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I ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ

ŁÓDŹ BUDUJE

ŚLUB W PARKU

OBYWATELSKA – III ETAP PRAC
Przebudowa ul. Obywatelskiej wkracza w kolejny etap.
Ekipa budowlana wejdzie
na odcinek między al. Waltera-Janke i ul. Elektronową,
który zostanie zamknięty dla
ruchu w obu kierunkach jazdy. Możliwe będą tylko wjazdy docelowe. Zamknięte będzie również skrzyżowanie
ul. Obywatelskiej z al. Waltera-Janke.

ALBO W OGRODZIE BOTANICZNYM
Śluby w łódzkich parkach
to rozwiązanie piękne
i bezpieczniejsze w dobie
pandemii. Coraz więcej par
decyduje się na uroczystość
w plenerze.
- Ślub to jedno z najważniejszych i najbardziej wyjątkowych wydarzeń w życiu.
Jedni planują je z dużym wyprzedzeniem, inni podejmują
decyzję spontanicznie, ale
dla każdego jest to moment,
który zapada w pamięć na
zawsze. Nie wszyscy o tym
wiedzą, ale również w łódzkich parkach można zorganizować ceremonię ślubną
– mówi Jan Maśliński, z-ca
dyrektora Zarządu Zieleni
Miejskiej.

Łódzkie parki to piękna
sceneria na ślub

Ślub można wziąć w każdym parku, którym opiekuje
się Zarząd Zieleni Miejskiej
oraz w Ogrodzie Botanicznym. Przyszli małżonkowie,
którzy zdecydują się na zawarcie związku małżeńskiego w parku lub Ogrodzie
Botanicznym, muszą dopełnić formalności w dwóch
miejscach: w Urzędzie Stanu
Cywilnego zgłosić zamiar
zawarcia ślubu poza terenem
urzędu, a następnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej wskazać wybrany park.
Koszt ślubu w parkach to
110 zł, a w Ogrodzie Botanicznym – 2500 zł. Do tego
należy doliczyć opłatę za
ślub udzielany poza siedzibą
USC – 1000 zł.
WoMa

FOT. ZIM

CZYSTOŚĆ

PUŁAPKI NA ŚMIECIARZY
W Budżecie Obywatelskim
łodzianie zdecydowali o zakupie trzydziestu nowych
fotopułapek, dzięki którym
Straż Miejska w Łodzi będzie
mogła skuteczniej pilnować
czystości. Sprzęt będzie wykorzystywany w całym mieście, a sami łodzianie mogą
zgłaszać, gdzie powinien
zawisnąć.
Fotopułapka jest przystosowana do działania zarówno
w ciągu dnia, jak i w nocy.
Uruchamiana jest, gdy wyczuje ruch. W okresie dwóch
tygodni potraﬁ zrobić nawet

REMONTY

do 7 tysięcy zdjęć, które
później strażnicy miejscy
przeglądają i na ich podstawie identyﬁkują osoby wyrzucające śmieci na dzikie
wysypiska.
Karą za nielegalne wyrzucanie śmieci jest mandat do
500 złotych. W skrajnych
przypadkach sprawa może
nawet traﬁć do sądu. Niezależnie od rozstrzygnięcia, Straż Miejska zawsze nakazuje sprawcy
uprzątnięcie zaśmieconego terenu.
PK

Łódź zaprasza mieszkańców
na cykl spotkań, podczas
których pokazywane będą
najważniejsze inwestycje.
Spacery będą zaczynały się
w każdy wtorek o godz. 17:00.
- Program rewitalizacji jest
już na półmetku, to największy program odnowy naszego miasta na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, a efekty
zmian są widoczne nie tylko
dla mieszkańców, ale i dla
turystów – mówi Agnieszka

Prawdziwej fotopułapki
nie dostrzeżemy – będzie
tak dobrze ukryta

FOT. LODZ.PL
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cego nielegalnym tytoniem.
Grożą mu 3 lata więzienia.
Policjanci sprawdzali przy
ul. Łagiewnickiej tropy
dotyczące przestępstw akcyzowych. Zatrzymali do

kontroli 26-latka wyjeżdżającego z parkingu, którego
kojarzyli z nielegalnej działalności. Podczas przeszukania samochodu znaleźli
37 tysięcy sztuk papierosów i 1,75 kilograma tytoniu bez polskich znaków

Redakcja

akcyzy. Mężczyźnie postawiono zarzut paserstwa
akcyzowego. Recydywista może spędzić kilka lat
w więzieniu.
pr

Redaktor naczelna

Druk
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CIEMNA STRONA MIASTA

Policjanci zatrzymali 26-letniego mężczyznę handlują-

Tak będzie wyglądało
skrzyżowanie Obywatelskiej
z Waltera-Janke

SPACERY Z REWITALIZACJĄ

PHOTO BY ERIC ALVES ON UNSPLASH

SKONFISKOWALI
KONTRABANDĘ

Bez zmian zostanie organizacja ruchu pomiędzy ul. Elektronową a ul. Nowe Sady,
gdzie przejedziemy tylko
w stronę al. Jana Pawła II.
Nie zmieni się również organizacja ruchu na odcinku
pomiędzy ul. Nowe Sady
a ul. Wieniawskiego. Zmienioną trasą kursować będą
linie 55AB i 65A.
TAnd

Wydawca

Aleksandra Hac
redakcja@biblioteka.lodz.pl

sekretariat@biblioteka.lodz.pl

Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.
W najbliższy wtorek miasto
zaprasza na ulicę Włókienniczą. Ciekawostki na temat
historii miejsca czy szczegóły
dotyczące samych inwestycji
– o tym będzie można się dowiedzieć podczas spotkania.
Początek spaceru przy skrzyżowaniu z ul. Wschodnią.
rd
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W mieście
TURYSTYKA

rośnie liczba gości

Łódź znów przyciąga turystów. Z danych Łódzkiej
Organizacji Turystycznej
wynika, że od kiedy hotelom pozwolono na wznowienie działalności, po ich
zamknięciu wymuszonym
pandemią koronawirusa, liczba gości wzrasta.
Jeszcze w kwietniu obłożenie hoteli w mieście wynosiło 18,4 proc.,
w czerwcu już się podwoiło.
- Lipiec, zwłaszcza dzięki
weekendom, zapowiada się
jeszcze lepiej – mówi Tomasz Rajkowski dyrektor
hotelu Puro Łódź Centrum.
– Planujemy przekroczyć
50 proc. obłożenia miejsc
noclegowych. Zważywszy na wciąż obowiązujące
obostrzenia, obawy części
Polaków przed podróżo-

waniem oraz praktycznie
brak gości zagranicznych,
byłoby to naprawdę bardzo
dobrym wynikiem. Pandemia wywróciła do góry nogami strukturę hotelowych
bywalców. Wcześniej dominowali goście biznesowo-konferencyjni, obecnie przeważają indywidualni turyści.
– Kwitnie krajowa turystyka weekendowa, pojawia
się dużo gości z bliskiego
sąsiedztwa, zwabionych do
Łodzi bogatą ofertą kulturalną – mówi Tomasz Koralewski z ŁOT.
Potwierdza to również
Agnieszka Graczyk, dyrektor generalny sieci Boutique
Hotel’s, która po pandemicznej przerwie otworzyła
dla gości drugi z czterech
łódzkich obiektów – w trakcie lockdownu funkcjonował
jedynie Boutique Hotel przy
al. Piłsudskiego, teraz działa
również ten przy ul. Rewolucji 1905 r. Firma ostrożnie rozważa uruchomienie
dwóch pozostałych.
(pj)

Spacer Piotrkowską to
obowiązkowy punkt
wycieczek po Łodzi

INWESTYCJE

Zielona 6 na finiszu
Trwają prace wykończeniowe w zabytkowej kamienicy Aurbachów. Sukcesywnie odrestaurowywane są
piękne malowidła i trwa
montaż sztukaterii.
W kamienicy trwa montaż płytek podłogowych
i ściennych, a także prace
malarskie. Montowane są
sztukaterie, odnawiane polichromie i przejazd bramowy. Kończą się prace przy
odnowie stolarki okiennej.

Konserwatorzy
odnawiają malowidła

Na ostatniej prostej jest też
remont konserwatorski fasady. Uszkodzone detale
zostały naprawione, wzmocnione i zaimpregnowane. Te
elementy, których brakowało, zostały odlane z oryginalnych wzorów. Na klatkach
schodowych trwa renowacja
i odtwarzanie zabytkowych
balustrad.
Po zakończeniu remontu kamienica od razu
będzie tętnić życiem.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna wynajęła już 81 proc.
pow i e r z ch ni. Przy ul.
Zielonej 6 powstaną:
restauracje, biuro

podróży, poradnia zdrowia
oraz ﬁrma zajmująca się pośrednictwem pracy.
Zielona 6 będzie ciekawym
miejscem nie tylko dzięki historii zabytkowego budynku,
ale także ze względu na wygląd podwórka – przestrzeni
z miejscem do wypoczynku
oraz liczną zielenią.
W budynku zaprojektowane
zostały ekologiczne rozwiązania, takie jak oświetlenie
LED, instalacja fotowoltaiczna, zbiornik wody deszczowej
czy ładowarka do rowerów
elektrycznych.

FOT. LODZ.PL

INFO
HISTORIA KAMIENICY

Agnieszka Rutkowska

Odsłonięto już odnowioną
fasadę zabytkowej
kamienicy

W 1879 roku na placu położonym przy
ulicy Zielonej znajdował się jednopiętrowy murowany dom, pokryty blachą.
Właścicielem nieruchomości był wówczas Fryderyk Florian Miller.
We wrześniu 1879 roku nieruchomość
sprzedał Ickowi i Rozalii Aurbach.
W 1894 r. dom został rozbudowany.
Nieco później powstał projekt nadbudowy czwartej kondygnacji budynku
frontowego. Jego autorami byli Franciszek Chełmiński i Alwil Jankau. Nadali
oni całej elewacji frontowej charakter
neobarokowy.
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WĄSKIE ULICE?„TAK”!
Coraz częściej mówimy

Przez polskie miasta przetacza się dyskusja o tym, czy
zwężanie ulic i poszerzanie
chodników to właściwy kierunek. Wnioski mogą niektórych zaskoczyć.
W Łodzi kontrowersje
wzbudziła między innymi
przebudowa ul. Kopernika czy najnowsze remonty
– ul. Rewolucji i Jaracza.
Podobna debata rozgorzała
ostatnio również w stolicy.
Warszawska dyskusja na
temat przestrzeni miejskiej
przyniosła jednak zaskakujący sondaż.
Według badania, przeprowadzonego przez IBRIS
dla „Rzeczpospolitej”, stanowcza większość ankietowanych uważa, że więcej
miejsca dla pieszych, rowerzystów i zieleni, kosztem
jezdni, to dobry kierunek
zmian, który trzeba kontynuować (uważa tak 49 proc.
ankietowanych).
Spora

część badanych jest nawet
zdania, że zmiany powinny być o wiele dalej idące
i samochody w ogóle nie
powinny do centrów miast
wjeżdżać (17 proc.). Tylko
16 proc. ankietowanych
uważa, że taki kierunek
to dyskryminacja kierowców. – Nie ma się co dziwić
– uważa specjalista od
miast i transportu dr Bartosz Bartosiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego. – Rośnie
świadomość mieszkańców.
Kto jeszcze 10 lat temu mówiłby o negatywnych skutkach zmian klimatu? Rzecz
była nie do pomyślenia
w dyskusji publicznej. Dzisiaj ten temat przestaje być
zastępczy. Podobnie dzieje
się z pytaniem, dla kogo
jest miasto, czy dla samochodów, czy mieszkańców
– podkreśla.
Zdaniem dr. Bartosiewicza szczególnie młodzi
mieszkańcy widzą alternatywę wobec samocho-

To, w jaki sposób przebudowano
ulice 1 Maja, 6 Sierpnia i Traugutta,
jest przykładem takich zmian,
które są chwalone przez mieszkańców
dów. – Oczywiście dla
wielu wciąż samochód
jest wyznacznikiem statusu majątkowego. Jednak
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Czy generalny
konserwator zabytków
zdąży z decyzją
w sprawie rozbiórki,
zanim kamienica
zawali się sama?

to również zaczyna się
zmieniać i stąd akceptacja
zmian. Dodatkowo ludzie
coraz więcej podróżują

i widzą, jak wygląda organizacja transportu w Europie Zachodniej. Widzą też,
jak ograniczenie transpor-

tu samochodowego wpływa na jakość przestrzeni
miejskiej.
Jakub Bień

FOT. LODZ.PL

TRAMWAJE

tu prędko nie wrócą
Wciąż nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, kiedy na
ul. Kilińskiego, zamkniętą
dla ruchu na odcinku od ul.
Narutowicza do ul. Jaracza,
powróci normalny ruch.
Zrujnowana zabytkowa
kamienica przy ul. Kilińskiego 49 od maja grozi
zawaleniem, co było przyczyną wstrzymania ruchu
tramwajów na liniach,
które obok niej przebiegają.
Podjęte w maju prace rozbiórkowe (na polecenie
nadzoru
budowlanego)
nie usunęły niebezpieczeństwa jej runięcia. Magistrat jest zdecydowany
zrujnowany dom rozebrać, a następnie go odbudować.
Decyzję taką podjęto jeszcze na podstawie ekspertyzy sprzed interwencyjnej
rozbiórki, która wykazała, że budynek stanowi
zagrożenie. Wyburzenia

nie da się jednak wykonać
bez wykreślenia budynku
z rejestru zabytków. Tę
procedurę na wniosek
miasta właśnie wszczęto, ale na przesądzanie
o tym, jaką decyzją będzie
skutkować, jest jeszcze za
wcześnie.
Póki co magistrat zlecił
wykonanie kolejnej ekspertyzy technicznej obracającego się w ruinę budynku (ostatnie wichury
bynajmniej nie poprawiły
jego stanu). Ma być gotowa w drugiej połowie
sierpnia br. Jej ustalenia
mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów
kamienicy, ale – co trzeba
zaznaczyć – nie zamkną
jeszcze całej procedury.
Ostateczną decyzję co do
ewentualnego
wykreślenia budynku z rejestru zabytków podejmie
generalny
konserwator
zabytków, wiceminister
kultury i dziedzictwa na-

rodowego. Ile czasu to
zajmie – znów nie sposób
przewidzieć…
– W ocenie specjalistów
nieruchomość grozi zawaleniem, dlatego ruch
na ulicy jest wstrzymany. I nie wiadomo, kiedy
tramwaje wrócą na swoje
trasy – potwierdza Marcin Masłowski, szef biura
prasowego Urzędu Miasta
Łodzi. – Od początku mówiliśmy, że naszym zdaniem jedynym wyjściem
jest ocalenie elementów
zabytkowych, wyburzenie
i odbudowa nieruchomości. Po to latami staraliśmy
się, by zostać jej właścicielem, by ją za wszelką cenę
uratować w ramach rewitalizacji. Niestety, stan kamienicy po ostatniej zimie
był i pozostaje tragiczny,
a jej remont, zdaniem ekspertów, jest nieopłacalny
i niemożliwy.
(pj)
FOT. LODZ.PL
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Lekkość bycia

O godz. 17:00 do Biblioteki Tuvim (ul. Tuwima 46) zaprasza

wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności – Valeria.
Uczestnicy spotkania poćwiczą zdrowe nawyki: świadomy od-

dech oraz gimnastykę przeróżnych tradycji i kultur. Będzie też

nauka i praktyka automasażu głowy, rąk, nóg, pleców i brzucha.

MOTYLE

Wstęp wolny. Kolejne spotkanie w czwartek (22 lipca) o godz.
12:00.

Jeszcze Polska!

I SZKIELETY
W tym tygodniu warto odwiedzić Muzeum Przyrodnicze, które po długiej przerwie wraca do normalnych
godzin pracy.
Muzeum
Przyrodnicze
w parku Sienkiewicza (ul.
Kilińskiego 101)
będzie
otwarte
już od

wtorku (20 lipca). Wizyta
w tym miejscu to pozycja
obowiązkowa dla rodziców z dziećmi, ale nie tylko. Podczas takiej wycieczki doskonale połączymy
edukację z rozrywką.
W muzeum jest bardzo
dużo eksponatów przedsta-

Kolekcję Muzeum
szacuje się
na ponad 100 000 eksponatów

wiających
ż y c i e
zwierząt
w
poszczególnych
klimatach, ogromna
kolekcja owadów i motyli
z różnych zakątków
świata, ale też ekspozycja ze szczątkami zwierząt. Można
obejrzeć ich czaszki, kości i szkielety.
Część
współczesnych
zbiorów posiada wartość
historyczną i pochodzi
jeszcze z czasów przedwojennych. W kolekcji

O godz. 21:00 w EC1 (ul. Targowa 1/3) rozpocznie się projekcja
TME Polówki. Tym razem widzowie obejrzą film „Geniusze”

o historii Stanisława Ulama, genialnego polskiego matematyka.
Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Chodź na Bałuty
Na godz. 17:00 zaplanowano kolejny spacer, tym razem pod
znajdują się okazy rzadko
eksponowane w polskich
muzeach przyrodniczych.
Muzeum działa od wtorku
do piątku w godz. 10:00–
17:00, w soboty w godz.
10:00–16:00 i niedziele
w godz. 10:00–15:00. Bilety
kosztują: 20 zł normalny
i 10 zł ulgowy.
KaWa

FOT. MUZEUM PRZYRODNICZE

KLUB BRYDŻOWY

ZNAJDŹ

parę do gry
Grasz w karty albo szukasz
kogoś do pary gry w brydża?
W Bibliotece możesz zapisać
się na spotkania klubu brydżowego.

FOT. ENVATO ELEMENTS

W Bibliotece Miejskiej
w Łodzi organizowane
są cykliczne spotkania
brydżowych klubów.
Brydż to logiczna gra
karciana, w której udział
bierze czterech graczy
tworzących dwie rywalizujące ze sobą pary.
Gracze z każdej pary
siedzą naprzeciwko siebie i starają się uzyskać

wynik lepszy niż ich przeciwnicy. W tę karcianą grę
możesz zagrać w ﬁliach
BMwŁ. Najbliższe z nich
– w poniedziałek (19 lipca) o godz. 14:00 w ﬁlii
nr 52 na Janowie (ul. Ketlinga 21), kolejne w środę (21 lipca) o godz. 13:00
w Bibliotece Słówka (ul.
Boya-Żeleńskiego 15). Red
WIĘCEJ INFORMACJI:
577 470 052 i 571 553 015.
Udział w spotkaniach jest
bezpłatny, obowiązują
zapisy telefonicznie lub
osobiście.

hasłem „Bałuty pełne kobiet”. Wycieczka wyruszy z placu Piastowskiego. Spotkanie poprowadzi Iza Desperak i Ewa Kamińska-Bużałek z Łodzkiego Szlaku Kobiet. Udział jest bezpłatny.

DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

Zdrowy Senior i jaglany detoks
O godz. 10:30 w Poleskim Ośrodku Sztuki (filia Karolew,

ul. Bratysławska 6a) można wziąć udział w spotkaniu ze specjalistą medycyny naturalnej i dietetykiem. Uczestnicy dowiedzą się,
jak przeciwdziałać dolegliwościom bólowym, jak oczyścić organizm i bezpiecznie przeprowadzić detoks. Udział jest bezpłatny,
obowiązują zapisy: 42 687 02 07 wew. 21 lub 501 939 033.
Piotrkowska kameralnie
O godz. 20:00 w pasażu Rubinsteina rozpocznie się plenerowy

koncert, zagra Krzemiński International Quartet. Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ W

EK
T
R
A
W
Z
C

Trzeci Oddech Kaczuchy
O godz. 19:00 na plenerowej scenie na Małym Rynku Jazzowym
w Manufakturze (ul. Drewnowska 58) odbędzie się koncert

z okazji 40-lecia zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy. Andrzej Ja-

neczko i Maja Piwońska zaśpiewają swoje największe przeboje.
Wstęp wolny.

Chcesz poinformować nas o wydarzeniach?

Pisz na adres redakcja_kultura@biblioteka.lodz.pl

SENIORADKA
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BAŁUCKI OŚRODEK KULTURY

TAŃCZ I BAW SIĘ

tego lata
„Lato z Kulturą. Poznaj
– Poczuj – Działaj” powstało
z myślą o łódzkich seniorach. Akcja potrwa do 30
sierpnia. Mieszkańcy będą
mogli kreatywnie spędzić
czas wakacji i rozwinąć
swoje umiejętności.
POTAŃCÓWKI
Potańcówki, czyli taneczno-muzyczne spotkania
dla seniorów, do tego
w plenerze! To świetna
opcja na letnią imprezę.
Można zabrać przyjaciół
lub nawiązać nowe znajomości i miło spędzić czas.
Najbliższa
potańcówka
w Bałuckim Ośrodku Kultury (ul. Żubardzka 3) już
w piątek (23 lipca) o godz.
16:00.
Wstęp jest
bezpłat-

FOT. FREEPIK.COM

ny, obowiązują zapisy:
rondo@bok.lodz.pl;
tel. 42 653 36 45.
Kolejne imprezy: w Centrum Animacji i Rewitalizacji „Rondo” Bałuckiego Ośrodka Kultury
(ul. Limanowskiego 166)
6 sierpnia o godz. 16:00;
w Centrum Twórczości
Lutnia Bałuckiego Ośrodka Kultury (ul. Łanowa 14)
13 sierpnia godz. 16:00
w Bałuckim Ośrodku Kultury (ul. Żubardzka 3)
27 sierpnia o godz. 16:00.
FOTOGRAFIA
W programie „Lata z kulturą” znalazły się także
warsztaty fotograﬁczne.
Uczestnicy nauczą się
zasad kompozycji, zapoznają się z funkcjami
i możliwościami aparatów
fotograﬁcznych i poznają techniki robienia zdjęć
portretowych.
Najbliższe spotkanie we wtorek
(20 lipca) w BOK „Rondo”
(ul. Limanowskiego 166).
Udział bezpłatny, zapisy:
rondo@bok.lodz.pl lub
42 653 36 45.

Snów”,
zbiórka na
placu Wolności.
Następne
spacery:
31 lipca o godz. 11:00 „Królowa ﬁlmowych wydarzeń
– ulica Piotrkowska i okolice” (zbiórka – pl. Wolności);
14 sierpnia o godz. 11:00
„Pałace Ziemi Obiecanej”
(zbiórka – pl. Wolności);
21 sierpnia o godz. 11:00
„Łuski, kąty, gięte szkło
– powojenne crème de la
crème” (zbiórka przy pomniku Jednorożca). Udział
w spacerach jest bezpłatny.

SPACERY PO
MIEŚCIE
Jeśli masz
ochotę
na
wycieczkę, to
w ramach
projektu
przewodnicy zorganizują
także interesujące spacery
po Łodzi, jakiej nie znaliśmy dotąd. W sobotę
(24 lipca) o godz. 11:00
rozpocznie się wycieczka „Z serca Łodzi – placu Wolności do Fabryki

WITRAŻE I SZKLANA
BIŻUTERIA
Osobnym cyklem będą
warsztaty z rękodzieła ze
szkłem z roli głownej. Na zajęciach będzie można poznać
techniki pracy ze szkłem,
nauczyć się, jak ciąć oraz
szlifować szkło. Pierwszy
warsztat z cyklu już w środę
(21 lipca) w godz. 10:00–
15:00 – „Witraż”. Udział bezpłatny, zapisy: zubardzka@
bok.lodz.pl , 42 651 67 47.
Kolejne: 23 lipca w godz.
10:00–13:00 – „Biżuteria Tiffany’ego” i 29 lipca w godz.
10:00–14:00 – „Biżuteria
szklana”.

FOT. LODZ.PL

Potańcówki w plenerze,
warsztaty fotograficzne,
spacery po Łodzi i zajęcia
z malarstwa! Te wakacje będą
wyjątkowo aktywne dla łódzkich seniorów. Na wydarzenia
„Lata z kulturą” zaprasza Bałucki Ośrodek Kultury.

FOT. LODZ.PL

ZIELNIK
WYSPIAŃSKIEGO
W sierpniu rozpoczną się
jeszcze warsztaty malarskie „Zielnik Wyspiańskiego”. Uczestnicy poznają techniki malarstwa
akwarelowego, dowiedzą
się, jak łączyć ze sobą i mieszać kolory oraz nauczą się
tworzenia różnych faktur.
Inspiracją do tworzonych
na zajęciach prac będą
oczywiście rośliny. Udział
bezpłatny, zapisy:
zubardzka@bok.lodz.pl
lub 42 651 67 47.

FOT. FREEPIK.COM

AUTOPORTRET
ZAJĘCIA Z RYSUNKU
Dla miłośników rysunku
i tych, którzy stawiają na
rozwój swoich umiejętności, w drugiej połowie
sierpnia
przewidziano
„Autoportret – warsztat
rysunkowy”.
Zajęcia uwzględnią naukę tradycyjnej techniki
rysunkowej chiaroscuro,
polegającej na uzyskaniu głębi dzięki zasto-

sowaniu
kolorowego
podkładu oraz białego
i czarnego węgla. Podczas zajęć uczestnicy
poznają
zagadnienia
dotyczące rysunku i malarstwa
portretowego.
Udział bezpłatny, zapisy: lutnia@bok.lodz.pl
lub 42 652 62 27.
KAWA

ŁODZIANIE KREUJĄ

Niosą pomoc

FOT. LODZ.PL, ARCHIWUM KLUBU KNIGHTS RIDERS

PASJA NA DWÓCH KÓŁKACH
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To klubowy znak
z zawołaniem
„servo per amikeco”

NA MOTORACH
Uwielbiają szybką jazdę
na motorach, a dodatkowo
robią z tego pożytek – pomagają innym ludziom. Ich
zawołanie to „służyć poprzez przyjaźń” i starają się
je wypełniać zawsze wtedy,
kiedy tylko mogą. Klub motocyklowy Knights Riders
dzięki swojej działalności
kupił w ostatnim czasie
mowoczesny wózek dla
niepełnosprawnego.

- Wózek wieźliśmy z Łodzi do Opola. Adrian jest
ciężko chory na cukrzycę, niestety już musiał
mieć amputowaną jedną
nogę, a także oko. Prawdopodobnie druga noga
też będzie amputowana
– opowiada Mariusz Kowalski.
Ten wózek to szansa na
normalniejsze, wygodniejsze życie. Łódzcy motocykliści szukali sponsorów przez ostatnie 1,5
roku.
- Kosztował prawie
20 tys. złotych. To znalezienie sponsora nie było
łatwe, ale się udało. Do
tego sfinansowaliśmy
podjazd do samochodu
dla ojca Adriana, żeby bez
problemu mógł wjeżdżać,
przypinać się pasami i jechać w trasę – wspomina
Marcin Patora.
Takich akcji, jak ta, motocykliści z Knights Riders
z Łodzi organizują dużo
więcej. Tyle że zapyta-

ni o to, czy podliczyli kiedyś wszystkie swoje akcje,
chórem odpowiadają: „to
niemożliwe!” Wspierają
różnych potrzebujących
– od domów kombatantów
przez szpitale, po chore
dzieci. Organizują akcje
jednorazowe i cykliczne.
Jak na przykład wizyty
z okazji dnia dziecka
w szpitalu Matki Polki.
- Tam wozimy dzieci motocyklami. Niestety często
jest to dla nich pierwsza
i ostatnia przejażdżka takim pojazdem. Nie oszukujmy się, wiemy wszyscy,
na co te dzieci chorują. Najczęściej to jest białaczka.
Dla nas są to zawsze emocjonalnie trudne momenty, ale dzieci mają z tego
frajdę. I to jest najważniejsze – wspomina Mariusz
Kowalski.
Na stałe Knights Riders pomagają dzieciom z jednego
z łódzkich domów dziecka.
Zorganizowali zbiórkę pieniędzy, by maluchy mogły
pojechać na ferie.
- Wystawiamy wówczas
nasze motocykle, na przykład na ulicę Piotrkowską,
a ludzie przychodzą, oglądają i wrzucają pieniądze
do puszek - mówi Marcin
Patora.
- Wśród naszych klubowiczów są też właściciele
starych pojazdów, ta-

kich jak stara Warszawa,
polonez, czy mztka i te
też wystawiamy – dodaje
Krzysztof Zemrak.
Klub założył Krzysztof
Białek w 2003 roku. Należą
do niego głównie byli policjanci.
- Jesteśmy klubem mundurowym, większość z nas
to byli policjanci lub osoby
zasłużone – opowiada Mariusz Kowalski.
Mają swój sztandar, barwy
przyznane sądownie, mają
też swoje zawołanie: „servo
per amikeco” – „służyć poprzez przyjaźń”.
- Rzadko który policjant
służył dla pieniędzy, to
była nasza misja, nasze wyzwanie. Każdy z nas pracował po parędziesiąt lat
w tym zawodzie, więc to
pomaganie chyba we krwi
jest – przyznaje Mariusz
Kowalski.
- Każdy powinien pomagać, a nie każdy wie, jak
to zrobić, jak zacząć. My
wiemy, jak to robić i staramy się robić jak najwięcej,
na tyle, na ile nam czas
i ﬁnanse pozwalają – dodaje Marcin Patora.
Z prośbą o pomoc można się do klubu po prostu
zgłosić. W zależności od
tego, jaka pomoc jest po-

Od lewej: Marcin Patora, prezydent Knights Riders
Krzysztof Zemrak, wiceprezes fundacji
Mariusz Kowalski, ps. Kowal, wiceprezydent
międzynarodowego klubu MC Knights Riders

Elektryczny
wózek już
dostarczony
do Adriana
trzebna, motocykliści będą szukać konkretnego
rozwiązania
– czy poprzez
sponsorów,
firmy zewnętrzne,
czy też samodzielnie
zbierając
pieniądze.
RUT

Więcej informacji
o działalności grupy
Knights Riders
znajdziesz pod linkiem:
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BALONY, PIOTRKOWSKA

KONCERTY
Podczas 598. Urodzin Łodzi warto trzymać głowę
w chmurach – łódzkie niebo
ozdobią balony! Nie zabraknie też muzycznych atrakcji,
bo na cały weekend zaplanowano siedem koncertów.

Urodziny Łodzi zostaną
w tym roku zorganizowane w weekend 23–25
lipca. Ulica Piotrkowska
wypełni się w te dni muzyką i animacjami dla
całych rodzin. - Na balkonach kamienic zagrają
songwriterzy i muzycy,
a na całej długości nie za-

FOT. MAT.PRAS.

braknie zabaw, gier i animacji. Przez cały weekend będzie można wziąć też udział
w Festiwalu Śniadań Jemy
w Łodzi – zapowiada Piotr
Kurzawa, manager ulicy
Piotrkowskiej.
W urodzinowy weekend
będzie można się wybrać
również na jeden z siedmiu koncertów. W piątek
na Letnisku Księży Młyn
z premierowym materiałem
z nowej płyty pojawi się
Malik Montana, na Letnich
Brzmieniach w EC1 zagrają
Karaś i Rogucki, a w Ogrodach Geyera Kękę.

W sobotę na Letnisku będzie można posłuchać Sorry
Boys, na Letnich Brzmieniach Krzysztofa Zalewskiego, natomiast w Ogrodach
Geyera pojawi się Beata
z Bajmem.
Koncertowy weekend zamkną dla nas na Księżym
Młynie Clock Machine i Fisz
Emade.
Urodzinowe atrakcje czekają nas nie tylko na ziemi.
Łódzkie Centrum Wydarzeń, organizator obchodów
urodzin miasta, zachęca,
aby podczas tego wyjątkowego weekendu łodzianie

mieli głowę w chmurach.
Na niebie pojawią się balony
kierowane przez najbardziej
utytułowanych
pilotów
w Polsce.
W piątek i sobotę po godzinie 18:00 będzie można
oglądać pokaz w wytypowanych miejscach: na Łódzkich Błoniach, w parku nad
Jasieniem, na Starym Rynku
czy Stawach Stefańskiego.
Zwieńczeniem wydarzenia
będzie nocny pokaz Night
Glow na Starym Rynku
– widowiskowy pokaz ognia!
red

swoich sił z Krzysztofem „Mixu” Miką, byłym
szkoleniowcem Jednostki Wojskowej Komandosów. Kolejnym ekstremalnym wyzwaniem
będzie challenge
byłego
żołnierza

62. Kompanii Specjalnej,
Krzysztofa
„Wiatera”
Wiatrowskiego.

II CHARYTATYWNY

FOT. LODZ.PL

24 lipca pasaż Schillera
zamieni się w charytatywny poligon pełen żołnierzy,
wolontariuszy, weteranów
i zaproszonych gości.
Wszystko to za sprawą
Fundacji Pomoc dla Weterana, która organizuje
II Piknik Charytatywny.
Podczas imprezy będą
zbierane fundusze dla
Powstańców Warszawskich, którzy zresztą
zaszczycą piknik swoją
obecnością.
Fundacja

wspiera Powstańców już
od kilku lat.
Piknik zostanie zorganizowany z pomocą wielu partnerów. W pasażu
Schillera stanie namiot
czołowej polskiej jednostki specjalnej – Jednostki
Wojskowej Komandosów
z Lublińca, która zadba
m.in. o najmłodszych, oferując do zabawy strzelnicę
ASG. Wojskowe Zakłady
Lotnicze Nr 1 wystawią
bezzałogowy śmigłowiec
ILX-27.

Swoje stoiska promocyjne
wystawią najlepsze jednostki wojskowe. Każda
z nich zaprezentuje to,
czym może się publicznie
pochwalić bez naruszania
tajemnic służbowych. Nie
zabraknie broni, specjalistycznego wyposażenia
i nowinek technicznych.
- Podczas pikniku zobaczymy też grupy rekonstrukcyjne B-3 i GRH Parasol,
a także Muzeum Żołnierza Polskiego w Dmosinie, które postawi na ul.

Piotrkowskiej lufę armaty
Bofors wz-36. Amatorzy
zdjęć będą mogli robić je
na tle ciekawego sprzętu: bojowego wozu straży
pożarnej z Łasku, Toyoty
Hilux, wojskowych quadów, wykrywaczy min
czy nawet namiotu rycerskiego stylizowanego na
XVII wiek – opowiada
Joanna Janik, przedstawicielka
organizatora
Pikniku.
W pasażu Schillera będzie można spróbować

rd
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WYCIECZKI PO NAJWIĘKSZYCH

INWESTYCJACH
SKOKI,
ŚLIZGI

Zawody
W piątek i niedzielę tor będzie dostępny dla
wszystkich spragnionych sportowych wrażeń lub
chcących potrenować do zawodów. W sobotę,
24 lipca, zostaną zorganizowane zawody,
w których mogą startować wszyscy chętni – także amatorzy. Wystarczy mieć ukończone 16 lat.
Zarówno udział w zawodach, jak i korzystanie
z toru jest darmowe.

INFORMACJE
tel. 42 638 58 50
Liczba miejsc
ograniczona.
Bezpłatne bilety będzie
można pobrać od godz.
18:00 w poniedziałek
19 lipca przez stronę
internetową
www.sklep.cicerone.pl
g.gawlik@uml.lodz.pl

FOT. LODZ.PL

Przed nami 10. już edycja zawodów Red Bull
Skim It. W piątek, 23 lipca, plaża Manufaktury na
3 dni zamieni się w surferską wioskę, w której stanie 30-metrowy tor do ślizgania się na desce, czyli
skimboarding.

Wycieczki szlakiem
rewitalizacji
SOBOTA
1. Filmowy Księży Młyn
– godz. 13.00
2. Włókiennicza – perełka łódzkiej rewitalizacji
– godz. 10.00
3. Nowe Centrum Łodzi
– zwiedzamy pod ziemią
– godz. 17.00
NIEDZIELA
1. Włókiennicza – perełka łódzkiej rewitalizacji
– godz. 10.00
2. Pasaż Róży – odkryj
magię tego miejsca
– godz. 13.00

W MANUFAKTURZE
Prawdziwa gratka dla poszukiwaczy adrenaliny czeka
w dawnej fabryce Izraela Poznańskiego. Skok na bungee nad rynkiem to jedna z sobotnich atrakcji obchodów urodzin Łodzi w Manufakturze.

INFO

FOT. LODZ.PL

Interesuje Cię rewitalizacja? Chcesz wiedzieć,
jak zmieniają się ważne
miejsca w Łodzi? Wybierz się na wycieczkę
po łódzkich inwestycjach.
Spacery poprowadzą
przewodnicy i specjalni goście. Będą
opowiadali nie tylko

o prowadzonych właśnie inwestycjach, ale
także o ciekawostkach
związanych z danym
miejscem.
W programie zwiedzania znalazły się:
Księży Młyn, ulica
Włókiennicza, pasaż
Róży oraz Nowe Centrum Łodzi, ale pod
ziemią, czyli w miej-

scu nowej podziemnej
drogi, w której został
nakręcony najnowszy
teledysk
Męskiego
Grania.
Jeśli nie interesuje Cię
rewitalizacja,
tylko
raczej sport, to warto
odwiedzić budowę stadionu ŁKS, RKS albo
już gotowy stadion
Orła.
ML

INFO
Spacery
po stadionach
ŁKS,
sobota–niedziela,
godz. 10:00, 12:00, 14:00,
zapisy:
stadion@uml.lodz.pl
RKS,
sobota–niedziela,
godz. 10:00, zapisy:
g.gawlik@uml.lodz.pl

Bungee
Również w sobotę, na ludzi o mocnych nerwach
czeka skok na bungee z rekordowej wysokości
– ponad 90 metrów! Śmiałkowie wjeżdżają dźwigiem w specjalnym koszu, zaś nad ich bezpieczeństwem czuwać będzie ekipa Bungee Jumping.
Koncert
O godz. 16:00 w sobotę na rynku Manufaktury
rozpocznie się impreza urodzinowa. Na muzycznej wieży usytuowanej na środku rynku zagra
10-ciu dj’ów, którzy przedstawią przekrój największych hitów z ostatnich dekad. To będzie
prawdziwy mash-up muzyczny – od lat 20-tych
ubiegłego wieku po lata 20-te XXI w., gdzie każdy
znajdzie coś dla siebie.
Świat Gigantów
Urodzinowa niedziela upłynie pod znakiem rozrywki dla najmłodszych. Rynek Manufaktury
zamieni się w gigantyczny tor przeszkód – na
sportowym placu można będzie zmierzyć się na
Arenie Posejdona i wymagającym wielkiej zręczności i koordynacji torze Wipeout. Na pierwszej
przeszkodzie trzeba będzie pokonać ścieżkę składającą się z 5 „pływających” okrągłych platform.
Z kolei Arena Wipeout, 20-metrowy tor wyposażony w 4 gigantyczne kule, to obiekt doskonale
znany z programów telewizyjnych.
red

DOKĄD ZA 1 ZŁ,

A DOKĄD ZA FRIKO?
Dzięki współpracy miejskich obiektów Zoo, EC1
czy MOSiR będzie można
odwiedzić za symboliczną
opłatą.
Bezpłatne w sobotę
i niedzielę będą Ogród
Botaniczny i Palmiarnia w parku Źródliska.
Pierwszy z obiektów to
67 hektarów najróżniejszych kolekcji roślin i ar-

boretum. W Palmiarni zaś
można podziwiać 150-letnie palmy, które do Łodzi
ściągnęli w XIX wieku fabrykanci.
Za złotówkę odwiedzimy
w urodzinowy weekend
Zoo, EC1 i baseny MOSiR.
Miejski Ogród Zoologiczny to jedno z ulubionych
miejsc na rodzinne wycieczki. W urodzinowy
weekend nie tylko bilet

wstępu będzie kosztował 1 zł, ale dodatkowo
będzie można zwiedzić
też budowę Orientarium
po wcześniejszym zapisaniu się na:
wycieczki@zoo.lodz.pl
Złotówkę będzie też
kosztował wstęp do
Narodowego Centrum
Kultury Filmowej EC1,
0 zł zwiedzanie budowy
Centrum Komiksu. AHa

INFO
Zoo,
ul. Konstantynowska
8/10, wejście
od ul. Krzemienieckiej
EC1,
ul. Targowa 1/3,
wejście również
od ul. Dowborczyków
i ul. Sass-Zdort
Basen Wodny Raj,
ul. Wiernej Rzeki 2
Basen Anilana,
ul. Sobolowa 1
Basen,
ul. Głowackiego 10/12

FAJNA HISTORIA

10

Poniedziałek, 19 lipca | nr 15/2021
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KOLEBKA MIASTA
598. URODZINY ŁODZI

Źródła pisane sprzed XVII
wieku niewiele mówią o zabudowie Łodzi i uposażeniu
jej mieszkańców, ale jedno
jest pewne – Stary Rynek
jest kolebką naszego miasta, które w 1423 roku
lokował król Władysław
Jagiełło.
Obecny kształt tego rejonu
zawdzięczamy Rajmundowi Rembielińskiemu, który
oprócz wytyczenia Rynku
Nowego Miasta (dziś pl.
Wolności) i osady sukienniczej w latach 20. XIX wieku uformował także Stare
Miasto,
korygując

29 lipca 1423 r. król
Władysław Jagiełło nadał
w Przedborzu prawa
miejskie Łodzi
siatkę istniejących wówczas ulic. W momencie
lokacji było w Łodzi zaledwie ok. 100 mieszkańców,
a najstarsza zabudowa
skupiała się wokół placu,
który obejmował, w przybliżeniu, nie tylko teren
obecnego Starego Rynku,
lecz także pl. Kościelny
i położony pomiędzy nimi
kwartał zabudowań, gdzie
mogły odbywać się targi

w dzień odpustów. Od
końca XIV wieku działała
tu już parafia z drewnianym kościółkiem na pobliskim wzgórzu (ob. pl.
Kościelny, a dawniej tzw.
Górki Plebańskie położone
213 m n.p.m.).
Łódzki spacer 600 lat temu
Z rynku, w kierunku zachodnim, prowadziła
ulica zwana Nad Rzeką, Nadrzeczną, a później Podrzeczną, oraz
ul. Drewna (od ok. 1770 r.
Drewnowska). W kierunku
południowo-wschodnim
wiedzie obecnie ul. Wolborska, którą dawniej
nazywano Wójtowską
(1527), Dworską i Starowiejską (1609), ponieważ prowadziła
do Wójtostwa, dworu na folwarku Starej Wsi i do Starej
Wsi. Okrążała ona
staw – stąd zwano
ją w XVIII w. Nadstawną – który rozciągał się od Starej Wsi
do grobli. Znajdował się
przy niej młyn należący
do biskupa, zapewne
najstarszy w łódzkim
kompleksie osadniczym.
Początkowo określano
jedynie jego położenie:
„pod miastem”, „przy
mieście” lub „łódzki”,
a od początku XVIII wieku zwany był Grobelnym. W połowie XV w.
młyn ten uległ zniszczeniu i opustoszał, toteż
biskup J. Gruszczyński
sprzedał go w 1459 r. nowemu właścicielowi.

Trakt piotrkowsko-łęczycki
(późniejsza ul. Piotrkowska) wchodził do miasta
wzdłuż dzisiejszej ul. Nowomiejskiej, a opuszczał
je ul. Łagiewnicką. Obecna ulica Lutomierska jest
wykazywana przed XVII
w. jedynie jako droga prowadząca m.in. do stodół
położonych na zachodnich
peryferiach miasta (później
znana jako ul. Stodolna).
Najstarsza natomiast droga do Brzezin odgałęziała
się od ul. Nadstawnej. Początek dzisiejszej ul. Zgierskiej, zwanej jeszcze na
przełomie XVIII i XIX w.
Cyganką, w pierwotnym
rozplanowaniu Łodzi nie
odgrywał większej roli.

wać las położony na zachód
od miasta, a uzyskane pola
nazwano następnie Długimi oraz Nowymi Przymiarkami. A zatem na obszarze
dzisiejszej Łodzi w XV wieku, w końcu wieków średnich istniało już miasto ulokowane w rejonie Starego
Rynku i placu Kościelnego.
Istniał także folwark Starej
Wsi położony na południowym skraju stawu w rejonie dzisiejszej ulicy Solnej
i Północnej, a także poza
linią ulicy Franciszkańskiej pomiędzy
Pomorską a Północną. Tereny pierwotnej Starej Wsi przy
skrzyżowaniu ulicy
Źródłowej i Smugowej zaczęły się wyCo było w okolicy?
ludniać.
Nazwanie dzisiejszej
Od przełomu XV i XVI w. ulicy Wolborskiej na
mieszczanie zaczęli karczo- przełomie XV i XVI

wieku ulicą Wójtowską
wskazuje, że już wtedy
traktowano je jako samodzielne osiedle, które położone było w rejonie obecnej
ulicy Sterlinga i Jaracza.
Do dóbr biskupów włocławskich nadzorowanych
przez kasztelanię wolborską należała w tamtym
czasie także wieś Widzew.
Ponadto w XV wieku na terenie dzisiejszej Łodzi było
sporo innych osad, w tym
kilkanaście wsi położonych

w dobrach pabianickich
należących do kapituły
krakowskiej oraz kilka wsi
szlacheckich, a także 5 młynów i dwie osady przemysłowe. Ale serce rolniczego
miasteczka, położonego
pośród puszczy biło od
zarania jego dziejów właśnie na Starym Rynku i tak
spokojnie trwało w tych
okowach prawie 400 lat
do czasu drugich narodzin
przemysłowego miasta
w XIX wieku!
agr

Widoki miasta Łodzi na grafikach
M. P. Kaczmarka ze
zbiorów Muzeum Miasta Łodzi

FAJNE STARE MIASTO
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MATERIAŁY ZIM

REWITALIZACJA

Stary Rynek
w nowym wydaniu
Na ulicy Północnej
pojawią się zielone pergole

jest teren Starego Miasta.
Zmiany sięgną od Starego
Rynku po plac Wolności.
Ważne historyczne przestrzenie nie tylko zostaną
odnowione, ale także odzyskają dawne funkcje.

FOT. LODZ.PL

Stary Rynek niebawem się
zazieleni, ale dzisiaj jeszcze
wygląda nieciekawie

W parku Staromiejskim fontanna
zaznaczy, którędy płynie Łódka
ukryta pod ziemią

S t a r e
Miasto to
jeden z najważniejszych obszarów rewitalizacji. Przebudowa czeka
jego rynek, park i ulice.
Remonty zaczną się jeszcze w tym roku.
Rewitalizacja to ogromny
program odnowy centrum
wart miliard złotych. Składa się na niego 120 różnych inwestycji: remonty
kamienic, modernizacje
parków, przebudowy
ulic, tworzenie nowych
skwerów i placów
zabaw, zazielenianie
centrum.
Wszystkie inwestycje
zostały pogrupowane
w 8 większych projektów, a jednym z nich

Wróci handel
Stary Rynek trudno nazwać dzisiaj reprezentacyjną przestrzenią. Ale to się
wreszcie zmieni. Najstarszy
łódzki plac znowu stanie się
centrum spotkań i miejscem
handlu. Jeszcze w tym roku
powinna rozpocząć się jego
przebudowa.
Wykonawca wymieni
całą nawierzchnię, która
po remoncie będzie jednolita, bez żadnych barier
i krawężników. Od strony
ul. Nowomiejskiej zostaną
dosadzone drzewa, żeby
każdy bok rynku był zielony. Nasadzenia pojawią
się też pod drzewami i na
płycie placu.
Obok zieleni na Starym
Rynku pojawią się też
fontanny oraz altany, pod
którymi powstaną miejsca
handlowe. Pomysł na plac
to nie tylko powrót handlu,
ale także ekotargi, giełdy
kwiatów, kioski gastronomiczne i stoiska z wyrobami łódzkich twórców.
Nawiązania do historii
Modernizacja parku Staromiejskiego to trzy główne
elementy: odbudowanie
zniszczonych alejek, nowe
atrakcje, jak plac zabaw czy
amfiteatr oraz nawiązania
do historii. Przed II wojną
światową w miejscu parku
stały zabudowania Starego Miasta, które Niemcy
zburzyli po wkroczeniu do
Łodzi na potrzeby budowy
getta.
Stare Miasto zostanie zaznaczone w parku żywopłotami, które wskażą,

g d z i e
kiedyś stały kamienice.
W nawierzchni zostaną
też pokazane dawne ulice. Kolejnym elementem,
który nawiąże do historii,
będą fontanny, które trysną
w śladzie Łódki. Kiedyś
właśnie tu nad rzeką stały młyny i fabryki. Dzisiaj
płynie ona kanałem pod
parkiem i mało kto wie, co
ma pod nogami, kiedy spaceruje parkiem.
Po modernizacji w parku
przybędzie kolejny plac
zabaw – dedykowany
najmłodszym, a obok budynku dawnej krańcówki
tramwajowej, dzięki wykorzystaniu naturalnego
nachylenia terenu, zostanie
wybudowany amﬁteatr na
plenerowe imprezy.
Zielone pergole
W tym roku ma się zacząć
też przebudowa ulic Ogrodowej i Północnej, które
zamienią się w Bulwary
Północne. Chodnik po
południowej stronie ulic
będzie miał 4,5 metra szerokości, żeby pomieściły
się na nim stoliki i krzesła
z ogródków gastronomicznych. Przy samej jezdni staną zielone pergole
z ławkami, które oddzielą
strefę pieszą od samochodów.
Po obu stronach ulicy zostaną dosadzone drzewa,
a po stronie parku zostanie zbudowana droga
rowerowa. Modernizacja
czeka torowisko i trakcję,
a na skrzyżowaniu z ulicą Nowomiejską zostaną
dobudowane skręty, aby
tramwaj mógł się poruszać
we wszystkich relacjach.
Wykonawca zerwie też
starą nawierzchnię jezdni
i położy zupełnie nową.
Aleksandra Hac

12
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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)

SKRZYNKI
Z DARMOWĄ
GAZETĄ
FOT. LODZ.PL

STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

UWAGA! NOWE MIEJSCA KOLPORTAŻU:
Manufaktura
przy punkcie informacji oraz wejściu
do strefy Qulinarium (restauracje)
Rynek Bałucki
Rynek Pionier (ul. gen. Dąbrowskiego 91c)
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

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK
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Do startu sezonu Fortuna
I Ligi zostało mniej niż dwa
tygodnie. Widzew i ŁKS mają
za sobą pierwszą fazę okresu
przygotowawczego, po której
można ocenić, czy zmierzają
w dobrym kierunku.
W obu klubach dzieje się
wiele. Nowi szkoleniowcy, sporo nowych twarzy
i duże oczekiwania kibiców, że to będzie ten przełomowy sezon. Oczywiście wymagania te są inne
dla każdej z drużyn. Fani
czerwono-biało-czerwonych chcą mieć w końcu
prawdziwą, ułożoną drużynę, która będzie grała
ofensywnie i z polotem.
Kibice z al. Unii zaś liczą
na awans do Ekstraklasy.
Widzew
zaczyna od zera
Przy Piłsudskiego 138 nikt
nie naciska na awans już

SPORT

Wszystko wskazuje
na to, że Pirulo (29 l.)
zostanie na kolejny
sezon w ŁKS

teraz.
Zarówno
włodarze, jak
i trener zdają
sobie sprawę, że
w klubie trzeba było
zresetować niemal wszystko, od struktury zarządczej i pionu sportowego,
po trzon drużyny. Nowy
terner Janusz Niedźwiedź
nie miał komfortu zabrania pełnego zespołu na
obóz w Woli Chorzelowskiej. Część transferów
nie wypaliła, część piłkarzy boryka się z urazami,
a na część pozycji nie znaleziono jeszcze odpowiednich graczy. Być może dlatego Widzew gra w kratkę.
Po pierwszym spotkaniu
z Wisłą Płock, wygranym
2:0, wśród sympatyków
zapanował umiarkowany
optymizm. Zdecydowanie inne nastroje były po
meczu z Koroną Kielce,
który łodzianie przegrali
0:2. Kibice krytykowali
grę obronną i brak pomysłu na rozegranie akcji.
Janusz Niedźwiedź starał
się łagodzić te negatywne
tony na pomeczowej konferencji. – Przede wszystkim cały czas uczymy się
tego, co chcemy robić.
Część rzeczy funkcjonuje,
część nie. Nie oszukujmy
się – Widzew nie będzie
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CZY Z TEJ
MĄKI
będzie chleb?
jeszcze wyglądał tak, jak
chciałbym, żeby wyglądał docelowo. Wszystkim
potrzeba czasu, żeby się
nauczyć tych rzeczy, które
potem będą procentowały
w lidze. Kolejnym sprawdzianem był mecz z Hutnikiem Kraków. Widać,
że RTS wyciągnął lekcje
ze starcia z Kielczanami
i po dobrej grze wygrał
4:1. Zespół mimo grania
w nowym ustawieniu
z trójką obrońców
zaprezentował
się dobrze.

Widzewiacy stworzyli dużo
akcji bramkowych, z czego aż
4 wykorzystali –
co nie było normą
w poprzednim sezonie. Drużynę wciąż
czeka kilka wzmocnień.
Poszukiwany jest nowy
napastnik, środkowy
obrońca oraz bramkarz,
który będzie rywalizował
z Jakubem Wrąblem.

grywkowej. Trener Vicuna dostał zespół niemal
gotowy, z ugruntowanym
ofensywnym stylem i dobrze zgranym sztabem.
Mimo to wyniki sparingów są podobne jak u lokalnego rywala. W pierwszym spotkaniu wygrana
z ekstraklasową Stalą
Mielec, a następnie
dotkliwa porażka
1:4 ze Stalą Rzeszów
i znów pewne zwycięstwo z KKS Kalisz
4:1. Po ostatnim meczu
trener biało-czerwono-białych chwalił swoich
podopiecznych. – Ogólnie
jestem zadowolony, dlatego że zagraliśmy dzisiaj
tak, jak chcieliśmy – plan
taktyczny został zrealizowany. Oczywiście,
możemy poprawić
kilka elementów.
Zawsze znajdzie
się coś do poprawy. ŁKS nie planuje już
większych transferów do
pierwszego zespołu. Pozostaje szlifowanie formy
i przystosowanie się do
nowej taktyki.

Na co stać
łódzkie drużyny?
Stać je na wszystko. Co
prawda pandemia nieco
nadszarpnęła budżety obu
drużyn, ale obaj prezesi
wysupłali kilka groszy na

ciekawych zawodników.
Trudno prorokować, czy
na pewno zapowiedzi sterników się sprawdzą, ale
jedno jest pewne – zarówno ŁKS, jak i Widzew mają
wszystko, by grać atrakcyjny i ciekawy futbol.
Piotr Baleja

ŁKS z drużyną,
ale bez zgrania
Na przedsezonowych konferencjach prezes Salski
mówił, że ełkaesiacy przygotowywali transfery pod
kątem gry w Ekstraklasie.
Jednak po przegranym barażu z Górnikiem Łęczna
część planów trzeba było
zrewidować. Mimo to
nowe nabytki wyglądają
dość ciekawie i mogą wymiernie pomóc na drodze
do najwyższej klasy roz-

Wszyscy liczą,
że Paweł Tomczyk (23 l.)
w tym sezonie poprawi
swoją skuteczność
FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK
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POLACY I ŁODZIANIE

NA IGRZYSKACH W TOKIO
Już za tydzień ruszają
Igrzyska Olimpijskie
w Tokio. Zmagania sportowców,
zorganizowane
z rocznym opóźnieniem, odbędą się w cieniu
pandemii. Sytuacja epidemiczna
odbiła się również
na reprezentantach
Polski.
Ze startu w najważniejszej sportowej imprezie
zrezygnował łodzianin
Adam
Kszczot,
który m.in. przez zmiany
w planie przygotowań
nie osiągnął odpowiedniej formy. Z kolei kontuzja
wyeliminowała
biegaczkę Ewę Swobodę, która w ostatnim
czasie prezentowała się
znakomicie. Nie oznacza
to jednak, że Polacy
są bez szans. Kto
zatem powalczy
o medale? Czy
na medale mają
szanse
również
łodzianie?
Światowa
czołówka
Do Tokio
pojedzie
214 polskich sportowców.

Kto ma szanse
na medal??
Wśród
nich
znajdują
się murowani faworyci do medali.
Oczywiście sport
bywa nieprzewidywalny i nigdy nie można
być pewnym wyniku,
ale są dyscypliny,
w których Polacy to
światowa czołów-

ka. Jedną
z nich jest
na pewno rzut młotem.
W Tokio zobaczymy między innymi czterokrotnego mistrza świata Pawła
Fajdka,
a także
Anitę Włodarczyk,
która od 2012 roku nie
rozstaje się z olimpijskim
złotem.
Nie możemy też zapomnieć o polskich siatkarzach. Wielu komentatorów podkreśla, że
obecna reprezentacja jest
najsilniejszą od lat. Dwukrotni mistrzowie świata
swoje aspiracje medalowe
potwierdzili grając niedawno w Lidze Narodów
i zajmując w niej drugie
miejsce, zaraz za Brazylią.
Do Tokio jadą też najlepsi polscy tenisiści. Wśród
nich Iga Świątek, która
przebojem wdarła się do
światowej czołówki tenisa i wygrała między innymi zeszłoroczny French
Open. Jest i Hubert Hurkacz, który wg ATP jest
obecnie 11. rakietą świata, a w turnieju na Wimbledonie wyeliminował
w ćwierćﬁnale Szwajcara
Rogera Federera.

Łodzianie
na Igrzyskach
Na japońskich arenach
sportowych wystąpią
również łódzcy zawodnicy. Wśród nich największą szansę na medal ma
z pewnością urodzony
w Łodzi libero reprezentacji Polski w siatkówce Paweł Zatorski. Nie będzie
jednak jedynym reprezentantem miasta. Do Tokio
jadą też siatkarze plażowi
z UKS SMS Łódź — Grzegorz Fijałek i Michał
Bryl. Łódź ma również
silną reprezentację
w lekkoatletyce.
Na 800 m pobiegnie Mateusz
Borkowski,
a w sztafecie
4x400 męż-

czyzn Mateusz Rzeźniczak – obaj z RKS
i Kajetan Duszyński
z AZS Łódź. Nie
można też zapomnieć
o pływaku AZS Łódź
Jakubie Krasce, który na
swoim koncie ma już brązowy medal z Mistrzostw
Europy z 2018 roku.
JB

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK
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W ŁODZI RIKSZA
JEST NAJSZYBSZA!
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FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

USOS

Internetowy system zarządzania tokiem studiów, z którego
korzysta Uniwersytet Łódzki. W USOS zamieszczane są
m.in. plany zajęć oraz oceny
z zaliczeń i egzaminów. Umożliwia on także kontakt mailowy
studentów z wykładowcami.
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Pierwsze tramwaje wyjechały
na łódzkie ulice 23 XII 1898 r.

Antek z Bałut
Brzmi swojsko, ale to nie
jest określenie chłopaka
z kapeli podwórkowej,
bo chodzi o chłopaka
z Bałut, czyli łobuza i rozrabiakę. To określenie znane
dość powszechnie w całej
Polsce, gdzie dotarła zła
sława łódzkiej dzielnicy,
stanowiącej wcześniej wiejskie peryferia Łodzi, gdzie
mieszkało na początku XX
wieku ponad 100 tysięcy
ludzi! Mocniejsze jeszcze
wyrażenie to „bałuciarz”,
które wskazywało na awanturnika i chuligana, a jak się
„bałuciarze z chojeńskimi
spotkali, to była jatka”, choć
stare łódzkie porzekadło
głosi, że „Bałuty i Chojny
to naród spokojny”… agr

KARTKA Z KALENDARZA

Zapowiedź tramwajów
19 lipca 1897 roku rządowe
władze carskie zatwierdziły kontrakt techniczno-budowlany sieci tramwajowej
w Łodzi. Koncesja została
przyznana w lutym tego roku,
a otrzymało ją Konsorcjum
Kolei Elektrycznej Łódzkiej (KEŁ), które stworzyli czołowi przemysłowcy
łódzcy: Juliusz Kunitzer,

Zenon Anstadt, Alfred
Biedermann, Emil Geyer,
Juliusz Heinzel oraz Henryk
Grohman.
Decyzja o udzieleniu im
zgody na budowę zapadła
na najwyższym szczeblu
w Petersburgu, a podpisał
ją car Mikołaj II. Techniczną stronę uruchomienia linii oraz własnej elektrowni

22°C

i dostarczenie taboru powierzono niemieckiemu
koncernowi AEG, który
rozpoczął budowę latem
1897 roku. Pojawienie się
tramwajów w Łodzi było
prawdziwą
rewolucją.
Przede
wszystkim,
był to pierwszy tramwaj elektryczny na terenie Królestwa Polskiego, który zasilano
z elektrowni zbudowanej specjalnie do tego
celu na terenie stacji centralnej przy ul. Nowo-Wysokiej (ul. Tramwajowa).
Już półtora roku później,
23 grudnia 1898 roku
na łódzkie ulice wyjechały pierwsze tramwaje
(wagony typu Herbrand
VNB125), a w 1902 roku
konsorcjum KEŁ ogłosiło, że poniesione nakłady
zwróciły się i można już
mówić o zyskach… agr
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W znieczuleniu ogólnym
Bez intubacji
Bezpiecznie
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Na miejscu respirator, defibrylator
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DLA OSÓB Z KLAUSTROFOBIĄ
Szczegóły na: centramedycznemedyceusz.pl

ul. Limanowskiego 47
telefon: 42 613 69 11 lub 42 613 69 08
email: rejestracja@medyceusz.com
SMS na nr 664 908 504
o treści: REZONANS (oddzwonimy)
e-Rejestracja na centramedycznemedyceusz.pl
Pytaj też przez Messenger

