrzej Zand w artykule „Jak powstała nasza
Łódź?”, zamieszczonym
w czasopiśmie „Prawda”
17/1928 r. Czytamy w nim
m.in.: „Można zaryzykować przypuszczenie, że
nazwa naszego miasta jest
związana z nazwą krzewu „łoza”, który szczególnie obﬁcie na terenie dawnej Łodzi występował”.
Zand uważał, iż nazwa
naszego miasta wywodzi
się od słowa „łoza”, oznaczającego rodzaj wierzby
rosnącej na podmokłych
terenach. Według słownika B. S. Lindego synonimem łozy było słowo
„łod zia”, które potem
wyszło już z użycia. Inne
słowniki podają jednak,
że oba rzeczowniki mają
zupełnie odmienny źródłosłów. Kolejny historyk,

regionalista M. Baruch,
wysunął własną, trzecią hipotezę w artykule pt. „Nazwa Łodzi”
w „Roczniku Łódzkim”
z 1929 roku: „Mniemamy,
że dawny wyraz Łodzia
w da ny m przy padku
nie jest rzeczownikiem,
a przymiotnikiem, pierwotne zaś jego brzmien ie m b yło „Ł o d z i a”.
Przypuszczać należy, że
u zarania dziejów osiadł
tu jakiś Włodzisław. Była
to więc sadyba, o której
mówiono, że jest „Włodzią”, czyli stanowiącą
własność Włodzisława.
Z czasem początkowe
„W” zatraciło się i wymawiano zamiast Włodzia – Łodzia i w tym
zmienionym brzmieniu
nazwa przeszła do dokumentów”. Pozostały nam
jeszcze tylko tropy językowe... agr

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Już wkrótce...

Niezwykle oryginalna instalacja z 1300
stalowych prętów, tworzących napis CISZA,
powstała w 2015 r. na kamienicy przy ulicy
Wólczańskiej 15. Autor: Łukasz Berger

Prawdziwy as
przedwojennej
łodzkiej
policji,
komisarz
Jan Wejer
na tropie!!!

