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NOWY PARK

INFO

Jakie powinny
być nowe parki?
Poza terenem między ul.
Wycieczkową i ul. Centralną nowe parki powstaną przy ulicach: Podchorążych, Konnej, Relaksowej
i Rokicińskiej. W przyszłym tygodniu rozpoczy-

AHa

FOT. LODZ.PL

na się cykl warsztatów,
podczas których mieszkańcy będą proponować,
jak chcieliby je urządzić.
Pierwszy warsztat, o nowym parku przy ul. Podchorążych już za nami.
Kolejne będą organizowane w każdą środę i są
otwarte dla każdego.

PO WICHURZE
Cmentarz komunalny Doły
mocno ucierpiał w zeszłotygodniowej nawałnicy i ze
względów bezpieczeństwa
w miniony czwartek został
zamknięty.
Wichura powaliła kilka
potężnych drzew i poważnie uszkodziła kolejne.
W sumie ucierpiało 40
drzew.
Zniszczeń nie uniknęły
także nagrobki, z których
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wybrali nazwę
Terminarz
spotkań

28 lipca, godz. 17:00, park przy ul. Konnej
4 sierpnia, godz. 17:00, park przy ul. Relaksowej

cmentarza na Dołach
trzy zostały kompletnie
połamane, a wiele innych
zostało
uszkodzonych.
Niewielkiemu uszkodzeniu uległ grób ppłk. dr.
n. med. Macieja Szpunara, zmarłego w 2019 r.
wieloletniego kierownika
oddziału
anestezjologii
w szpitalu Sonnenberga.

NA SYGNALE

22-latek prowadzący toyotę
stracił panowanie nad autem
na al. Piłsudskiego i zderzył
się z radiowozem. W wyniku zdarzenia troje policjantów odniosło niegroźne
obrażenia. Podczas przeszukania toyoty funkcjona-

ŁODZIANIE

11 sierpnia, godz. 17:00, park przy ul. Centralnej
18 sierpnia, godz. 17:00, park przy ul. Rokicińskiej

OTWARCIE

CIEMNA STRONA MIASTA

NA HAJU WJECHAŁ
W RADIOWÓZ

Teren
nowego parku

ca

Miasto zapytało mieszkańców, jak go nazwać.
W ankiecie można było wybrać jedną z trzech nazw,
która już wcześniej padała
w propozycjach, albo wymyślić zupełnie nową.
Najwięcej głosów, bo prawie połowę z 760, zebrała
nazwa: park im. Stefana Rogowicza – Zielona Ostoja.

Rogowicz był naczelnikiem wydziału plantacji
miejskich, dzisiaj nazwalibyśmy go Ogrodnikiem
Miasta. Zmodernizował
wiele łódzkich parków,
posadził tysiące drzew
i ocalił Łagiewniki przed
sprzedażą.
Wśród nowych propozycji pojawiały się nazwy nawiązujące do ulic
i osiedli: park Wycieczkowy, Centralny, Rogowski
i Marysiński.
Po wakacjach Rada Miejska utworzy tam oﬁcjalnie
park i nada mu nazwę.

uli

O ten teren zielony zabiegali łodzianie. Dzięki
ich zaangażowaniu dawna
szkółka ogrodnicza między ulicami Wycieczkową
i Centralną została wycofana ze sprzedaży. Nie będzie
tam domów jednorodzinnych, tylko leśny park.

riusze znaleźli 6 foliowych
torebek z zielonym suszem,
jak się okazało, marihuaną.
Badanie 22-latka na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że był
trzeźwy. Jednak podczas
badania pod kątem narkotyków okazało się, że jest
pod wpływem amfetaminy i marihuany.

Cudem uszkodzeniu nie
uległ grób Grzegorza i Dominika Palki – drzewo padło tuż obok.
Większość
powalonych
drzew i uszkodzonych konarów została już usunięta,
ale w kilku przypadkach
będzie to możliwe dopiero przy wykorzystaniu

pomocy alpinistów, bo nie
ma możliwości dojechania
wysięgnikiem do drzewa.
Cmentarz został wczoraj
częściowo otwarty. Nadal
obowiązują jednak na nim
miejscowe wygrodzenia,
tam gdzie są jeszcze prowadzone prace.
rd

Mężczyzna traﬁł do aresztu. Postawiono mu kilka
zarzutów, w tym za posiadanie narkotyków i prowadzenie pojazdu pod ich
wpływem.
rp

chodnia, którego znał jeden z napastników. Po
chwili kłótni zaatakowali
mężczyznę bijąc go i kopiąc po całym ciele. Ukradli mu też 1600 złotych.
Pokrzywdzony zawiadomił o napaści policję. Patrol
zatrzymał sprawców niedaleko miejsca całego zdarzenia. 34- i 46-latek traﬁli
do aresztu. Okazało się, że
obaj są recydywistami. Za
pobicie i kradzież grozi im
15 lat więzienia.
rp

NAPADLI
PRZECHODNIA

Policjanci
zatrzymali
dwóch mężczyzn w wieku 34 i 46 lat podejrzanych
o napaść. Na jednej z ulic
na Górnej zaczepili prze-

Wyrób Kartę Łodzianina w Porcie Łódź
Powiększa się liczba miejsc,
gdzie można wyrobić Kartę
Łodzianina – w Centrum
Handlowym Port Łódź otworzył się właśnie nowy punkt
obsługi.
Mieszkańcy odwiedzający Port Łódź, poza zrobieniem zakupów, będą mogli również wyrobić sobie
Kartę Łodzianina. Właśnie powstał tam nowy
punkt obsługi – znajdziemy go na pierwszym piętrze obok Ikei.
–
Otwarcie
punktu
w Porcie Łódź planowaliśmy od dawna – mówi
Tomasz Koralewski, Prezes Łódzkiej Organizacji
Turystycznej – pomimo
tego, że od startu projektu minęło już prawie pół
roku, nadal widzimy zapotrzebowanie na takie

miejsca. Wszystkie istniejące dotychczas punkty
obsługi, a jest ich 21, cały
czas są licznie odwiedzane przez mieszkańców.
Wakacje to doskonały moment na zaopatrzenie się
w Kartę Łodzianina. Trwa
letni konkurs, w którym
wygrać można między
innymi bilety lotnicze do
Włoch. Żeby je zdobyć,
wystarczy zbierać punkty, które naliczane są za
każde użycie Karty. Już
na terenie samego Portu Łódź znajduje się kilka sklepów, w których
skorzystamy z rabatów
dzięki Karcie Łodzianina.
W całym mieście takich
miejsc jest ponad 200,
a oferta Karty cały czas się
powiększa.
rd
FOT. LODZ.PL
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Zdecyduj,
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POLSKI ŁAD

które inwestycje
zrealizować
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na
inwestycje, które mają być
finansowane z rządowego
programu Polski Ład. Łodzianie wybiorą jedną inwestycję z każdej puli, które
miasto zgłosi potem do konkursu.

Inwestycje są wybierane
w trzech kategoriach: inwestycja bez limitu kosztów, inwestycja o wartości
do 30 mln zł oraz inwestycja o wartości do 5 mln zł.
Do północy w niedzielę na
platformie VOX POPULI
można oddawać głosy na
jedną z propozycji w każdej kategorii. Propozycje są
następujące:

Inwestycja do 5 mln złotych

•Remont ulicy Biegańskiego
•Remont ulicy Ozorkowskiej
•Remont ulicy Górniczej
Inwestycja do 30 mln
•N o w e t o r o w i s k o
w ul. Konstantynowskiej
(odc. Krakowska–al. Unii)
•Remont ul. Pomorskiej (odcinek Mileszki–Juhasowa)
Utworzenie rekreacyjnego
„Szlaku doliny Sokołówki”
Inwestycja bez ograniczeń
finansowych
•Remont ul. Szczecińskiej
•Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego na Olechowie (w tym basenu)
•Budowa przejazdu pod torami kolejowymi na ul. Widzewskiej

- To łodzianie w głosowaniu będą decydować, czy
wolą basen, nową Szczecińską, czy nowe torowisko
na Konstantynowskiej. Inwestycje, które wybiorą łodzianie, zostaną przedstawione na nadzwyczajnej
sesji rady miejskiej.
Po zabezpieczeniu
wkładu własnego złożymy wnioski.
Mamy na to
czas do końca lipca – powiedziała
Katarzyna
Kowalska,
z-ca dyrektora
Departamentu
Strategii i Rozwoju.
MM

3

Łodzianie mają do wyboru
między innymi inwestycję
w transport zbiorowy

INFO
Głosuj na projekty
vox.uml.lodz.pl

„Szlak doliny Sokołówki”
to jedna z zielonych propozycji
do realizacji

ŁÓDŹ BUDUJE

Woonerf będzie dłuższy

Woonerf na Strzelców Kaniowskich
sięgnie do ulicy Zielonej

Podwórcem miejskim stanie się kolejny fragment
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich – od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej. Za kwotę 3,2 mln zł
ma upodobnić się do już
przebudowanego odcinka pomiędzy ul. 1 Maja
a ul. Więckowskiego. Prace
na ulicy właśnie się rozpoczynają, choć początkowo
nie będą związane z budową woonerfu. Zanim
zacznie się metamorfoza
ulicy, Łódzka Spółka Infrastrukturalna musi wymienić
biegnący pod nią
wodociąg – od
ul. Więckowskiego
aż po ul. 6 Sierpnia.
Dopiero po ułożeniu sieci wodociągowej rozpocznie się
modernizacja jezdni
oraz chodników.

- Zieleń zostaje. Rosną tu
piękne stare drzewa, do
których dosadzimy jeszcze kasztanowce czerwone
oraz mnóstwo bylin i roślin
ozdobnych – zapowiada
Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich.
Ulica będzie miała nową
nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast granitowe kostki pokryją
miejsca parkingowe, uporządkowane zostaną chodniki. Nowością przyszłego
podwórca ma być zdrój
uliczny, planowany przy
kamienicy pod nr 9. Jak
inne podwórce, tak i ten
zagospodarowany zostanie
małą architekturą (kosze na
śmieci, stojaki na rowery,
ławki). Ulica otrzyma nowe
oświetlenie.
Modernizacja ma zakończyć się w I kw. 2022 r.
(pj)
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WYBUCHNIE
ZIELENIĄ

Pomimo nowych nasadzeń plac
nadal będzie pełnił funkcję miejsca imprez

Rewolucja stanie się za
sprawą bujnej roślinności,
która pojawi się na placu.
Pojawią się tam 64 drzewa
8-metrowej wysokości (klony oraz grusze) oraz tysiące
krzewów, bylin, ozdobnych
traw i roślin cebulowych.
Blisko 1200 mkw. zajmie
w południowej części placu
murawa z wytrzymałych
gatunków traw, odpornych
na deptanie. Wraz z drzewami stworzy minipark,

w którym można będzie
odetchnąć wśród zieleni.
Rozległy trawnik otoczą
efektowne krzewy. Od
strony północnej oraz przy
ul. Pomorskiej powstaną
ozdobne rabaty kwiatowe,
a przy wlocie tej ulicy także
dwa kameralne skwery, na
których mają funkcjonować
ogródki gastronomiczne.
Nasadzenia nie zmienią
charakteru pl. Wolności
jako przestrzeni publicznej.
Miejscem dla imprez plenerowych i jarmarków ma być
forum u podnóża pomnika
Kościuszki. Instalowanie
budek handlowych przy
cokole pomnika oraz przy
elewacjach kamienic wokół
placu ułatwią zamontowane
przy nich przyłącza prądu.
Zgodnie z zapowiedziami
ruch kołowy zostanie przerzucony na północną stronę
placu. To wprawdzie uniemożliwi zawracanie na
pl. Wolności tramwajom, ale problem ten
rozwiąże nowy dla
nich zjazd z ul. No-

womiejskiej w ul. Północną, wiodący do krańcówki
w parku Staromiejskim.
Ruch samochodów zostanie na placu ograniczony
wyłącznie do wjazdów pojazdów służb miejskich oraz
mieszkańców i najemców
lokali użytkowych.
Wejście do Muzeum Kanału „Dętka” otrzyma nowe
zadaszenie w postaci klimatyzowanego pawilonu,
który umożliwi placówce
muzealnej całoroczne funkcjonowanie. Historyczny
zdrój z motywami ryb
zostanie przeniesiony przed wejście
Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego. Otrzyma też
nowy kamienny
cokół nawiązujący do oryginału
z początku wieku.
ma
W wejściu na plac od
strony ul. Piotrkowskiej
zostanie usytuowana posadzkowa fontanna. Przed
budynkiem dawnego ra-

tusza i siedzibą Muzeum
Farmacji (pl. Wolności 2
– w sierpniu zacznie się remont jego fasady i prześwitu bramowego) powstanie
plac zabaw w formie oryginalnej wielofunkcyjnej konstrukcji. Jeśli bez przeszkód
uda się rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę przebudowy placu (ma zostać
ogłoszony w ciągu kilkunastu
dni), prace na nim mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.
(pj)

Plac w większym stopniu
być miejscem wypoczynku

NAJSTARSZE

SCHRONISKO

DLA BEZDOMNYCH
W REMONCIE

Wyłączone z użytkowania
1 maja br. Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
przy ul. Szczytowej 11
przechodzi gruntowny remont. To najdłużej
funkcjonujące schronisko
dla osób bezdomnych na
terenie Łodzi. Uruchomiono je w 1994 r. i od tego
czasu nie przechodziło poważnych renowacji.
Już wymieniono dach,
trwa budowa nowych
sanitariatów, malowanie ścian i układanie nowych podłóg w salach.
Część prac powierzono
profesjonalnym ekipom
remontowym, ale łatwiejsze zadania wykonują
bezdomni, korzystający
ze schroniska na Stokach.
Placówka ma być gotowa
1 października. Będzie
w niej 80 miejsc.
- Całkowity koszt remontu
oszacowaliśmy na 420 tys.
zł – mówi Wielisława Rogalska, prezes zarządu Koła
Łódzkiego Towarzystwa

Pomocy im. św. Brata
Alberta. – Fundusze pozyskujemy od sponsorów, ale liczymy także
na wsparcie ze strony
wszystkich osób wrażliwych na biedę. Uruchomiliśmy zbiórkę środków
w internecie. Chętnie
przyjmiemy także pomoc
materialną, potrzebujemy m.in. paneli podłogowych, płytek ściennych
i podłogowych do sanitariatów, kleju do glazury,
farb olejnych i emulsyjnych, wykładzin z atestem przeciwpożarowym
oraz cementu i wylewek
samopoziomujących.
Zbiórka funduszy na portalu pomagam.pl trwa
pod nazwą „Schronisko
to ważne miejsce”. Chcący
ofiarować placówce materiały budowlane mogą
skontaktować się pod nr
tel. 601 805 115.
(pj)

FOT. LODZ.PL

Plac Wolności diametralnie
się zmieni, by lepiej służyć
łodzianom i stać się przestrzenią publiczną na miarę XXI wieku. Zapomnijmy
o wcześniejszych koncepcjach na to miejsce – teraz
pl. Wolności ma być oazą zieleni, która nie straci walorów
do aktywności plenerowej.

STOKI

FOT. LODZ.PL

Remont schroniska ma
zakończyć się do października
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WIECZNIE MŁODY DZIĘKI PSZCZOŁOM

PSZECZELARSTWO

ma w genach

Andrzej Kołuda śmieje się,
że pszczelarstwo ma przekazane w genach. Pszczelarzem był jego ojciec i jego
dziadek. On sam jako dziecko wiele razy został użądlony przez pszczołę, mimo to
nie zniechęcił się do tych
owadów. A życie pszczół
z każdym rokiem fascynuje
go coraz bardziej.
– Ja to nawet chciałem iść
do technikum pszczelarstwa, ale ono było 300 km
od Łodzi i rodzice się nie
zgodzili. Poszedłem do
liceum, tutaj, na miejscu.
Ale temat pszczół ze mną
został.
Pan Andrzej jako młody
człowiek miał swoją pasiekę i jednocześnie
pracował w innym miejscu.

Andrzej Kołuda,
Śródmieście

Koło 40-tki postanowił
zrezygnować z dodatkowej pracy i zająć się tylko
pszczołami.

Niezwykłe owady
– To niesamowite owady.
Niby dużo o nich wiemy,
jakieś badania zrobione, cała masa prac
naukowych,
ale
tak naprawdę, co
nimi kieruje, w jaki
sposób podejmują
decyzje, nie mamy
pojęcia – przyznaje Pan
Andrzej.
Pszczele rodziny są bardzo
zintegrowane
ze
sobą.

Każda w ulu wie,
co ma robić i jaką
pełni funkcję. Każda zajmuje się swoim
kawałkiem pracy. Są
pszczoły robotnice, trutnie i matka pszczela, zwana królową.
– Ja myślę, że jednym z powodów jest
wspólne karmienie.
Pszczoły same nie
jedzą, a karmią się
nawzajem.
My,
ludzie,
kiedyś
siadaliśmy
do
wspólnych posiłków, teraz często
nawet w weekendy nie mamy na
to czasu – przyznaje
pan Andrzej.
Żeby opiekować się
pszczołami, mieć swoją
pasiekę, trzeba te owady
dobrze poznać. Znać ich
zwyczaje, a także rytm
życia, któremu zwłaszcza
w sezonie letnim trzeba
się podporządkować.
– Człowiek może się tak
bardzo emocjonalnie
związać
z e

Ule, które pan Andrzej
prowadzi na terenie
Uniwersytetu Łódzkiego

Domek inhalacyjny do uloterapii
trzę, a tam
rzeczywiście coś się
stało – opowiada pan Andrzej
i dodaje, wielu
pszczelarzy tak ma.
swoją pasieką, że jak coś
się dzieje moim pszczołom, albo jakaś choroba,
albo wiatr dachy uli powyrywa, to mnie się one
śnią. Rano wstaję, idę
do pasieki, pa-

Plaster miodu,
który wyprodukowały pszczoły
w centrum Łodzi

Koło

piej przyswajalny n i ż
zwykły pyłek – przyznaje
Andrzej Kołuda.
Pierzga zawiera wiele witamin i mikroelementów,
dzięki czemu wzmacnia
organizm. Ale pszczoły
i owoce ich pracy to jedno.
Nowością w Polsce jest
zupełnie inne wykorzystanie tych owadów. Poprzez domki inhalacyjne
do uloterapii.
– To powietrze ulowe bardzo dobrze działa regenerująco na nasz układ oddechowy. Bo ono ma swój
zapach, tam jest jakaś ilość
tych związków aromatycznych. Na przykład ludziom z astmą łatwiej się
oddycha, takie inhalacje
poprawiają bardzo mocno
ich komfort życia – mówi
łódzki pszczelarz.
RUT

Nie tylko miód
Najbardziej znanym produktem pozyskiwanym
dzięki pszczołom jest
miód. Idealny w przeziębieniach, chorobach układu
oddechowego,
kaszlu. Jego właściwości prozdrowotne są bardzo znane.
Ale pszczoły produkują nie tylko miód.
Coraz popularniejsze są:
mleczko pszczele, propolis, pszczeli pyłek czy
pierzga.
– Pierzga jest takim superproduktem. To nic inneFOT. PAWEŁ ŁACHETA
go niż zakiszony pyłek
pszczeli. Ale zakiszony
przez same pszczoły.
One to robią, żeby
mieć zapasy na
wiosnę, a dla
ULOTERAPIA – polega
ludzi jest lena wdychaniu powietrza
z pszczelich uli, a także przebywaniu w bezpośrednim sąsiedz
twie pszczół, dzięki czemu
szum
tysięcy owadów działa kojąco.
Do tego
celu budowane są specjalne
domki,
przypominające zewnętrzne sau
ny.
Zazwyczaj pod podłogą pszczoły mają swoje ule, oddzielone od wnętrza domku
siatką.

SENIORADKA
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KOBIETY, KTÓRE MAJĄ MOC!
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FUNDACJA PRZĘDZALNIA SZTUKI

CZY TO SIĘ PRZYDA?

TARG STAROCI

NA KSIĘŻYM MŁYNIE
Lubisz starocie? Winylowe płyty, stare albumy
i książki, monety, meble, szklane bibeloty,
biżuterię vintage? Jeśli tak, to w niedzielę
(25 lipca) koniecznie
odwiedź Księży Młyn!
Fundacja Przędzalnia Sztuki zaprasza
na Stację Księży Młyn
miłośników
staroci,
rzeczy dawnych i dawniejszych. Na stoiskach
znajdziemy
wyjątkowe
drobiazgi, zabawki, odzież
i dodatki, ale też przedmioty użytkowe. Może-

FOT . WOJCIECH MARKIEWICZ

Łódź obchodzi w tym roku
50. rocznicę zwycięskiego
strajku włókniarek oraz 40.
rocznicę „marszu głodowego” kobiet, czyli największej demonstracji ulicznej
okresu PRL.
Łódzki
Szlak
Kobiet
przygotował z tej okazji
szereg wydarzeń, które
przypomną mieszkańcom
i mieszkankom naszego
miasta o tych wydarzeniach.
Misja Janina
Przez całe wakacje dla
łodzian dostępna będzie
wakacyjna gra miejska
„Misja Janiny”. Jej bohaterką jest pracownica
fabryki, która dzieli los
tysięcy łódzkich kobiet.
Tracąc długie godziny
w kolejkach sklepowych,
wychowując dzieci i pracując ponad siły.

Janina ma też pewną sekretną misję – jeśli chcesz
podążać jej śladami, wystarczy rozpocząć grę.
Śladami strajków
W programie, oprócz gry,
znalazły się też wycieczki
poświęcone włókniarkom
i protestom kobiet. Najbliższa z nich – „Śladami
strajków i kobiet opozycji
w PRL” – 31 lipca o godz.
17:00. Zbiórka na Rynku Włókniarek Łódzkich
w Manufakturze. Kolejne:
„Gdzie się podziały łódz-

Zeskanuj kod QR i weź
udział w miejskiej grze

kie włókniarki?”– 8 sierpnia o godz. 11:00, zbiórka przed Centralnym
Muzeum Włókiennictwa
(ul. Piotrkowska 282);
„Zapomniana
siostra.
Śladami Ireny Tuwim”
– 22 sierpnia o godz.
11:00, zbiórka na rogu
ul. Gdańskiej i al. 1 Maja,
przy Akademii Muzycznej.
Bohaterki codzienności
Łódzki Szlak Kobiet zaprasza także na warsztaty. Spotkanie będzie
poświęcone ważnym dla
uczestników i uczestniczek kobietom. To może
być babka, ciotka, działaczka społeczna, której
życie lub pracę cenimy.
Podczas zajęć będzie
można podzielić się jej
historią i zastanowić się,
w jaki sposób tworzyły
świat, w którym żyjemy.
KaWa

FOT . WOJCIECH MARKIEWICZ

Łódzki Marsz Głodowy
był największą demonstracją
uliczną w PRL

my się spodziewać także
wszelkiego typu ręcznie
robionej ekobiżuterii czy
urzekających makram.
W cieniu murów dawnego
fabrycznego osiedla Karola Scheiblera znajdzie się
także coś dla miłośników
dobrych smaków i zwiedzania.
Będąc na targach warto odwiedzić restauracje mieszczące się tuż przy Kocim
Szlaku. Francuskie specjały
serwuje butik cukierniczy
Maison, a kuchnię fusion
– restauracja Fatamorgana,
na kawę warto wpaść do
Coffeehood.
RedKu

Targ na Księżym Młynie
to prawdziwa gratka dla miłośników
rękodzieła

FOT.LODZ.PL

PIJ DO DNA

NAWADNIAJ SIĘ LATEM
Wiesz, że dorosły człowiek
powinien wypijać około
2 litrów płynów dziennie?
Woda stanowi prawie
70% masy dorosłej osoby, a u dzieci jeszcze
więcej, bo nawet 75%!
Dlatego, szczególnie latem, tak ważne jest nawadnianie organizmu.
Brak
odpowiedniego
nawodnienia może skutkować złym samopoczuciem, bezsennością czy

problemami z trawieniem.
Aby ich uniknąć, wypij
codziennie przynajmniej
1,5 litra płynów, najlepiej wody, ale dobrze
sprawdzi się także ziołowa herbata. Do wody
możesz dodać kilka
ziaren soli himalajskiej,
która pomoże nam zatrzymać wodę w organizmie, by optymalnie ją
wykorzystać.
red

Nasza rada!
Jeśli chcesz uatrakcyjnić sobie picie wody, użyj
owocowych kostek lodu.
Do foremek na kostki lodu
włóż małe owoce – maliny,
borówki, poziomki, zalej je
wodą i zamroź. Możesz też
wykorzystać listki mięty lub
melisy czy kawałki cytrusów.

ZDROWIE
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Miejskie Przychodnie

NOWA PORADNIA
JESZCZE W TYM ROKU

W Kapeluszu Anatola powstaje nowa miejska przychodnia.
Pierwszych pacjentów poradnia przyjmie jeszcze w tym
roku.

czyli zatrudni dla swoich
nowych pacjentów lekarzy
internistów i pediatrę.
Kompleksowa modernizacja części budynku, przeznaczonej na poradnię,

Wizualizacja nowej
poradni

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

To nowa jakość w miejskiej
ochronie zdrowia – pierwsza nowa poradnia od ponad 20 lat. Od 2013 r. miasto bowiem sukcesywnie
modernizowało i doposażało w nowy
sprzęt te placówki,
którymi dysponowało. – Nowa
poradnia w Kapeluszu Anatola będzie
dedykowana przede
wszystkim

mieszkańcom Górnej – tłumaczy Żaneta Iwańczyk,
dyrektor MCM Górna.
– Miejskie Centrum Medyczne Górna postawi
tu na podstawową
opiekę zdrowotną,

trwa od jesieni ubiegłego
roku. Wymienione zostały
już m.in. witryny w oszklonej elewacji oraz wentylacja. Obecnie trwa remont
wnętrza budynku i dostosowanie go do potrzeb
centrum medycznego. Szacuje się, że wszystkie prace
będą kosztowały około miliona złotych. Pierwszych
pacjentów poradnia chce
przyjąć – o ile pandemia
nie wpłynie na zmianę planów – pod
koniec 2021 r.
W poradni do
dyspozycji
pacjentów
będą dwa
gabinety
lekarzy
rodzinnych.

40 przychodni we wszystkich
częściach
miasta
oraz miejski szpital przy
ul. Milionowej. Od 2013 r.
wszystkie placówki są kompleksowo modernizowane,
a rocznie na ich remonty
i kupno nowego wyposażenia przeznaczane jest ok.
10 mln zł.
OHO

APTECZKA
NA WYJAZD

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

przyjmie pacjentów

Zostanie też wydzielona
osobna część poradni dla
dzieci chorych oraz zdrowych (czyli np. tych przychodzących tylko na szczepienie czy bilans zdrowia).
Oprócz lekarzy na pacjentów będzie czekała pielęgniarka oraz położna.
Wszystkie gabinety będą
klimatyzowane.
Przypomnijmy,
miasto
posiada aktualnie prawie

CO SPAKOWAĆ
DO WALIZKI?
W przychodni będzie osobna część dla dzieci i dorosłych

Wyjeżdżasz na urlop? Jeśli tak, to koniecznie uzupełnij swoją
wakacyjną apteczkę. Sprawdź, co warto mieć zawsze pod ręką.

Covid-19

W pięć wakacyjnych, lipcowych i sierpniowych, weekendów będzie można skorzystać z możliwości zaszczepienia
się jednodawkowym preparatem Johnson and Johnson
– bez konieczności wcześniejszych zapisów.
Szczepienia będą prowadziły miejskie centra medyczne: Rydygiera (w pasażu Schillera oraz w parku
Baden-Powella),
Górna
(na Młynku) oraz Bałuty
(w parku Julianowskim).

WIZYTY

Szczepienia zaplanowano:
24 lipca, w godz. 10:00-18:00, w pasażu Schillera
24 i 25 lipca, w godz. 9:00-14:00, w hali MOSiR,
ul. Skorupki 21
31 lipca i 1 sierpnia, w godz. 12:00-19:00,
w parku na Młynku, ul. Śląska 168
7 sierpnia, w godz. 12:00-19:00,
w parku Baden-Powella, w hali sportowej MOSiR
21 sierpnia, w godz. 12:00-19:00,
w parku Julianowskim, przy muszli koncertowej
28 i 29 sierpnia, w godz. 12:00-19:00, w pasażu Schillera

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

SZCZEPIONKA BEZ UMAWIANIA

Ponadto punkt szczepień
będzie można znaleźć
także podczas festiwalu
Letnie Brzmienia. Tu też,
w piątek, podczas koncertu (23 lipca, w godz. 18:00–
22:00) na terenie EC1 Łódź,
przy ul. Tuwima 46 będzie
można zaszczepić się jednodawkową szczepionką
Johnson & Johnson. Punkt
szczepień
prowadzony
będzie przez Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera.
OHO

Zawartość apteczki najlepiej dostosować do miejsca, do którego jedziemy.
Jeśli wyjeżdżamy za granicę, możemy skorzystać
z informacji, które leki
można przywozić na teren
danego państwa. Znajdzie-

my je na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w zakładce „Informacje dla
podróżujących”. Jeśli nie
dotyczą nas żadne ograniczenia, przy pakowaniu
warto skorzystać z poniższej listy:

termometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leki przeciwgorączkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leki przeciwbólowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leki przeciwbiegunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leki przeciwalergiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preparat na ból gardła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
środek do odkażania ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plastry opatrunkowe: na rany,
odciski, oparzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. maść na stłuczenia
– zdejmujący obrzęk bandaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. preparat na oparzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. środek odstraszający insekty
– komary, kleszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. przyrząd do usuwania kleszczy . . . . . . . . . . . . . .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WEEKEND W ŁODZI
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FOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL

w centrum miasta,
koncerty,
festiwal
śniadań, piknik Weterana,
wycieczki
i basen za złotówkę!

Na Pietrynie
Od piątku do niedzieli na
deptaku spacerowicze spotkają szalonych akrobatów,

mimów
i magów. Będzie
dużo śmiechu i zabawy,
a nawet dreszczyk emocji!
Wśród atrakcji przewidziane są warsztaty cyrkowe
z pogranicza pantomimy,
klaunady i performance.
W okolicach pasażu
Schillera
czekać będą
także pokazy

FOT. LODZ.PL

W weekend (23–25 lipca)
świętujemy 598. urodziny Łodzi, z tej okazji na
mieszkańców czekają wyjątkowe atrakcje. Większość z nich będzie dostępna dla wszystkich za
darmo.

Wojsko
i śmigłowce
W sobotę Piotrkowska zamieni się w prawdziwy charytatywny poligon – pełen
żołnierzy,
wolontariuszy
i weteranów. Przy pasażu
Schillera stanie namiot Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Oprócz
tego znajdzie się okazja,
by z bliska przyjrzeć się
bezzałogowemu śmigłowcowi, będą też saperskie roboty i strzelnica.

Zdrowiu, na
Młynku,
na Starym
Rynku i Stawach Stefańskiego będzie
można oglądać
pokazy
lotów balonów.
W sobotę o godz.
21:30 na Starym
Rynku zaplanowano jeszcze widowiskowy pokaz tańca
z ogniem.

w prawie każdej
knajpie przez cały
dzień będzie można
spróbować specjalnie
przygotowanego urodzinowego śniadania
w cenie 19 zł.

Więcej
informacji
na stronie
jemywlodzi.pl.
Skoki
na bungee
To nie koniec
atrakcji! Na rynku Manufaktury (ul. Drewnowska 58)
czeka nas wielka impreza
muzyczna,
gigantyczny
tor przeszkód dla dzieci,
ekstremalne emocje przy
skokach na bungee
i sportowy turniej.
Już w piątek plaża
Manufaktury zamieni się w surferską
wioskę,
w której stanie
30-metrowy tor
do ślizgania się
na desce, czyli
skimboardingu.
Profesjonalni instruktorzy będą
czekać na chętnych w piątek
i niedzielę w godz.
10:00–18:00. W sobotę na rynku będzie można skoczyć
na bungee!

598.

gigantycznych baniek
mydlanych.
Dla
dzieci
przygotowano
jeszcze musicalową opowieść
teatru plenerowego przy Piotrkowskiej 104 (niedziela,
godz. 12:00).

URODZINY ŁODZI

Balony i tańce
z ogniem
Podczas
weekendu warto spojrzeć
w niebo, z okazji
urodzin zaplanowano loty balonem.
W piątek i sobotę po godzinie 18:00 na łódzkich
Błoniach,
w parku nad
Jasieniem,
w parku na

FOT. LODZ.PL

Urodzinowe śniadanie
W niedzielę warto odwiedzić restaurację. Na
Piotrk o w skiej

FOT. MAT. PRAS.

Festyn
Rodzinny festyn zaplanowano w sobotę w parku na
Zdrowiu. Czekać tam będą
animacje dla dzieci, spektakle, kącik malucha, strefa
sportowa, warsztaty aktorskie, strefa baniek mydlanych i szczudlarze.
Wycieczki
i baseny za 1zł!
Dla amatorów wycieczek
i spacerów po Łodzi przygotowano kilka propozycji. Będzie można zwiedzić Orientarium (zapisy: wycieczki@
zoo.lodz.pl), Księży Młyn
(sobota, godz. 13:00), Nowe
Centrum Łodzi (sobota,
godz. 17:00) czy świeżo
zrewitalizowaną ulicę Włókienniczą (niedziela, godz.
10:00). Darmowe bilety są
do pobrania na
www.sklep.cicerone.pl.

Atrakcje
za złotówkę
Z łodzianami świętuje także Palmiarnia (al.
Piłsudskiego 61) i Ogród
Botaniczny (ul. Krzemieniecka 36/38), które zapraszają wszystkich do
spacerów – zupełnie
za darmo! W weekend za 1 zł będzie
można odwiedzić baseny MOSiR, a także dokładnie zobaczyć wnętrza EC1
(ul. Targowa 1/3).
Gwiazdy na scenie
W Urodzinowy weekend
nie zabraknie też muzycznych atrakcji. Od piątku do
niedzieli w Łodzi zagrają
gwiazdy pierwszych
miejsc
list
przebojów – Malik
Montana, Sorry Boys, Fisz
Emade
Tworzywo na Letnisku
Księży Młyn,
Kękę w Ogrodach Geyera
czy Krzysztof Zalewski
oraz Mrozu
na Letnich
Brzmieniach! Niestety
ze
względów
organizacyjno-logistycznych
odwołany
został sobotni koncert Beaty
i Bajmu.
red

INFO
Gdzie kupisz
bilety na koncerty?
letniskowlodzi.pl
eventim.pl/letniebrzmienia
Letnisko Księży Młyn:
dojście Kocim Szlakiem
od ul. Fabrycznej oraz od
ul. Księży Młyn.
Letnie Brzmienia w EC1:
wejście od ul. Sass-Zdort.

FOT. WIKIPEDIA.ORG

Ten weekend będzie
wyjątkowy. Elektryzujące pokazy lotów
balonem, Night Glow

9
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23 LIPCA

PIĄTEK

SPACER Z HISTORIĄ

18:00 – 20:00 Loty balonem na uwięzi

I NOC W WIĘZIENIU

miejsce: Stary Rynek
19:00 Letnisko: koncert Malik Montana
miejsce: Księży Młyn
20:00 Letnie Brzmienia: Karaś/Rogucki

Poznaj historię getta łódzkiego i dzieje Stacji Radegast, spędź wyjątkową noc
w dawnym więzieniu przy
Gdańskiej.

miejsce: EC1, ul. Targowa 1/3
17:30 – 19:00 Wielkie granie na balkonach
miejsce: Piotrkowska

24 LIPCA

W sobotę (24 lipca)
w godz. 12:00–14:00 zostanie
zorganizowany
spacer poświęcony dawnej bocznicy kolejowej,
przekształconej w stację
kolejową getta. W jego

SOBOTA

12:00 – 15:00 Piknik rodzinny ze spektaklem
dla dzieci
12:00 – 24:00 Bungee Jumping! – skoki
z 80-metrowego dźwigu

miejsce: pasaż Schillera
16:00 – 1:00 One Century Festival – klubowa
impreza taneczna
miejsce: rynek Manufaktury

W tym roku na seansach
TME Polówki na widzów
czekają wyjątkowe ﬁlmy, w
weekend zaplanowano kolejne projekcje. Szkoda nie
skorzystać!

17:00 – 21:30 wielkie granie na balkonach
miejsce: Piotrkowska
20:00 Letnie Brzmienia: Krzysztof Zalewski
miejsce: EC1
20:00 Letnisko: Sorry Boys
miejsce: Księży Młyn
21:00 Przejazd balonów i paralotniarzy przez
Piotrkowską (w kierunku pl. Wolności)

25 LIPCA
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cały dzień Festiwal śniadań na Piotrkowskiej
(festiwalowe lokale znajdziesz na jemywlodzi.pl)

Goście będą mieli niepowtarzalną możliwość
wejścia do zrekonstruowanych na wystawie cel
więziennych, zajrzenia
do kibitki, karceru oraz
przejścia się po spacerniaku. Wejścia zaplanowano w turach
o godz. 20:00, 20:45, 21:30.
Koszt: 5 zł.
RedKu

FOT. LODZ.PL

GENTLEMAN
Z REWOLWEREM

10:00 – 19:00 Wojskowy piknik weterana

miejsce: Stary Rynek

jątkowe zwiedzanie wystawy poświęconej historii
budynku przy Gdańskiej
13. Zwiedzający dowiedzą
się, kto i za co traﬁał do
więzienia oraz jakie warunki w nim panowały.
Usłyszą historię ludzi
przetrzymywanych w więzieniu w okresie carskim,
II Rzeczpospolitej, II wojny
światowej oraz w okresie
powojennym, do 1953 r.

KINO W PLENERZE

miejsce: Manufaktura

21:30 Night Glow po przejeździe
Piotrkowską

trakcie uczestnicy zapoznają się z historią getta
łódzkiego oraz dziejami
Stacji Radegast i posłuchają o symbolice Pomnika
Zagłady
Litzmannstadt
Getto. Start: al. Pamięci
Oﬁar Litzmannstadt Getto
12, koszt udziału: 5 zł.
Nieco później w sobotę
(24 lipca) Muzeum Tradycji Niepodległościowych
zaprosi chętnych na wy-

TME POLÓWKA

FOT. LODZ.PL

miejsce: park na Zdrowiu

FOT. LODZ.PL

MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

FOT. MAT. PRAS.

Co znalazło się w repertuarze?
Historia
najbardziej
czarującego
złodzieja
w historii, który z wię-

zienia uciekał 30 razy! Film
„Gentleman z rewolwerem” obejrzymy w piątek
(23 lipca) w parku między
Lutomierską a Drewnowską.
W niedzielę czekają na polówkowiczów aż dwa seanse. W Fuzji (ul. Milionowa
6a) publiczność będzie mogła obejrzeć „Kłamstewko”.
Film opowiada historię ro-

AQUAPARK FALA

dziny, która decyduje się
ukryć przed ukochaną babcią
złe wieści o jej stanie zdrowia
i odwiedzić ją pod pretekstem hucznego wesela kuzyna. Jeśli lubicie się bać, to
w niedzielę (25 lipca) na
parking TME (ul. Rozalii 1)
zagrają też horror „Krzyk”.
Projekcje rozpoczynają się
ok. godz. 21. Wstęp wolny.
Red

FOT. FREEPIK.COM

KĄPIELE W ŚWIETLE

KSIĘŻYCA

miejsce: Piotrkowska
12:00 Baśniowa Piotrkowska – spektakl
dla dzieci
miejsce: ul. Piotrkowska 104
17:30 – 19:00 Wielkie granie na balkonach
miejsce: ul. Piotrkowska 102
20:00 Letnisko: Fisz Emade Tworzywo
& Clock Machine
miejsce: Księży Młyn

Marzysz o relaksie pod i Saunowanie, obie strefy:
gwiazdami? Wybierz się basenowa i saun będą dona nocne pływanie do Fali stępne dla gości aż do 1:00
w nocy! To wyjątkowa
(al. Unii Lubelskiej 4).
okazja, by ciekawie spęW nocy z 24 na 25 lipca dzić piątkowy wieczór:
w Aquaparku odbędzie relaks w jacuzzi, zjazdy na
się Nocne Pływanie zjeżdzalniach czy sauno-

wanie.
W sprzedaży dostępne są
bilety 3-godzinne, można wybrać bilet na basen
w cenie 20 zł, do strefy saun za 30 zł lub bilet
łączony za 40 zł, który
umożliwi korzystanie ze

wszystkich atrakcji. Bilety online możecie kupić
do godz. 20:00 w sobotę
(24 lipca) za pośrednictwem strony www.
aquapark.lodz.pl. Bilety
będzie można też kupić
w dniu imprezy w kasie
do godz. 23:50.
rd

FAJNE OSIEDLE
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KAWAŁ HISTORII

OSIEDLA NAJ, NAJ...
36 – to liczba osiedli
w Łodzi. Tych z administracyjnego podziału, bo zwyczajowych, przyjętych przez mieszkańców, może być znacznie
więcej. Dziś o osiedlach
„naj”, największych i najmniejszych, najbardziej i najmniej zaludnionych. Nie napiszemy tylko o jednej rzeczy
– o najfajniejszych osiedlach,
bo przecież w Łodzi wszystkie
są fajne, prawda?

rzeczna, położona najbliżej
rzeki, czy ulica Drewnowska, od nazwiska rodziny
Drewnowiczów, posiadającej tam swoje siedziby.
Dziś te tereny należą do
osiedla Bałuty Doły oraz
częściowo Bałuty Centrum.
Do 1821 roku powierzchnia
miasta wynosiła około 1 tys.
244 ha (dla porównania wielkość Łodzi obecnie to ponad
29 tys. 320 ha).

Najstarsza część średniowiecznej Łodzi, wokół której koncentrowało się życie, to obecny Stary Rynek
i jego okolice, ulica Pod-

Osiedla – dawne wsie
Większość dzisiejszych
łódzkich osiedli to dawne
wsie, które były sukcesywnie przyłączane do miasta.
Rozwój Łodzi przemysłowej
spowodował, że zarówno
fabrykanci budowali
swoje fabryki na
wsiach, wokół
Łodzi (ze
względu
na niż-

szy koszt gruntu poza miastem), ale także chętni do
pracy napływali nie tylko
do samego miasta, a również do wsi przylegających.
I tam się osiedlali. Władze
co jakiś czas porządkowały
granice miasta, włączając
kolejne wsie w jego obręb.
Tak się stało w 1821, 1840,
1906, 1915, 1946 i 1988 r.
Na przykład część wsi, takich jak Doły, Żubardź,
Widzew, Dąbrowa, Dąbrówka Mała i wiele innych
zamieniło się w miasto,
po włączeniu ich do Łodzi
w 1906 roku.
Nowe tereny
Ostatnia zmiana granic Łodzi miała miejsce
w 1988 roku. Wówczas
miasto zyskało nowe osiedla, takie jak Wiskitno
czy Nowosolna. I choć
są to najmłodsze osiedla
w naszym mieście, to hi-

storycznie, wiekiem, wcale
nie są tak młode. Nowosolna bowiem została założona około 1802 roku.
Wieś wytyczona została na
tzw. surowym korzeniu.
Z centralnego punktu
osady, jakim był (i jest do
tej pory) plac, kolejno co
45 stopni wychodzi 8 ulic.
Naj, naj…
Najwięcej mieszkańców
jest na osiedlu Chojny-Dąbrowa, a najmniej
zaludnione jest osiedle
nr 33 (okolice Andrzejowa)
z zaledwie nieco ponad
1 tys. mieszkańców (dokładnie 1034). Gęstość zaludnienia nie pokrywa się zupełnie
z wielkością pod
względem powierzchni.
N a j więk-

szym obszarowo osiedlem
są Bałuty Zachodnie. Osiedle to jest niemal dwukrotnie większe niż Łódź
w swoich średniowiecznych początkach. Bałuty Zachodnie mają
2 tys. 244 ha powierzchni. Na drugim końcu
tego „naj” stoi osiedle
im. Józefa Montwiłła-Mireckiego o wielkości zaledwie ok. 50 ha.
Najmniejsze osiedle
wyjątkowe jest nie tylko
poprzez swoją wielkość,
ale także przez jego znanych mieszkańców. Tutaj mieszkali tacy artyści
jak Władysław Strzemiński czy Katarzyna
Kobro.
RUT

Teren Starego Rynku
pamięta średniowieczne
czasy i początki miasta Łódź
Na Starym Rynku znajduje się
głaz upamiętniający nadanie
Łodzi praw miejskich

STARY RYNEK
NAJSTARSZE
ŁÓDZKIE OSIEDLE

Nowosolna – charakterystyczny
plac z odchodzącymi ulicami,
wyznaczony na planie
ośmioramiennej gwiazdy

FOT. LODZ.PL

Nowe
czy stare?
Najczęściej kojarzymy osiedla
mieszkaniowe w Łodzi jako
zabudowane rejony poza XIXwiecznym centrum miasta,
a tymczasem większość z nich
wyrosła na obszarze dawnych
wsi o średniowiecznym rodowodzie. Podajemy przykłady
pierwszych wzmianek źródeł
pisanych, dotyczących osad
leżących na terenie obecnej
tzw. Wielkiej Łodzi, na którym
na początku XV wieku istniało
15 wsi i 2 osady przemysłowe:
1242 r. Radogoszcz
1332 r. Łódź
1350 r. Rogi
1387 r. Widzew
1388 r. Moskule
1390 r. Stoki
1398 r. Chachuła Młyn, Retkinia oraz Ruda Chocianowicka
1399 r. Chojny Duże
1411 r. Rokicie oraz Lipinki,
które w drugiej połowie XVII w.
opustoszały, a na ich miejscu
powstała później Kolonia
Antoniew
1413 r. Doły
1430 r. Bałuty i Kały
CIEKAWOSTKA:
Na podstawie znalezisk archeologicznych, źródeł pisanych,
dziesięciny oraz kształtów wsi
można natomiast przyjąć,
iż Łagiewniki, Chocianowice
i Radogoszcz sięgają przynajmniej X–XI wieku!

NOWOSOLNA
NAJMŁODSZE
ŁÓDZKIE OSIEDLE

FAJNE MIASTO
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FOT. LODZ.PL, ENVATOELEMENTS

598. URODZINY ŁODZI

ŁÓDŹ
ŁÓDŹ W
W LICZBACH
LICZBACH
30

1. prezydentem Łodzi był Karol Tangerman,
bliski współpracownik
Rajmunda Rembielińskiego. Kierował miastem
w latach 1841–1844
2 gole strzelił Łódzki
Klub Sportowy w pierwszym meczu ligowym
rozegranym na ziemiach
polskich. W 1927 roku
pokonał 2:0 Klub Turystów na boisku przy ul.
Wodnej 34. Tytuł ten Łódź
dzieli z Toruniem, w którym 3 kwietnia o tej samej
godzinie, czyli o 15:00
rozpoczął się inny mecz
premierowej kolejki

kilometrów konno
dzieliło Łódź od najbliższej
stacji kolejowej w latach
1846–1866. Kolej do miasta
doprowadziła spółka, którą
założył m.in. Karol Scheibler.
Regularne połączenie z Koluszkami uruchomiono
1 czerwca 1866 roku

70 rodzin liczyła Łódź
w czasie pierwszego spisu
ludności w 1534 roku
83 gwiazdy liczy Łódzka Aleja Gwiazd. Ostatnią
w kolekcji odsłoniła Maja
Komorowska

zwykły obiekt inżynierski pod placem
Wolności. Ceglany obważanek można zwiedzać,
bo to dzisiaj ﬁlia Muzeum
Miasta, czyli Muzeum Kanału „Dętka”

188 h e k t a r ó w p o wierzchni ma największy
łódzki park, park im. Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu
200 lat temu wyznaczo-

no Łódź do budowy w niej
osad przemysłowych,
wpływ na decyzję miał dostęp miasta do wód, położenie przy trakcie Łęczyca–
Piotrków oraz dostęp do
materiałów budowlanych

265 metrów ma najwyż-

3

razy Bogusław Linda próbuje złapać pociąg na peronie 2 na
dworcu Łódź Fabryczna w „Przypadku” Krzysztofa
Kieślowskiego

Bazylika archikatedralna

św. Stanisława Kostki

4,2

kilometra
długości ma ulica Piotrkowska,
najważniejsza ulica
w Łodzi. W najwęższym miejscu, przy pl.
Wolności, ma 17 metrów
szerokości, w najszerszym, przy pl. Niepodległości, ma 26 metrów

5 dzielnic było w Łodzi
do 2012 roku, to Bałuty,
Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew. Od 9 lat
Łódź jest podzielona administracyjnie na 36 osiedli

szy obiekt budowlany
(nie mylić z budynkiem) w Łodzi, to
kominy elektrociepłowni EC4,
ustępują tylko
300-metrowym
kolosom w Bełchatowie, Rybniku, Jaworznie
i Kawęczynie

284

104,5 metra wysokości ma najwyższy budynek
w Łodzi – bazylika archikatedralna św. Stanisława
Kostki wybudowana w latach 1901–1912, jest ona jednocześnie jednym z najwyższych kościołów w Polsce
142 metry długości ma

owalny zbiornik na wodę,
jedyny taki w Łodzi nie-

– tyle metrów
nad poziomem morza
znajduje się najwyższy
punkt Łodzi, na Stokach
w okolicy ul. Kasprowicza, natomiast najniższy
– 163,5 m.n.p.m. – na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sanitariuszek

293 – tyle kilometrów
kwadratowych ma powierzchnia Łodzi.
350 – tyle zabytków wpisanych do
rejestru
znajduje
się w Łodzi. Tych
w ewidencji
jest jeszcze więcej,
bo prawie
2 tysiące

800 – tylu mieszkańców
liczyła Łódź na początku
rewolucji przemysłowej,
w latach 20. XIX
wieku. Raptem
90 lat później
zamieszkiwało ją pół
Władysław Jagiełło
miliona
Król Polski
osób wielu narodowości,
a w roku
1915, po
przyłączeniu Bałut, już
600 tysięcy

598 lat ma Łódź. Prawa
miejskie nadał jej w 1423
roku król Władysław
Jagiełło
600 metrów kwadratowych ma największy mural
w Łodzi – łódka na kamienicy przy ul. Piotrkowskiej
152

1205 hektarów powierzchni ma Las Łagiewnicki, największy las komunalny (należący do samorządu) w Europie

300.000

– tylu mieszkańców
liczyła po wojnie Łódź. To
przeszło połowę mniej niż
w 1939 roku. 370 tysięcy
osób zostało zamordowanych przez Niemców lub
wysiedlonych

1.200.000

złotych kosztował park
Julianowski. Miasto kupiło go w 1937 roku

4.000.000

drzew, plus minus milion,
znajduje się na terenie Łodzi. To oznacza, że łódzkie drzewa są w stanie
wyprodukować tlen dla
miasta, w którym mieszka
nawet 8 milionów osób,
czyli 12 razy więcej niż
obecnie
sasza

„Łódka”

Mural z ul. Piotrkowskiej 152

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

SPORT
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BASEBALL

Wbrew pozorom
baseball to bardzo
efektowny sport
W latach 90. człowiek z kijem baseballowym w ręku
nie kojarzył się ze sportowcem,
a z pseudokibicem. Na szczęście dziś pod wpływem kultury
zachodniej, szczególnie tej
amerykańskiej, ową pałkę częściej utożsamiamy ze sportem
niż z chuligaństwem.
Jeżeli chodzi o uderzanie
kijem w lecącą piłkę, to
w Polsce, do niedawna,
pierwszym skojarzeniem
był palant. Grały w to podwórka, dzieciaki na WF,
a także mniej lub bardziej
profesjonalne drużyny.
Obecnie tendencja odwraca
się ku trudniejszemu baseballowi.
O co w tym chodzi?
Na boisku
dwie drużyny walczą
o zdobycie
jak największej liczby punktów.
Oryginalnie mecz
trwa dziewięć rund,
jednak w polskiej
odmianie zostało to
skrócone do siedmiu.
Każda z nich dzieli się
na dwie połowy, aby
drużyny raz atakowały, a raz broniły.
Zadaniem w ataku
jest odbić piłkę tak
mocno, aby przeciwnik przez długi
czas nie mógł jej
złapać. Wtedy pałkarz

(człowiek
odbijający
piłkę) biegnie
zdobywać kolejne bazy. Bazy
są cztery, włączając w to domową,
z której startuje po
odbiciu piłki. Po jego
uderzeniu przychodzi kolejny gracz i sytuacja się powtarza. Punkt jest zdobyty
wtedy, gdy pałkarz obiegnie
wszystkie bazy. Obrona
polega na tym, aby wybitą
piłkę złapać i dotknąć nią
pałkarza. Runda się kończy, kiedy wszyscy zostaną
wyoutowani – czyli dotknięci piłką, lub wyznaczeni pałkarze zdobędą

bazy. Wygrywa drużyna, która ma na koncie więcej punktów.
Baseball
w Polsce i w Łodzi
Polski Związek Baseballu
i Softballu organizuje dwie

ligi
– Ekstraklasę i I Ligę.
Są to oficjalne rozgrywki,
w których udział biorą najlepsze zespoły
z kraju. Jest jednak jeszcze jedna liga – Bałtycka
Liga Baseballu (BLB),
w której grają drużyny

Mimo krótkiego stażu „Jastrzębie” radzą sobie bardzo dobrze

amatorskie.
Nie znaczy
to oczywiście,
że poziom
jest tam niski.
– Zdarza się, że
do tej ligi dołączają zespoły,
które zmęczyły się oficjalnymi
rozgrywkami i chcą
znów poczuć frajdę
z gry – mówi Tomek, założyciel Falcons Łódź, jedynej
w naszym mieście drużyny
baseballu. Jak sam mówi, zespół powstał trochę z pasji,
a trochę z przypadku.
– Zaczęło się od szukania
ludzi, którzy chcieli porzucać piłką w parku. Okazało
się, że
jest ich tak

FOT. MAT. PRAS. FALCONS ŁÓDŹ

po łódzku

wielu, że możemy śmiało
zakładać drużynę. Falcons
Łódź w tym roku przystąpią
do swojego drugiego sezonu
w BLB. Debiut skomplikowała pandemia i nie
wszystkie spotkania
zostały rozegrane.
Nasza drużyna
prezentowała się
jednak dobrze,
w perfekcyjny sposób wykorzystując atuty
beniaminka. – Część zespołów nas lekceważyła,
ale pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani
i potraﬁmy wygrywać – komentuje Tomek. Bałtycka
Liga Baseballu to nie tylko
gra o punkty. Organizatorzy
przyczyniają się również
do popularyzacji i profesjonalizacji tego sportu.
Dla drużyn organizowane są spotkania
z uznanymi
zawodnikami
i sędziami z USA
i Europy, tak
aby zasady gry
i treningi były na
jak najwyższym
poziomie. Oczywiście do takich
krajów jak Stany
czy Japonia wciąż
nam daleko, ale
możemy się tylko
cieszyć, że kolejna
dyscyplina sportu rozgościła się
w naszym kraju
i ciągle się rozwija.
Piotr Baleja
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PRZED IGRZYSKAMI W TOKIO

6 pływaków, którzy już złożyli
ślubowanie i pojechali do Japonii, musiało wrócić do domów.
Początkowo
wydawało się, że w tej grupie
znajdzie się także łódzki pływak Jakub Kraska
z AZS Łódź. Ostatecznie
wystąpi w sztafetach.
Cała sytuacja odbiła się
jednak szerokim echem
w mediach i kładzie się
cieniem na reprezentacji
Polski.
Błędy formalne
Polski Związek Pływacki do startu w Igrzyskach
zgłosił 23 zawodników.
Na listach startowych pojawiło się jednak tylko 17
nazwisk. Okazało się, że
feralna szóstka została
zgłoszona z olimpijskim
minimum B. Taka kategoria uprawnia do wzięcia
udziału w zawodach, ale
tylko na zaproszenie Światowej Federacji Pływackiej. A tego, jak można się
domyślać, nie otrzymali.
Wszystko wskazuje na to,
że PZP źle zinterpretował
przepisy i zgłosił więcej
sportowców, niż powinien.
Nie pierwszy raz
Co ciekawe, podobna sytuacja miała już miejsce.
- Nie jestem w stanie
w tym momencie
powiedzieć, czyja dokładnie
to była wina.
Na pewno
ktoś zawinił,
na pewno nie byli
to zawodnicy. Wiem natomiast, że sytuacja
się powtórzyła —
przypomina łódzka
pływaczka Aleksandra
Urbańczyk-Olejarczyk.
– Podobnie było 5 lat
temu przed Rio. Więc ci,
którzy są odpowiedzialni,
nie uczą się na błędach,

czy to w Związku, czy
w PKOl – dodaje.
W 2016 do Brazylii nie
pojechała Diana Sokołowska. Dokładnie z takich
samych przyczyn. Zawodniczka wówczas nie
wyleciała jeszcze z Polski, ale zdążyła już złożyć
olimpijskie ślubowanie,
po czym dowiedziała się,
że nie wystartuje.
PZP odpiera zarzuty

Dlaczego polscy pływacy
musieli wrócić do domu?

myśleć wszystkie swoje
działania — mówi Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk.
I zaraz dodaje: – Chciałabym być tu dyplomatką,
nie powiedzieć za dużo,
ale w tym środowisku
siedzę od dawna
i wiem, że potrzebne są zmiany. Poważne zmiany.
Bo jeśli ich nie
będzie,
to za 3

Wracających z Tokio do Polski pływaków witali na lotnisku
wspierających ich fani.
Niedoszli olimpijczycy wystosowali z kolei list otwarty
do prezesa PZP, domagając się wzięcia odpowiedzialności za całą sytuację
i podania się do dymisji.
lata,
PZP problemu jednak
p r z e d
nie widzi. Prezes ZwiązParyżem,
ku, Paweł Słomiński,
również może
w oświadczeniu napisał,
coś dziwnego się
że winę za powrót zazdarzyć. Reakcja
wodników ponosi
i wnioski powinny
PKOl i Światowa
być natychmiastowe.
Federacja PłyŻebyśmy w końcu mogli
wacka. Wyrozmawiać o wynikach,
raził jednoa nie o błędach. Być może
czedo kogoś w końcu dotrze,
że związki są dla zawodników, a nie zawodnicy
ś n i e dla związków. Mentalność
„ ż a l pewnych osób powinna się
i u b o - zmienić — podkreśla.
l e w a - Problem jednak w tym, że
n i e ” . J e d n a k żadne konsekwencje nie
o dymisji nie ma cofną czasu i nie zwrócą
mowy. - Cały czas marzeń młodym zawodanalizujemy wszyst- nikom, którzy do startu
kie wydarzenia i sta- w Igrzyskach przyramy się odpowiedzieć gotowywali się
sobie na pytanie, czy od lat.
i w którym momencie nie
JB
dopełniliśmy jakichś formalności — czytamy na
stronie PZP.
Co dalej?
Po skandalu nie milkną komentarze. Duża część nie
pozostawia suchej nikt na
PZP. – Oczywiście powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. Tym bardziej
że nie jest to sytuacja, która
zdarza się pierwszy raz. Na
pewno PZP powinien prze-
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Imieniny
obchodzą:
Apolinaria, Bogna,
Brygida, Bolesław,
Jan, Joanna
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KARTKA Z KALENDARZA
24 lipca 1807 roku w Nowym Jorku urodził się Ira
Frederick Aldridge, amerykański aktor, znany z wielu
tytułowych ról szekspirowskich, m.in. Makbeta
i Otella.
Był pierwszym
ciemnoskórym
aktorem obsadzanym
w takim repertuarze,
a większość swojej kariery
spędził w Londynie, skąd
wyruszał na liczne tournée
po całej Europie, w tym
klikakrotnie do Polski.
Do Łodzi przybył na występy w Paradyżu, gdzie
miał zagrać Otella, ale
zmarł przed spektaklem
7 sierpnia 1867 roku (prawdopodobnie na zapalenie
płuc) i został pochowany
w ewengelickiej części Starego Cmentarza. Jego pogrzeb
zgromadził wielotysieczny
kondukt żałobny łódzkiej
społeczności. Ira Aldridge

GAZETY W ROLKACH?

ERYTA
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Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

jakdojade.pl

FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

SOBOTA

Serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie połączeń oraz planowanie podróży komunikacją miejską. Można sprawdzić
tam, kiedy przyjedzie określony tramwaj czy
autobus, a także jakie przesiadki będą najodpowiedniejsze.

Kolejne wydanie
w poniedziałek
26 LIPCA
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ŁODZIANIZMY

ANGIELSKA
FABRYKA

Angielska etykieta na szpulce nici wyprodukowanej w łódzkiej niciarce

To dawna nazwa popularnej niciarki „Ariadna”,
która przy ul. Niciarnianej działa do dziś. Firma
powstała z inicjatywy
Juliusza Kunitzera w 1897
roku i była pierwszą na
ziemiach polskich fabryką nici. Po pierwszych
latach działalności łódzki zakład nie wytrzymał
konkurencji
Newskiej
Manufaktury Nici z siedzibą w Petersburgu,
wchodzącej od 1890 roku

w skład wielkiego trustu
branżowego J&P Coats
Limited z siedzibą w Glasgow. Od 1906 roku łódzka
fabryka stała się ekspozyturą angielskiego koncernu z zarządem w Petersburgu, ale pod nadzorem
angielskiej centrali i stąd ta
zwyczajowa w Łodzi nazwa. Zakład pracował do
1939 roku, w szczytowym
momencie zatrudniał 1260
osób i produkował rocznie
550 ton nici. Po wojnie zna-

cjonalizowany jako Łódzka Fabryka Nici, a potem
państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego im.
Hanki Sawickiej, które od
1964 roku nosiły nazwę Widzewska Fabryka Nici im.
Hanki Sawickiej „Ariadna”.
Po transformacji gospodarczej ﬁrma jako jedna z nielicznych fabryk przetrwała
i została przekształcona
w spółkę akcyjną, a potem
kupiona przez prywatnego
właściciela. agr

Imieniny
obchodzą:
Kinga, Krystyna,
Krzesimir, Olga,
Augustyn, Wiktor

Ira
Aldridge

NIEDZIELA

25.07

28°C

Śmierć Otella

ła tam kilkadziesiąt teatrów
nazwanych jego imieniem),
jak i w Londynie, gdzie
w The Royal Shakespeare
Company znajduje się oryginalne krzesło z jego imieniem, a takie nadawane jest
wybitnym artystom. W Łodzi, 10 listopada 2014 roku,
odsłonięto tablicę upamiętniającą aktora na kamienicy
przy ul. Piotrkowskiej 175,
w pobliżu miejsca, w którym
w XIX wieku znajdował się
należy do aktorów świato- zajazd i teatr Paradyż, gdzie
wej sławy, honorowany jest rolę Otella miał zagrać świazarówno w Ameryce (dzia- towej sławy aktor. agr

ŁÓDZKIE LEGENDY

Łódka, ale w herbie
Przegląd badań pokazał,
że autorzy mocno różnili
się w swoich poglądach na
temat pochodzenia nazwy
Łodzi. Byli oni natomiast
zgodni co do jednego, iż nie
wywodzi się ona od miejscowej rzeczki, Łódki, jak
to głosiła tutejsza tradycja.
Według nich bowiem i innych znawców dziejów naszego miasta nazwa ta pojawia się dopiero w XIX w.,
a poprzednio Łódka znana
była jako Starowiejska lub
Stara, gdyż płynęła od Starej
Wsi, czyli Starej Łodzi, albo
po prostu jako rzeka Ostroga.
Faktem jednak bezspornym
pozostaje „łódka” w herbie
naszego miasta i to już niemal od samego jego zarania
w XV wieku. Najtrafniej
określił jego pochodzenie
Zand pisząc, że jest on uplastycznieniem dźwiękowego
znaczenia nazwy miasteczka,
a zatem należy go zaliczyć

Imieniny
obchodzą:
Jakub, Krzysztof,
Antoni, Dariusz,
Franciszek, Olimpia

WESOŁE
MIASTO

INTERESY
PO ŁÓDZKU
Kuferek ta
Reymon
– Pamiętam
Łódź, jak miała dwadzieścia tysięcy, a dzisiaj ma
trzysta! A ja się doczekam, jak ona mieć będzie
pół miliona, ja nie umrę
prędzej! Ja to muszę
widzieć na własne oczy,
muszę się ucieszyć.
– Jeżeli ją przedtem licho
nie weźmie.
–Pan nie mów takich
śmiesznych rzeczy! Łódź
jest, Łódź będzie! Pan jej
nie znasz! Pan wiesz, ile
ona w przeszłym roku zarobiła obrotu? (...) To jest
ładny grosz. Pan mi pokaż
takie drugie miasto!

Z kart „Ziemi ob

iecanej”

do tzw. herbów mówiących,
podobnie jak Konina czy
Wronek. Rysunki herbów
miejskich z czasów przedrozbiorowych, w tym również Łodzi, znane są prawie
wyłącznie z pieczęci. Odcisk
najstarszej zachował się
jedynie na dokumencie
z 1535 roku, choć jej stan
świadczy o jej użyciu zapewne już od połowy XV
wieku. W 1577 roku zaczęto
posługiwać się nowym tłokiem (na zdjęciu powyżej),
który służył aż do początku
XIX w. – ostatni odcisk pochodzi z 1817 roku! agr

- Mnie chodzi o co innego,
ja chcę, żeby stawiali
domy, żeby budowali
fabryki, robili ulice, urządzali komunikacje, przeprowadzali drogi! Ja chcę,
żeby moja Łódź rosła, żeby
miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był
wielki ruch, wielki handel
i wielki pieniądz.
Z listu Anki do Borowieckiego: „Pan Adam stracił
wszystko, bo majątek
sprzedało mu Towarzystwo, ma wkrótce jechać
do Łodzi, będzie i u pana".
- Jeszcze jeden niedołęga!
- szepnął.
„Ma jakiś projekt wielkiego wynalazku i obiecuje
sobie, że na nim w Łodzi
zrobi majątek".
- Idiota! Nie pierwszy i nie
ostatni.

GALERIA
ŁÓDZKICH
MURALI
Już
w sierpniu...
Prawdziwy as
przedwojennej
łódzkiej policji,
komisarz Jan Wejer
na tropie!!!

Mural KOCHAM ŁÓDŹ na ścianie kamienicy przy ul. Tramwajowej 17

