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NAKŁAD: 60000

Polic janci  zatrzymali 
17-latka, który posługując 
się sfałszowaną receptą 
usiłował kupić leki psycho-
tropowe. Usłyszał zarzut 
fałszerstwa, za co grozi 
kara do 5 lat więzienia.
O podejrzanej recepcie po-
informowali policjantów 
pracownicy jednej z aptek 
przy ul. Retkińskiej. Na 
dokumencie było sporo 
nieścisłości, ponadto usta-

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

SFAŁSZOWAŁ RECEPTĘ

Malują zebry

JESTEŚMY TEŻ W INTERNECIE POŻEGNANIE WAKACJI
NA „MANHATTANIE”

lili też, że nastolatek nie 
jest pacjentem lekarza, któ-
rego nazwisko widniało na 
recepcie. 
Podejrzany tłumaczył 
policjantom, że receptę 
znalazł na chodniku. Nie 
potrafi ł wyjaśnić dlaczego 
wystawiona była na jego 
nazwisko. Sprawa jest roz-
wojowa, dalsze czynności 
prowadzą śledczy z III Ko-
misariatu Policji w Łodzi.

rp

TWOJA GAZETA PIKNIK 

INWESTYCJE MIEJSKIE

Również na łódzkich ulicach
 trwały przygotowania do 

roku szkolnego

Gazety znajdziecie 
na największych łódzkich

 skrzyżowaniach

Przygotowania do roku szkol-
nego trwały całe wakacje, 
w ciągu których drogowcy wraz 
z funkcjonariuszami drogówki 
kontrowali oznakowanie dróg 
wokół szkół.

— Skontrolowaliśmy prawie 
100 lokalizacji. Konieczne 
było m.in. ponowne malo-
wanie przejść dla pieszych 
oraz wymiana znaków in-
formujących o przejściu dla 
pieszych czy tzw. Agatek, 
które informują kierow-
ców o sąsiedztwie szkoły 
i konieczności zachowania 
szczególnej ostrożności — 
mówi Michał Gogolewski 

Od dzisiaj możecie czytać nas 
też w internetowym wydaniu. 
Na stronie www.lodz.pl znaj-
dziecie nie tylko najciekawsze 
artykuły z Łodzi, ale mnóstwo 
innych interesujących rzeczy.

Od 1 września będzie nas 
więcej. Zwiększamy nakład, 
żebyście mogli nas częściej 
znaleźć w miejscach dys-
trybucji. Ich pełną listę znaj-
dziecie na stronie 13.
Wracamy też na największe 
łódzkie skrzyżowania, gdzie 
przez najbliższe 2 tygodnie 
będziemy rozdawać gazetę 
w porannym i popołudnio-
wym szczycie. 

W sobotę, 4 września, w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Śród-
mieście”, czyli na łódzkim 
Manhattanie, możemy pożegnać 
wakacje świętując jednocześnie 
Światowy Dzień Wieżowca. 

Organizatorzy pikniku 
zapraszają wszystkich Ło-
dzian. Wśród atrakcji nie 
zabraknie  darmowych 
zjeżdżalni-dmuchańców 
i waty cukrowej, spektakli 
dla dzieci, malowania buzi, 
gier, warsztatów artystycz-
nych, wystawy Harleyów, 
a nawet będzie możliwość 

Dobiega końca II etap budowy 
sieci kanalizacyjnej na os. Mły-
nek, realizowany na ulicach: 
Śląskiej, Poselskiej, Młynek, 
Wełnianej, Kotoniarskiej, Szybo-
wej i Startowej, gdzie łącznie po-
wstaje blisko 1,5 km kanalizacji 
sanitarnej za kwotę 5,1 mln zł.

Prace na ulicach Śląskiej, Po-
selskiej, Młynek i Szybowej 
już się zakończyły. Teraz 
Łódzka Spółka Infrastruktu-
ralna kończy prace na ul. Ko-
toniarskiej (już wylewany jest 
asfalt, a od 1 września powró-

z łódzkiego Zarządu 
Dróg i Transportu. 
Aby zapewnić odpo-
wiednią widoczność 
przejść dla pieszych, 
w 14 punktach koniecz-
na okazała się budowa 
nowych latarni lub wymia-
na oświetlenia ulicznego.
Powrót uczniów do szkół 
będzie już tradycyjnie od-
bywał się pod nadzorem 
policji drogowej i straży 
miejskiej, których patrole 
będą czujnie przyglądać 
się zachowaniom uczest-
ników ruchu drogowego 
w pobliżu łódzkich placó-
wek oświatowych.                                 

red

Od dzisiaj znajdziecie nas 
też w internecie. Na stronie 
www.lodz.pl na bieżąco 
będziemy donosić o najcie-
kawszych i najważniejszych 
wydarzeniach w mieście, 
znajdziecie tam też mnó-
stwo przydatnych infor-
macji z wielu dziedzin ży-
cia. Na lodz.pl często będą 
pojawiać się rozbudowane 
wersje artykułów z gazety, 
wzbogacone o galerie zdjęć, 
filmy i dodatkowe treści, 
które z uwagi na objętość 
nie zmieściłyby się w papie-
rowym wydaniu.
Dziękujemy, że jesteście 
z nami!                   Redakcja

zaszczepienia się jednodaw-
kową szczepionką przeciw 
COVID-19.
Podczas pikniku będzie też 
można dołączyć do zbiórki 
na rzecz 4-miesięcznego ło-
dzianina, Leona, chorego na 
SMA (rdzeniowy zanik mię-
śni). Ratunkiem dla niego 
jest lek, który kosztuje nieste-
ty około 9 milionów złotych.
INFO
Piknik Pożegnanie Wakacji
Sobota, godz. 14:00–18:00, 
plac pomiędzy  Piotrkowską 
182, Piłsudskiego 7 i Sienkie-
wicza 101/109.                     rd

ci dawna organizacja ruchu), 
Wełnianej oraz Startowej.
Inwestycje na Młynku to 
część większego planu roz-
budowy kanalizacji sanitar-
nej na tym osiedlu. I etap 
zakończył się w 2020 r. i obej-
mował budowę kanalizacji 
na ulicach: Bielskiej, So-
snowieckiej oraz My-
słowickiej, a w przy-
gotowaniu są dwa 
kolejne na ul. Przed-
borskiej, Śląskiej, Po-
selskiej, Kowalszczyzna 
i Przyjacielskiej.    (pj)

POWRÓT DO SZKOŁY

KANALIZACJA NA MŁYNKU

Na ulicy Kotoniarskiej 
leży już nowy asfalt
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34 lata czeka-
ła na remont 
k a m i e n i c a , 
w której w la-

tach 80. wybuchł gaz. Co cie-
kawe, jej modernizacja trwa 
już w najlepsze, a zdradziły 
ją dopiero rusztowania, które 
właśnie stanęły przy fasadzie.

Życie powróci do wpisa-
nej do gminnego rejestru 
zabytków kamienicy przy 
ul. Nawrot 13. Zrujnowany 
dom od dawna straszył za-
murowanymi oknami i za-
mkniętą na głucho bramą. 
Jesienią 1987 r. doszło tam 
do wybuchu gazu, który 
na 34 lata pozbawił nie-
ruchomość mieszkańców, 
a miasto wzbogacił o ko-
lejną zdewastowaną ruinę.
Od poprzedniego wła-
ściciela kamienicę kupiła 
spółka prywatnych inwe-
storów, która postanowiła 
wyremontować ją, prze-
budowując na dom z 46 
mieszkaniami klasy pre-
mium i lokalami użytko-
wymi w parterze (w tym 
jednym dla gastronomii). 
Zadanie powierzono de-
weloperowi z Pruszkowa, 
firmie Uniqua Develop-
ment, która w obiekcie 
działa już ponad rok. Do-
piero stawiając rusztowa-
nia konieczne do renowacji 
frontowej fasady ujawniła 
swoją obecność. 
— Mieliśmy pecha, bo 
prace zaczęliśmy, gdy 
trwała jeszcze przebudo-
wa ul. Nawrot, przez co 
nie mogliśmy wprowadzić 
na inwestycję ciężkiego 
sprzętu. Wszystkie prace 
rozbiórkowe i budowlane 
musieliśmy wykonywać 

ręcznie, nawet jeśli wyma-
gały sporego wysiłku, jak 
np. transport belek stropo-
wych — mówi kierownik 
budowy. 
W budynku frontowym, 
w bocznych oficynach 
oraz budynku zamykają-
cym posesję od południa 
ściany skuto do gołej cegły. 
Zabezpieczono nieliczne 
detale architektoniczne, 
które zostaną zachowane 
po niezbędnej renowacji. 
Wykonano też pierwsze 
prace budowlane. Wszyst-
kie budynki zostały nadbu-
dowane, a dzięki powięk-
szeniu pomieszczeń na 
górnych kondygnacjach 
powstaną w nich wysokie 
na 7 m apartamenty z an-
tresolami. Rozpoczynający 
się właśnie remont fronto-
wej fasady (ma zakończyć 
się jeszcze w tym roku) 
przywróci jej dawną urodę 
z pełnią detali architek-
tonicznych. Równolegle 
trwać będą prace wykoń-
czeniowe, a inwestorzy 
wysoko zawiesili po-
przeczkę. W kamieni-
cy mają funkcjono-
wać dwie całkiem 
n o w e  w i n d y . 
Na podłogach 
przewidzia-
no marmury, 
a w oknach 
trójwarstwo-
w e  s z y b y 
w  s t o l a r c e 
okiennej na 
wzór orygi-
n a l n e j .  R e -
mont potrwa 
jeszcze co naj-
mnie j  rok,  a le 
efekt – jak zapew-
nia wykonawca – ma 
być zachwycający.

(pj)

REKLAMA

BĘDZIE
CACKO

ROCZNICA 
WYBUCHU 

WOJNY 

EKLEKTYCZNA KAMIENICA 
PRZY UL. NAWROT 13 
została wybudowana w 1886 r. dla 
Józefa Pfei� era. 21 stycznia 1895 r. 
urodził się w niej jego syn, Fran-
ciszek Edward Pfeiffer – działacz 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 
legionista i harcmistrz RP, uczest-
nik kampanii wrześniowej 1939 r. 
i powstania warszawskiego. Nosił 
pseudonimy: „Radwan”, „Gustaw” 
i „Wilhelm”. W roku 1964, na 
3 miesiące przed śmiercią, został 
mianowany generałem brygady.

Z TEJ RUINYZ TEJ RUINY

FO
TO

: LO
DZ

.PL

ULICA NAWROT

II WOJNA ŚWIATOWA

Frontowa fasada kamienicy
 zostanie odnowiona do końca br.

Trwa układanie nowego dachu, 
by zabezpieczyć dom przed zimą

Uroczystości rozpoczną się 
w samo południe pod monu-
mentem w parku Helenów 
przy ul. Północnej.

Dzisiaj obchodzimy 82. 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Był to największy 
w historii konflikt zbrojny, 
którego walki toczyły się na 
czterech kontynentach i na 
wszystkich oceanach. 
II wojna światowa rozpoczę-
ła się od napaści Niemiec na 

Polskę. O godz. 4.40 nazi-
stowskie lotnictwo przypu-
ściło atak na Wieluń, który 
został zbombardowany. 
Wojna toczyła się między 
państwami Osi, czyli III Rze-
szą, Włochami i Japonią 
a koalicją antyhitlerow-
ską – aliantami – w skład 
której wchodziły m.in. 
Polska, Francja i Wiel-
ka Brytania. W czasie 
wojny zginęło ponad 
50 mln ludzi.

Uroczyste obchody 82. 
rocznicy wybuchu II wojny 
światowej oraz Dnia Wete-
rana rozpoczną się o godzi-
nie 12:00 w parku Helenów 
p o d  p o m n i - k i e m 
Chwały Żoł- nierzy 
Armii  Łódź 
przy ul. Pół-
nocnej.

rd

82.
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– Ulica jest w tak opłakanym 
stanie, że wszyscy jeżdżą 
tu wolniutko, żeby nic nie 
urwać. Nadaje się tylko do 
kręcenia tu fi lmów wojen-
nych, jak teraz – zamknęli 
ją właśnie na kilka dni, żeby 
urządzić tu plan fi lmowy. 
Trudno uwierzyć, że ten re-
mont wreszcie się zacznie 
– mówi pani Paulina, która 
mieszka w kamienicy nie-

daleko skrzyżowania z ul. 
Gdańską.
– Wokół wiele się zmie-
nia. Remontujemy ko-
lejne kamienice, a Łódz-
ka Spółka Infrastruktu-
ralna niebawem zacznie 
odnawiać wielkie domy 
robotnicze Poznańskie-
go. Zmodernizowaliśmy 
już odcinki Gdańskiej, 
Ogrodowej i Zachodniej, 

a zaraz zazielenimy plac 
Wolności. Zmiany nie omi-
ną też ulicy Legionów. Dzi-
siaj ciągle jeszcze zmory 
pieszych, pasażerów MPK 
i kierowców, ale już nie-
długo. W ciągu kilku dni 
ogłosimy przetarg na cał-
kowitą przebudowę ulicy 
– zapowiada Robert Kol-
czyński, dyrektor Departa-
mentu Strategii i Rozwoju.

Torowisko zostanie wymie-
nione na cichsze, chodniki 
będą szersze, a ruch na ulicy 
spowolniony. Nawierzchnia 
jezdni zostanie wyłożona 
kostką kamienną. Znacząco 
przybędzie zieleni na be-
tonowym dzisiaj kawałku 
miasta. Wykonawca posa-
dzi drzewa, krzewy i byliny. 
Nasadzenia zostaną wy-
posażone w automatyczny 

system nawadniania. Nie 
zabraknie ławek, koszy i no-
wego oświetlenia. 
– Prace będą etapowane, 
nie zamkniemy wszystkich 
trzech części ulicy w jednym 
momencie. Remont obejmie 
nie tylko to, co widzimy na 
powierzchni, ale też mnó-
stwo prac ziemnych. Zmo-
dernizujemy kanalizację, sieć 
wodną, sieć gazową oraz za-

bezpieczymy sieć ciepła sys-
temowego. Przebudowana 
zostanie także sieć elektrycz-
na. Jeśli pogoda nam nie 
przeszkodzi, prace budow-
lane wystartują na począt-
ku 2022 roku i potrwają do 
końca 2023 roku – zapowia-
da Agnieszka Kowalewska-
-Wójcik, dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich. ML

FOT.LODZ.PL

REWITALIZACJA

KONIEC Z DZIURAMIKONIEC Z DZIURAMIKONIEC Z DZIURAMI
NA LEGIONÓWNA LEGIONÓW

Ulica przestanie być wreszcie planem zdjęciowym dla fi lmów 
wojennych, obiektem kpin i powodem do nerwów. Powstanie 
ciche torowisko, nowe chodniki i jezdnia oraz przybędzie dużo 
zieleni.

TERESA ŻYLIS-GARA NIE ŻYJE
MIAŁA 91 LAT

POŻEGNANIE 

Zmarła najsłynniejsza polska 
śpiewaczka operowa. Artystka 
była silnie związana z Łodzią. 

O śmierci Teresy Żylis-Gary po-
informował w sobotę na swojej 
stronie Teatr Wielki – Opera 
Narodowa. „Jej niezrównany 
sopran liryczny o urzekającej 
barwie oraz dramatycznych 
możliwościach zachwycał za-
równo słuchaczy sal koncerto-
wych, jak i publiczność teatrów 

operowych całego świata: 
Nowego Jorku, Paryża, Mona-
chium, Londynu, Mediolanu” 
– czytamy na stronie teatru.
Teresa Żylis-Gara urodziła się 
w Landwarowie koło Wilna, ale 
była silnie związana z Łodzią. 
Przeprowadziła się tutaj wraz 
z rodziną po II wojnie światowej. 
Tu uczyła się śpiewu i studiowała, 
miała tytuł doktora honoris causa 
Akademii Muzycznej w Łodzi, 
a od 2020 r. była także honorową 
obywatelką miasta Łodzi.

Występowała jako solistka 
w Państwowej Filharmonii 
w Krakowie, Operze Krakowskiej, 
teatrze operowym w Oberhau-
sen oraz Dortmundzie. Przełom 
w karierze przyniosła nagroda, 
jaką zdobyła na Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym Radia 
Bawarskiego w Monachium. Naj-
dłużej była związana z nowojor-
ską Metropolitan Opera. Artystka 
zmarła w wieku 91 lat. kawa

FOT. TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA / 
KRZYSZTOF BIELIŃSKI
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Od 1 września Centralne Mu-
zeum Włókiennictwa oraz 
Muzeum Miasta Łodzi będzie 
można zwiedzać z jednym bi-
letem wstępu.

Wspólny bilet obejmie 
pełną ofertę wystawienni-
czą Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi  
i wszystkie wystawy pre-
zentowane w głównym 

g m a c h u  M u -
zeum Mia -

s t a  Ł o d z i 
–  Pałacu 
I z r a e l a 
Poznań-
s k i e g o 
o r a z  
w Mu-
z e u m 

DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

Potańcówka  
dla seniorów

O godz. 18:00 w Pasa-
żu Kultury Wojewódz-
twa Łódzkiego przy ul. 
Traugutta 18 odbędzie 
się taneczny wieczór 
dla seniorów. Dobrą za-
bawę i animacje tanecz-
ne zapewni znany na-
uczyciel tańca, wodzirej 
i konferansjer DJ Janusz 
Wielgosz. Wstęp wolny.

Polówka  
w Porcie Łódź

O godz. 20:00 na patio 
Portu Łódź (ul. Pabianic-
ka 245) odbędzie się pro-
jekcja filmu animowane-
go „Sing” w reż. Gartha 
Jenningsa o przygodach 
misia koali, który organi-
zuje festiwal piosenki, aby 
uratować swój teatr przed 
zamknięciem. Natomiast 
o godz. 22:00 zostanie 
wyświetlony „Sokół  
z masłem orzechowym” 
w reż. Tylera Nilsona  
o wyjątkowym chłopcu, 
którego marzeniem jest 
zostanie gwiazdą wre-
stlingu. Wstęp wolny. 

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

Koncert Andre Rieu 
„Znowu razem”

O godz. 14:00 w Multiki-
nie (al. Piłsudskiego 5) od-
będzie projekcja koncertu 
Andre Rieu i jego Orkie-
stry Johanna Straussa, 
wzbogaconego o wywiad 
z kompozytorem i kulisy 
przedsięwzięcia. Na scenie 
wystąpią gościnnie m.in. 
Carmen Monarcha, Kim-
my Skota czy Lou Bega. 
Bilety dostępne na stronie: 
https://multikino.pl/.

Warsztaty  
jogi dynamicznej

O godz. 17:30 w Fabryce 
Sztuki (ul. Tymieniec-
kiego 3) odbędą się cy-
kliczne warsztaty jogi 
dla młodzieży i osób do-
rosłych na poziomie po-
czątkującym. Ćwiczenia 
będą skupiać się na prak-
tykowaniu Vinyasa Jogi,  
w której szczególny na-
cisk kładziony jest na pra-
cę nad oddechem. Koszt: 
25 zł. Zapisy i informacje 
pod adresem: nataradza.
joga@gmail.com.

na zakończenie 
wakacji 

Roksana Węgiel to jed-
na z najbardziej rozpo-

znawalnych artystek mło-
dego pokolenia. W piątek 
(3 września) o godz. 18:00 
wystąpi w rotundzie galerii 
handlowej Manufaktura.

Początek roku szkolnego 
to dla wielu koniec beztro-
ski. Aby umilić powrót do 
codziennych obowiązków 
i odpowiednio uczcić ko-
niec wakacji, Manufaktura 
zaprasza na koncert Rok-

sany Węgiel – zwyciężczy-
ni 1. edycji muzycznego 
show „The Voice Kids” 
i programu tanecznego 
„Dance, Dance, Dance”.  
W 2018 roku zdobyła 
pierwsze, historyczne 
zwycięstwo dla Polski  
w Konkursie Piosenki Eu-
rowizji dla Dzieci. Utwór, 
który wtedy wykonała, 
Anyone I Want to Be, po-
bił rekordy popularności 
w serwisie YouTube – te-
ledysk obejrzało ponad 50 
milionów ludzi. 

Nie wszyscy wiedzą, że 
zanim zajęła się profesjo-
nalnym śpiewem, treno-
wała gimnastykę arty-
styczną, taniec towarzyski 
i judo. Występ Roksany 
Węgiel z pewnością po-
może gładko przejść przez 
trudy początku roku 
szkolnego. Koncert będzie 
miał charakter częściowo 
zamknięty – w rotundzie 
galerii handlowej wygro-
dzona zostanie strefa dla 
publiczności, 400 miejsc 
siedzących.  red

KO
NC

ERT
 ROKSANY WĘGIEL

TRZY MUZEATRZY MUZEA
Jeden biletJeden bilet

INFO

Sportu i Turystyki. Bilet 
normalny będzie kosz-
tował 36 zł, natomiast 
ulgowy 18 zł. Ceny połą-
czonych biletów pozwo-
lą nie tylko zaoszczędzić 
zwiedzającym na zaku-
pie wejściówek, ale także 
zachęcą ich do wizyty  
w partnerskim muzeum, 
wywołując efekt synergii. 
Wspólny bilet upoważnia 
do jednorazowego wstę-
pu do każdego z muze-
ów i będzie ważny 7 dni 
kalendarzowych (z wyłą-
czeniem poniedziałków, 
kiedy muzea są nieczyn-
ne) od momentu zakupu. 
Będzie można go kupić  
w kasach obu instytucji. 
— Łączymy siły, żeby 
pokazać, jak wiele mamy 
do zaoferowania miesz-
kańcom Łodzi i turystom. 
Wspólny bilet to pierwszy 
krok na drodze naszej ści-
słej współpracy, którą już 
dzisiaj, tym pierwszym 
partnerskim działaniem, 
zapowiadamy — mówi 
Aneta Dalbiak, dyrektor 

Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w 

Łodzi. red
FOT.LODZ.PL

Muzeum Miasta Łodzi 
– ul. Ogrodowa 15
Muzeum Sportu i Turystyki 
– al. Politechniki 10
Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi 
– ul. Piotrkowska 282

Muzeum 
Włókiennictwa

Muzeum 
Miasta Łodzi

Muzeum 
Sportu
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PRZEWODNIK NA KONIEC WAKACJIPRZEWODNIK NA KONIEC WAKACJIPRZEWODNIK NA KONIEC WAKACJI

RUSZAJw miasto 
Lato nieubłaganie zbliża się 
ku końcowi, warto zatem 
korzystać z chwil na świe-
żym powietrzu i w wolnym 
czasie poznawać nowe par-
ki, skwery i zieleńce – będą 
wspaniałymi wspomnienia-
mi lata, gdy za oknem zrobi 
się ponuro. 

P o d -
p o w i a -
damy, jak za-
planować dzień, by 
spędzić go wśród miej-
skiej zieleni – w środku 
i na zewnątrz.

Rano
Na poranny spacer moż-
na wybrać się do parku 
Źródliska, położonego 
w obrębie ul. Przędzal-
nianej, Fabrycznej, Tar-
gowej i Piłsudskiego. 
Założony w 1840 r., wraz 
ze Źródliskami II, two-

rzył jeden kompleks par-
kowy nazywany Ogro-
dem Spacerowym lub 
Ogrodem Angielskim. 
Do roku 1875 pozosta-
wał jedynym parkiem 
miejskim! Spacer w tym 
miejscu to czysta przy-
jemność – ozdabiają go 

altany, malownicze 
alejki oraz 

wiekowe 
dęby, 

p o -
m n i k i 

przyrody. 
Jeśli zapragnie-

my chwilę odpocząć 
i wstąpić na kubek go-
rącej kawy lub herbaty, 
tuż obok parku, na pię-
trze Palmiarni, znajduje 
się kawiarnia, czynna 
w tygodniu od godziny 
12:00, a w weekendy już 
od 10:00. W menu poza 
ciepłymi napojami znaj-
dziemy słone i słodkie 
przekąski, sałatki, dese-
ry i koktajle. Co więcej, 

z Miej-
ską Kartą Se-
niora przysługuje tu 
20% rabatu na ak-
tualne menu z wy-
jątkiem napojów 
alkoholowych.

W porze obia-
dowej
Niedaleko parku 
i Palmiarni czeka 
na nas Monopolis 
(ul. Kopcińskiego 62), 
gdzie spróbujemy sma-
ków całego świata, od 
kuchni włoskiej po ja-
pońską. W pasażu nie 
zabrakło też kawiarni 
i piekarni, jeśli potrze-
bujemy tylko drobnej 
przekąski. Samo miej-
sce jest równie ciekawe 
– mieści się w zrewita-
lizowanym kompleksie 
fabrycznym Monopolu 
Wódczanego, trzecim co 
do wielkości po zakła-
dach Karola Scheiblera 
i Izraela Poznańskiego. 
Historię poznamy le-
piej dzięki wystawie pt. 

„Monopol. Alchemia 
Produkcji”, działającej 
od 24 maja 2021r., po-
święconej działalności 
i pracownikom za-
kładu. Wyjątkowo 
oryginalnym frag-
mentem wystawy 
jest biuro urządzone 
i według standardów 
o b o w i ą z u j ą c y c h 
w Polmosie w la-
tach świetności.
Wystawa liczy 
ponad 200 eks-
ponatów i do-
stępna jest bez-

płatnie dla każdego 
gościa Monopolis.

Wieczorem
Wieczorem, przed 
snem, warto zadbać 

o relaks. Nasza propo-
zycja to czas przy tężni. 
W Łodzi działa kilkanaście 
takich obiektów w parkach 
i na osiedlach. Tężnie zro-
bione są z gałązek tarniny, 
po których spływa 
solanka, dzięki 
warunkom at-

mosferycznym wytwarza 
się wokół nich zdrowotna 
mgiełka solankowa. Ten 
wyjątkowy mikroklimat 
sprzyja zdrowiu! Gdzie 
ich szukać? Znajdziemy je 
m.in. w parku Podolskim, 
w parku Źródła Olechów-
ki, w parku Widzewska 
Górka, w pasażu Abra-
mowskiego, przy Czaj-
kowskiego 14 oraz przy 

szkole podstawowej 
między ulicą Balo-
nową 1 a MOSiR.

Z.B.
FOT.LODZ.PL/

FREEPIK

płatnie dla każdego 

Idk
- to skrót pochodzący z języka angielskiego 
(od I don’t know [aj dont noł] ), oznaczający 
„nie wiem”. W komunikacji smsowej lub in-
ternetowej po polsku, używa się odpowied-
nika „nw”.
Gdzie jest Ewa?
Idk, wyszła jakiś czas temu.

Dowiedz się, 
co twój wnuczek 
robi na swoim 
smartfonie!

KĄCIK 
E-MERYTA

Gdy dopisuje 
ładna pogoda, 
tężnie tętnią 
życiodajną 
energią

W Monopolis
 spróbujesz dań 
z całego świata

W parku Źródliska możesz aktywnie spędzić czas, 
jeżdżąc na rowerze lub uprawiając jogging
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ARMIA ŁÓDŹ
Bohaterska 
ŁÓDZKI WRZESIEŃ 1939

Od 24 marca gen. Rómmel 
ze swoim sztabem przeby-
wał w Łodzi, pracując nad 
tworzeniem armii i roz-
budową systemu obrony 
głównej jej pozycji, czyli 
linii Warty i jej prawego 
dopływu – Widawki. Sie-
dzibą sztabu stał się pałac 
Heinzla w parku Julianow-
skim.

Łódzkie wojsko
Ostatecznie w skład ar-
mii weszły cztery dywizje 
piechoty (2., 10., 28. i 30.), 
44. rezerwowa DP oraz 
dwie brygady kawale-
rii: Wołyńska i Kresowa. 
W składzie 10. dywizji 
znalazł się także zmobili-
zowany w sierpniu 1939 r. 
28. Pułk Strzelców Ka-
niowskich, znany jako 
Dzieci Łódzkie. Celem 
o p e r a c y j n y m  A r m i i 
„Łódź” było utrzymanie 
rejonu Łodzi i Piotrko-
wa Trybunalskiego oraz 
umożliwienie przepro-
wadzenia koncentracji 
armii odwodowej. Linia 
obrony, ustalona przez 

generała Rómmla, 
rozciągała się na 
północy od wsi 
Glinno koło War-
ty po Rozprzę 
koło Piotrkowa 

Trybunalskiego. Najsilniej 
fortyfikowano odcinek po-
łudniowy, spodziewając się 
stamtąd głównego uderze-
nia. Budowano roz-
ległe umocnienia 
przeciwczołgo-
we i schrony 
bojowe. Były 
to tzw. tra-
dytory jed-
nostronne , 
mogące po-
mieścić 4-osobo-
wą załogę i ciężki 
karabin maszynowy. 
Ogółem powstało 36 schro-
nów żelbetonowych i liczne 
umocnienia drewniano-
-ziemne. W momencie roz-
poczęcia walk, we wrześniu 
1939 r., Armia „Łódź” liczyła 
ok. 80 tys. żołnierzy, dyspo-
nowała 49 czołgami, a jej 
artyleria posiadała 288 dział 
i moździerzy oraz 136 dzia-
łek ppanc. Przeciwko Armii 
„Łódź” Wehrmacht rzucił 
dwanaście dywizji. Łącznie 
było to 190 tys. żołnierzy, 
896 czołgów, 1540 dział, 
816 działek ppanc., przy 
wsparciu lotnictwa. 

Bitwa o linię Warty
Walki rozpoczęły się 
4 września. Naprze-
ciwko Armii Łódź 

stanęła 8. i 10. armia nie-
miecka z zadaniem przeła-
mania obrony, zajęcia Łodzi 
i Piotrkowa oraz dotarcia na 

linię Wisły. Na pozy-
cje 10. DP, bronią-

cej się w rejonie 
Glinna, nacie-
rały trzy nie-
mieckie dy-
wizje (24., 10. 
i 17.). Atutem 

obronnym dy-
wizji były czte-

ry tradytory roz-
mieszczone na lewym 

brzegu Warty. Niemcy ata-
kowali skrzydła i uchwycili 
przyczółki w rejonie Glinna 
i stamtąd prowadzili ataki. 
Wieczorem 5 września od-
działy niemieckie przerwa-
ły linie polskie i ok. godz. 
20.00 dowódca nakazał od-
wrót. Na uwagę zasługuje 
bohaterska obrona polskich 
schronów pod Glinnem. Ich 
skuteczny ogień powstrzy-
mał 24. niemiecką DP, któ-
ra straciła wielu żołnierzy. 
Schrony zostały zdobyte 
dopiero po ich obejściu. 
Załogi zginęły. 28. Pułk 
Strzelców Kaniowskich, 
przed wojną stacjonujący 
w Łodzi, stracił w walkach 
nad Wartą 70% oficerów 
i podofi cerów oraz 40% żoł-
nierzy. Po przełamaniu linii 
Warty droga do Łodzi 
była dla Niemców 
otwarta. Linia obro-

ny Armii „Łódź” przyjęła 
uderzenie głównych sił nie-
mieckich w pierwszej fazie 
wojny obronnej 1939 r., co 
jednak nie mogło na dłużej 
powstrzymać natarcia prze-
ważających sił nieprzyjaciela.

Zajęcie Łodzi
Niemcy rozpoczęli naloty 
na miasto już 2 września 
1939 r. Ofiarą niemieckich 
lotników padł dworzec Ka-
liski. Dzień później zbom-
bardowano dworzec Łódź 
Widzew, elektrownię miej-
ską, Widzewską Manufak-
turę Nici. W ruinę został 
obrócony również pałac 
Ju l iusza  He-
inzla w parku 
Julianowskim, 
gdzie  s tac jo-
n o w a ł  s z t a b 
Armii „Łódź”. 
W sumie w tych 
atakach zginęło 
300 osób. Ran-
nych kierowano 
do szpitali miej-
skich i szpitala 
garnizonowe-
go. Organizo-
wano również 
doraźne punkty 
opieki medycz-
nej dla rannych 
cywilów i żoł-
nierzy. Sponta-
nicznie organi-
zowano pomoc 
dla żołnierzy 

i ich rodzin. Przy dworcach 
wydawano posiłki i odzież. 
Już 4 września późnym po-
południem rozpoczęła się 
ewakuacja urzędów i po-
licji. Wraz z nimi w stronę 
Warszawy podążyły gru-
py łodzian, a wśród nich 
wielu młodych mężczyzn, 
chcących wzmocnić obronę 
Warszawy. 
Łódź nie miała charakteru 
obronnego. Jednostki nie-
mieckie wkroczyły więc do 
miasta bez walki 8 wrze-
śnia, ale w zasadzie opano-
wały je dopiero następnego 
dnia. Uczyniła to 17. dywi-
zja piechoty, dowodzona 

p r z e z 
g e n . 
M a k s y -
miliana von 
Weische. Niem-
cy łódzcy w liczbie 
kilkudziesięciu tysięcy 
witali wojska niemieckie 
owacjami. Dla żołnierzy 
urządzano poczęstunki, 
na budynkach użytecz-
ności publicznej zawisły 
flagi hitlerowskie i roz-
począł się tragiczny dla 
naszego miasta 5-letni 
okres okupacji… 

agr

Polskie dowództwo w obliczu zagrożenia wojennego już w marcu 1939 r. podjęło decyzję o przekształceniu sztabów armii w formujące 
się związki operacyjne. Jednym z takich związków taktycznych stała się Armia „Łódź”, dowodzona przez gen. Juliusza Rómmla. 

Widzew, elektrownię miej-
ską, Widzewską Manufak-
turę Nici. W ruinę został 
obrócony również pałac 
Ju l iusza  He-
inzla w parku 
Julianowskim, 
gdzie  s tac jo-
n o w a ł  s z t a b 
Armii „Łódź”. 
W sumie w tych 
atakach zginęło 
300 osób. Ran-
nych kierowano 
do szpitali miej-
skich i szpitala 
garnizonowe-
go. Organizo-
wano również 
doraźne punkty 
opieki medycz-
nej dla rannych 
cywilów i żoł-
nierzy. Sponta-
nicznie organi-
zowano pomoc 
dla żołnierzy 

dnia. Uczyniła to 17. dywi-
zja piechoty, dowodzona 

agr
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ny Armii „Łódź” przyjęła 
uderzenie głównych sił nie-
mieckich w pierwszej fazie 
wojny obronnej 1939 r., co 
jednak nie mogło na dłużej 
powstrzymać natarcia prze-
ważających sił nieprzyjaciela.

Zajęcie Łodzi
Niemcy rozpoczęli naloty 
na miasto już 2 września 
1939 r. Ofiarą niemieckich 
lotników padł dworzec Ka-
liski. Dzień później zbom-
bardowano dworzec Łódź 
Widzew, elektrownię miej-

i ich rodzin. Przy dworcach 
wydawano posiłki i odzież. 
Już 4 września późnym po-
południem rozpoczęła się 
ewakuacja urzędów i po-
licji. Wraz z nimi w stronę 
Warszawy podążyły gru-
py łodzian, a wśród nich 
wielu młodych mężczyzn, 
chcących wzmocnić obronę 
Warszawy. 
Łódź nie miała charakteru 
obronnego. Jednostki nie-
mieckie wkroczyły więc do 
miasta bez walki 8 wrze-
śnia, ale w zasadzie opano-

p r z e z 
g e n . 
M a k s y -
miliana von 
Weische. Niem-
cy łódzcy w liczbie 
kilkudziesięciu tysięcy 
witali wojska niemieckie 
owacjami. Dla żołnierzy 
urządzano poczęstunki, 
na budynkach użytecz-
ności publicznej zawisły 
flagi hitlerowskie i roz-
począł się tragiczny dla 
naszego miasta 5-letni 
okres okupacji… 

Polskie dowództwo w obliczu zagrożenia wojennego już w marcu 1939 r. podjęło decyzję o przekształceniu sztabów armii w formujące 
się związki operacyjne. Jednym z takich związków taktycznych stała się Armia „Łódź”, dowodzona przez gen. Juliusza Rómmla. 

Widzew, elektrownię miej-
ską, Widzewską Manufak-
turę Nici. W ruinę został 

śnia, ale w zasadzie opano-
wały je dopiero następnego 
dnia. Uczyniła to 17. dywi-

okres okupacji… 

Główny kierunek 
natarcia wojsk niemieckich 

w rejonie Łodzi

Generał   
Juliusz Rómmel

Odezwa prezydenta 
Łodzi Jana Kwapińskiego 

do mieszkańcow 
opublikowana 

2 września 1939 r.
w „Kurierze Łódzkim”  

Oddziały Wehrmachtu 
wkroczyły do Łodzi 
8 września 1939 r.

FOT. ARCHIWUM
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W e e k -
end poza 
miastem nie 
musi oznaczać 
kilkugodzinnej po-
dróży do odległej miej-
scowości. Jedyne 60 km na 
zachód od Łodzi znajduje 
się kompleks basenów ter-
malnych Termy Uniejów, które 
mogą być ciekawym pomysłem 
na wypad z rodziną.

Dobroczynne działanie wód 
termalnych jest znane czło-
wiekowi już od czasów sta-
rożytnego Rzymu. Wówczas 
termy oraz łaźnie parowe 
były ogrzewane gorącym 
powietrzem i stanowiły 
ogólnodostępne ośrodki re-
kreacyjno-kulturalne. Jedne 
z najstarszych ruin komplek-
sów termalnych z II w. p. n. e. 

zostały odnalezione w Pom-
pejach.
Obecnie woda termalna, która 
używana jest w basenach, po-
chodzi ze źródeł ukrytych głę-
boko pod ziemią. Przepływa-
jąc przez kolejne jej warstwy, 
gromadzi cenne minerały, 
mające zbawienny wpływ na 
skórę i zdrowie człowieka. 
Odpowiednia ilość skład-
ników mineralnych, m.in. 
wapnia o działaniu kojącym 
i antyalergizującym, żelaza, 
magnezu, krzemu i selenu 

odpowiadającego za dobrą 
kondycję skóry sprawia, że 
regularne kąpiele mają wiele 
korzyści zdrowotnych.
Uniejowska solanka termalna 
wspiera leczenie wielu chorób 
skóry, schorzeń układu odde-
chowego, reumatoidalnego 
zwyrodnienia stawów oraz 
przynosi ulgę i przyspiesza re-
konwalescencję po urazach or-
topedycznych i stanach zapal-
nych narządu ruchu. Wizyty 
w kąpieliskach dzięki swoim 
właściwościom relaksacyjnym 

przynoszą 
ukojenie i pomoc w procesie 
terapeutycznym osób zma-
gających się z nerwobólami 
i nerwicami.

Piraci, masaże i  inne 
atrakcje

Nie należy zapominać, że po-
byt w kąpielisku termalnym 
to również świetna zabawa, 
zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych. Wszystkie osoby, któ-
rych talent pływacki nie może 
równać się z umiejętnościami 

Otylii Jędrzej-
czak, mogą być 
pewne, że nie 
będą się nudzić. 
Atrakc ją  we-
wnętrznego kąpieli-
ska jest basen, w którym 
na tafli wody osadzony jest 
statek piracki, wyposażony 
w ściankę wspinaczkową, ar-
matkę wodną oraz zjeżdżal-
nię, dzięki której najmłodsi 
mogą poczuć się jak bohatero-
wie bajek o piratach. Dorośli 
natomiast mogą zrelaksować 

się w basenie solankowym 
z hydromasażem. Oprócz 
tego do dyspozycji gości jest 
tężnia, w której powietrze 
nasycone jest jodem i bro-
mem, mającym dobroczynny 
wpływ na układ oddechowy. 
Kąpiele na zewnątrz są moż-

TERMY UNIEJÓWTERMY UNIEJÓW
SZYBKI WYPAD ZA MIASTO–SKORZYSTAJ Z DOBRODZIEJSTWA WÓD TERMALNYCH 

Woda termalna w Termach Uniejów czerpana 
jest z 3 odwiertów o głębokości ponad 2 000 m pod 

powierzchnią ziemi i osiąga nawet 68 st. C.
przynoszą 

ukojenie i pomoc w procesie 
terapeutycznym osób zma-
gających się z nerwobólami 

Piraci, masaże i  inne 

Nie należy zapominać, że po-
byt w kąpielisku termalnym 

Otylii Jędrzej-
czak, mogą być 
pewne, że nie 
będą się nudzić. 
Atrakc ją  we-
wnętrznego kąpieli-
ska jest basen, w którym 
na tafli wody osadzony jest 
statek piracki, wyposażony 
w ściankę wspinaczkową, ar-

się w basenie solankowym 
z hydromasażem. Oprócz 

Na gości czeka wiele atrakcji: 
zjeżdżalnie, statek piracki 

i ścianka wspinaczkowa
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Od 1 wrzwe-
śnia zacznie obowiązywać 

nowa lista leków refundo-
wanych. Znalazły się na niej 
całkowicie nowe preparaty, 
do których będzie dopłacał 
NFZ i Ministerstwo Zdrowia. 
Rozporządzenie oznacza 
jednak również zmiany 
w cenach dla pacjentów. 
Sporo leków stanieje, ale 
znacznie większa grupa bę-
dzie droższa. Kto na zmia-
nach skorzysta, a kto na 
nich straci?

Według listy opubliko-
wanej przez Ministerstwo 
Zdrowia najważniejsze 
zmiany dotyczą lecze-
nia chorób rzadkich. Do 
grupy leków refundowa-
nych trafi a między inny-
mi nowoczesny preparat 
stosowany w leczeniu 
białaczki – CAR-T. Z no-
wych leków będą też 
mogli skorzystać pacjenci 
leczący choroby mięśnio-
we czy dziecięce choroby 
metaboliczne. 
Jednak najbardziej od-
czuwalne zmiany do-
tyczą nowych cen – to 
ważne szczególnie dla 
osób przewlekle chorych. 
Niestety, lista leków, 
które drożeją, to pra-
wie 400 pozycji. Wśród 
nich na przykład lek na 

cukrzycę 
– Gensulin. 

Na szczęście w tym 
p r z y p a d k u  p o d -
wyżka to niespełna 
5 zł. Są jednak też pre-
paraty, które zdrożeją 
o kilkaset złotych, takie 
jak Sandostatin, stoso-
wany przy leczeniu 
guzów żołądka.
Mamy jednak też do-
bre informacje. 150 le-
ków będzie tańszych 
– wśród nich te stoso-
wane w leczeniu ja-
skry (Rozaprost Mono, 
R o z a d u o ,  k r o p l e 
Vizitrav), zakrzepów 
(Clexane Forte, Fraxo-
di, Xarelto) czy bólów 
nowotworowych (Ef-
fentora). Mniej trzeba 
będzie zapłacić za lek 
hormonalny dla kobiet 
stosowany w leczeniu 
bezpłodności (Bemfola).
Nowa lista będzie 
obowiązywać przez 
następne 2 miesiące. 
Oznacza to, że kolej-
nych zmian można 
spodziewać się pod 
koniec roku, na po-
czątku grudnia. Co 
prawda przygoto-
wywana jest ustawa, 
która wydłuży okres 
obowiązywania list 
do 4 miesięcy. Wciąż 
jednak nie wiadomo, 
kiedy wejdzie w życie.

JB

FOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, URZĄD MARSZALKOWSKI  

liwe o każdej po-
rze roku. Duży basen 

wypełniony leczniczą 
solanką może relaksować 

użytkowników nawet zimą. 
Goście mogą skorzystać 
również z basenu pływackie-
go o długości 25 m, wyspy 
z jacuzzi, basenu dla dzieci 
oraz zjeżdżalni, z których naj-
dłuższa ma aż 58 m długości. 
Duże wrażenie na gościach 
wywierają kąpiele o zmierz-
chu, podczas których można 
obserwować, jak paruje woda, 
tworząc mgłę i niepowtarzal-
ny klimat.

Rytuał dla zdrowia

Miłośnicy rytuału sauno-
wania rodem z Finlandii 
także będą zachwyceni 
możliwościami. Łaźnia 
turecka, bania czy kabina 
na podczerwień to tylko 
część opcji dostępnych 
w Termach Uniejów. 
O czym należy pamiętać, 
wchodząc do sauny? 
Z a j m u j ą c  m i e j s c e 
w saunie, zawsze siada-
my na ręczniku. Im 

wyż-
sza ław-

ka, tym wyższa 
temperatura, dlatego warto 
wybrać miejsce dobrane do 
swoich możliwości. Na po-
czątek wystarczą 2–3 seanse 
po 3–4 min. Po każdej wizycie 
schładzamy ciało pod pryszni-
cem i pijemy wodę.

Wokół term

Wyjazd do Uniejowa warto 
wzbogacić o wizytę w Zam-
ku Arcybiskupów Gnieźnień-
skich, wzniesionym 
w XIV w. oraz znajdującej się 
tam restauracji Herbowej, spe-

cjalizującej się 
w kuchni staro-
polskiej. Zagro-

da Młynarska 
to kompleks 
muzealny, 
w  k t ó r y m 
można zo-
baczyć stary 

dwór, chałupę 
ze Skotnik, powo-

zy konne i liczne narzę-
dzia gospodarcze.

Jak dojechać?

Z Łodzi łatwy dojazd jest 
możliwy północno-zachodnią 
drogą nr 72 w kierunku Tur-
ku. Osoby bez swoich czterech 
kółek mogą skorzystać z usług 
prywatnego przewoźnika, 
którego busy odjeżdżają z ul. 
Lutomierskiej. Podróż trwa 
wówczas 1h 5 min.

KS
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całkowicie nowe preparaty, 

jednak również zmiany 
w cenach dla pacjentów. 
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Mikrogranty to 
miejski program, 
w ramach które-
go mieszkańcy 
Łodzi mogą otrzymać pie-
niądze na niewielkie fi nan-
sowo projekty, dotyczące 
lokalnej społeczności. Mogą 
to być spotkania, warsz-
taty, kursy, szkolenia, 
projekty kulturalne, takie 
jak wystawy czy koncer-
ty, ale też infrastruktura, 

200 tys. zł miasto przezna-
czyło na działania łodzian. 
We wrześniu rozpocznie 
się nabór projektów w ra-
mach IV edycji Miejskiego 
Programu Mikrograntów. 
Projekty będą mogli skła-
dać wszyscy, także grupy 
nieformalne, niezrzeszone 
w żadnym stowarzyszeniu 
czy fundacji.

np. ławki, kosze na śmieci, 
czy nasadzenia roślin. Kwo-
ta projektu może wynosić 
nie mniej niż 500 zł i nie 
więcej niż 5 tys. zł. Oceną, 
podziałem pieniędzy oraz 
rozliczeniem wszystkich 
projektów zajmie się ze-
wnętrzny operator. Projekty 

mogą zgłaszać zarówno or-
ganizacje pozarządowe, fun-
dacje, czy stowarzyszenia, 
jak i grupy nieformalne. 

Po zamknięciu etapu skła-
dania projektów komisja 
sprawdzi je pod wzglę-
dem formalnym oraz 
wytypuje zwycięskie 
wnioski. Realizacja 
pomysłów nastą-
pi jeszcze w tym 
roku. RUT

MIKROMIKRO
MIASTOTWORZONEWSPÓLNIE

MIASTOMIASTOTWORZONEWSPÓLNIE

           to wyglądało
        wcześniej?

edycja w 2019 r. to złożone 
83 wnioski, z czego 38 uzy-
skało dofi nansowanie. Wów-
czas zrealizowano, między 
innymi: „Mirecką Latającą 
Kawiarenkę Sąsiedzką”, 
projekt „Pszczeli sąsiedzi” 
czy przygodowy plac zabaw 

Pierwszy Miejski Program Mikrograntów zrealizowa-
ny był w 2018 roku. Wówczas wpłynęło 130 projek-
tów, z czego 70 zostało wybranych do drugiego etapu, 
a ostatecznie 35 znalazło się w fi nale i zostało zrealizowa-
nych. Od tego czasu w sumie miasto ogłosiło 3 Programy, 
w ramach których mieszkańcy zrealizowali 106 projektów.

o nazwie „Skwerania wol-
nych dzieci”. Kolejny 2020, 
to  rok ,  k tóry  upłyną ł 
pod znakiem COVID-19. 
Mikrogranty także były 
nakierowane na ten ob-
szar – wsparcia i pomocy 
osobom najbardziej do-
tkniętym skutkami pan-
demii. Wówczas wpłynęły 
82 projekty, z których 33 
otrzymały dofi nansowanie. 
Co roku na Miejski Pro-
gram Mikrograntów prze-
znaczane jest 200 tys. zł.

W pierwszej, rekordowej 
edycji mieszkańcy zre-
alizowali takie działania, 
jak: piec chlebowy, lekcje 
pływania dla kobiet czy 
wycieczki po osiedlu Stary 
Widzew, przybliżające hi-
storię tego miejsca. Druga 

JakJak

W 2018 r. stanął na osiedlu Zdrowie Mania piec chlebowy 
do wypiekania chleba i pizzy. W ramach projektu sąsiedzi wspól-
nie wykonali ażurową podstawę do pieca, a kiedy już stanął, przez 
kilka dni dosuszali piec. Głównym wydarzeniem było sąsiedzkie 
pieczenie pizzy. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób. Piec 
pozostał na terenie skweru przy ul. Jarzynowej, mogą z niego ko-
rzystać okoliczni mieszkańcy. 
I edycja mikrograntów, 2018 r.
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Projekt został zrealizowany na terenie osiedla 
im. Montwiłła-Mireckiego. Celem projektu było 
zbliżenie i wspólne poznanie się mieszkańców. 
W ramach projektu zorganizowane zostały 
4 sąsiedzkie spotkania na świeżym powietrzu. 
Rozstawione stoliki, przygotowane ciasta, herbata, 
a także gry i zabawy sprzyjały zawieraniu nowych 
znajomości i pogłębianiu sąsiedzkich relacji. 
II edycja mikrograntów, 2019 r.
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MIRECKA LATAJĄCA
KAWIARENKA SĄSIEDZKA

Projekt miał charakter edukacyjny. Pomysłodawcy chcieli 
zwiększyć świadomość mieszkańców nt. pszczół i roślin mio-
dodajnych. Zorganizowano 7 spotkań, podczas których sa-
dzono rośliny, a także rozmawiano o wykorzystaniu miodu 
w kuchni. Organizatorzy podsumowali swój projekt w ten 
sposób: „To były wspaniałe przeżycia. Charakter społeczny 
akcji przerósł nasze wyobrażenia. Małe społeczności lokalne 
są wspaniałe. Ludzie potrzebują budowania więzi i chcą so-
bie pomagać, chcą, aby to, co mają wokół siebie, służyło im 
wspólnie”.
II edycja mikrograntów, 2019 r.
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WERANDA DLA PSZCZOŁY

PIEC CHLEBOWY
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Zniżki z Kartą Ło-
dzianina można uzyskać 

w ponad 200 miejscach 
w Łodzi. Trudno zapamiętać 
je wszystkie, ale przygoto-
waliśmy dla Was zestawienie 
najciekawszych.

Od 5 do nawet 50 procent 
rabatu dostaniemy od 
partnerów Karty Łodzia-
nina, u niektórych z nich 
można otrzymać również 
atrakcyjne gratisy. Gdzie 
znajdziemy najciekawsze 
oferty i dokąd warto udać 
się z Kartą?

Do kina czy na fi lm?
Wielbicieli kameralnych 
seansów zapraszamy do 
Kina Charlie, gdzie naj-
nowsze premiery można 
obejrzeć z dala od zgiełku 

wielkich 
sal. Dorośli 
z Kartą Łodzianina 
kupią bilet normalny w ce-
nie ulgowego. 
Z kolei Kino Przytulne
oferuje widzom bogaty re-
pertuar filmów edukacyj-
nych, dokumentów, przy-
pomina też hity sprzed 
lat, których nie zobaczymy 
już na wielkim ekranie. To 
wszystko 20% taniej. Oso-
ba towarzysząca również 
może skorzystać ze zniżki.
Najmłodsze kino studyjne 
w Łodzi, BODO, zaprasza 
na ambitne seanse i niszo-
we wydarzenia z pograni-
cza filmu i improwizacji. 
Za bilety normalne i ulgo-
we zapłacimy odpowied-
nio 22% i 12% mniej. 

Wycieczki 
po Łodzi i poza Łódź
Koniec wakacji nie ozna-
cza, że zabraknie okazji do 
zwiedzania. Z Kartą Ło-
dzianina odkryjemy nawet 
najbardziej nieoczywiste 
zakamarki naszego miasta. 
Do końca września 2021 
r. co niedzielę o godzinie 
11.00 organizowane są 
wycieczki z przewodni-
kiem po Księżym Młynie. 
Bilet normalny zakupimy 
w cenie ulgowego. Zbiórka 
przy ul. Księży Młyn 12. 
Łódzka Informacja Tury-
styczna co sobotę organi-
zuje aż 4 spacery z prze-
wodnikiem:

11:00  i 14:00 
w języku polskim;
12:00 w języku angielskim;
13:00 w języku rosyjskim.
Spacery odbywają przez 
całe wakacje, aż do końca 
września włącznie i startu-
ją sprzed Informacji Tury-
stycznej przy Piotrkowskiej 
28. Posiadacze Karty kupią 
bilety z 20% zniżką. 
W ofercie Karty Łodziani-
na znajduje się też 6 biur 
podróży, organizujących 
wycieki do najdalszych za-
kątków świata. Do grona 
Partnerów Karty ostatnio 
dołączyła Owocowa Choj-

nata – gospodarstwo 
agroturystyczne 

oferujące 

gościom aktywny wypoczy-
nek przy zbiorach owoców 
sezonowych. Na noclegu 
zaoszczędzimy 15%. 

Z wizytą u lekarza
W ofercie Karty Łodzianina 
znajduje się ponad 20 przy-
chodni, klinik i gabinetów 
lekarskich. Wśród nich zna-
leźć można duże, dobrze 
znane centra medyczne, jak 
Enel-Med czy Savle Medi-
ca, ale i prywatne gabine-
ty dietetyków, okulistów 
i psychologów. 10% zniżki 
uzyskamy na konsultacje 
lekarskie w Przychodni Ma-
linowa – w tej klinice można 

zapisać się do lekarza 
również na NFZ. 

Osoby chcące 

zadbać 
o zdrowie stóp ugości 

Centrum Podologiczne, ofe-
rujące 10% rabatu na zabiegi 
profi laktyczne. W Łódzkim 
Centrum Rehabilitacji Mo-
vimento można wykupić 
pakiety 5 lub 10 zabiegów 
również z 10% zniżką. 

Usługi, sklepy, 
gastronomia…
Korzyści z posiadania Karty 
Łodzianina jest oczywiście 
znacznie więcej. Wystar-
czy wspomnieć o szerokiej 
ofercie kulturalnej, ponad 
30 restauracjach i blisko 50 
sklepach, warsztatach sa-
mochodowych, usługach 
remontowych… 
Wszystkie zniżki dostępne 
z Kartą Łodzianina są opi-
sane na stronie projektu 
www.kartalodzianina.pl 
w  z a k ł a d c e  „ o f e r t y ” 
Dostępne są też ulotki 
ze spisem miejsc, w któ-
rych można otrzymać ra-
bat z Kartą. Ulotki moż-
na odebrać  w punkcie 
informacji w Manufakturze, 

w Informacji Turystycz-
nej przy Piotrkow-

s k i e j  2 8  o r a z 
w  C e n t r u m 
Obsługi Karty 
Łodzianina 

przy Piotr-
kowskiej 

87. rd
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FAJNE MIASTO
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dzianina można uzyskać 
w ponad 200 miejscach wielkich 

Zniżki z Kartą Ło-
dzianina można uzyskać 

GdzieGdzie z Karty Łodzianina?z Karty Łodzianina?

 Kino Charlie, Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź, 42 636 00 92
 Kino BODO, Rewolucji 1905 roku 78/80, 90-223 Łódź, 539 801 858
 Kino Przytulne, Piotrkowska 120, 90-006 Łódź, 887 740 740
 Agroturystyka Owocowa Chojnata, Chojnata 15, 96-111 Kowiesy, 510 258 023
 Przychodnia Malinowa, Jana Kilińskiego 21, 90-205 Łódź, 42 630 27 59
 Centrum Podologiczne, Michałowicza 18, 94-306 Łódź, 42 611 12 15
 Movimento Łódzkie Centrum Rehabilitacji, Żeligowskiego 46/16, 90-644 Łódź, 660 417 127

INFO
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UWAGA Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

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

Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 30 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

z naszą gazetą „Łódź.pl”. 
W środku znajdziecie naj-

nowsze 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

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
GAZETĄGAZETĄ

FOT. LODZ.PL

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W TYCH MIEJSCACH:

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Galeria Handlowa „Jagienka” (ul. Jagienki 34) 
Rynek Bałucki 
Rynek Maratońska 
Rynek Pionier (ul. gen. Dąbrowskiego 91c)
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek ul. Wielkopolska
Zielony Rynek (Barlicki)
Wydział Komunikacji Smugowa 30/32
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski: Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, CH Central, 
Jaracza 5, pl. Wolności 9, Tatrzańska 42/44, Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, 
Armii Krajowej 36, Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)

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:

Każda miejska biblioteka
Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133

Manufaktura
przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

ROZDAJEMY GAZETĘ NA SKRZYŻOWANIACH I PRZY OBIEKTACH:
7:00 - 10:007:00 - 10:00
Dąbrowskiego/Tatrzanska
Strykowska/Infl ancka 
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków

Wojska Polskiego/Strykowska
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkinska/Tomaszewicza

Manufaktura
Galeria Łódzka
Stajnia Jendorożców
Strykowska/Włókniarzy

Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Rondo Solidarnosci
Kilińskiego/Północna

15:00 - 18:0015:00 - 18:00

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W TYCH MIEJSCACH:
(ul. Jagienki 34) 

(ul. gen. Dąbrowskiego 91c)

Smugowa 30/32
Krzemieniecka 36/38
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Od blisko 130 lat jednym 
z najbardziej charaktery-
stycznych obiektów sporto-
wych Łodzi jest tor kolarski 
przy ul. Północnej. Jego hi-
storia rozpoczęła się w roku 
1892, gdy Helenów był pry-
watnym parkiem spacerowo-
-rozrywkowym.
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1892, gdy Helenów był pry-
watnym parkiem spacerowo-
-rozrywkowym.
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zajmując 9. lokatę w sprincie.  
Olimpijska przygoda ko-
larzy KS Społem zaczęła 
się jednak 8 lat wcześniej, 
na Igrzyskach Olimpijskich 
Tokio 1964. Na tej imprezie 
Jan Kudra zajął 13. miejsce 
w indywidualnym wyścigu 
szosowym, a Wacław Lato-
cha był 7. w torowej rywa-
lizacji na 1 000 m ze startu 
zatrzymanego. W roku 
1980 w Moskwie szo-
sowy wyścig indywi-
dualny na 22. pozycji 
ukończył Krzysztof 
S u j k a .  P o  n i m 
na igrzyska 
pojechał toro-
wiec Robert 
K a r ś n i c k i , 
który jako je-
dyny zawodnik 
w historii re-
prezentował 
KS Społem 
na dwóch 
olimpia-
d a c h . 
W indy-
w id u -
a l n e j 

rywalizacji na 4 000 m star-
tował w Barcelonie (1992, 13. 

miejsce) i w Atlancie (1996, 
12. miejsce).
Na tych nazwiskach nie 
kończy się jednak lista 
znakomitych kolarzy 
z parku helenowskiego. 
Wystarczy wspomnieć, 

że w barwach KS Społem 
jeździli też m.in.: srebrny 
i brązowy medalista olimpij-
ski oraz drużynowy mistrz 
świata na szosie Mieczysław 
Nowicki oraz olimpijczycy 
i mistrz Polski Jan Chtiej. 
Wieloletnim dyrektorem 
klubu był natomiast inny 
łódzki olimpijczyk i 17-krot-
ny mistrz Polski na torze Ja-
nusz Kotliński. 
Kolarskie złote lata KS 
Społem to jednak nie tylko 
sukcesy zawodników, ale 
też wiele prestiżowych im-
prez na helenowskim torze, 

którego trybuny wypełniały 
się po brzegi m.in. podczas 
mistrzostw Polski. Rywali-
zację o prymat w kraju kibi-
ce śledzili nie tylko z trybun, 
lecz również z okolicznych 
drzew. Aktualnie imprezy 
najwyższej rangi są jednak 
rozgrywane na krytych, 
drewnianych torach o długo-
ści 250 m, więc 400-metrowy, 
betonowy obiekt z Północnej 
jest wykorzystywany głów-
nie do organizacji zawodów 
młodzieżowych i treningów 
sekcji kolarskiej KS Społem. 
Ta skupia się obecnie na 
szkoleniu młodych adep-
tek i adeptów kolarstwa, 
którzy trenują pod okiem 
Jacka Grudnia, Dawida Wi-
śniewskiego i reprezentant-
ki Polski Pauliny Petri. Klub 
prowadzi ciągły nabór dzieci 
w wieku 9–14 lat.             MD

Po II wojnie światowej we-
lodrom został przekazany 
Związkowi Robotniczych 
Stowarzyszeń Sportowych, 
a w roku 1957 trafił pod 
skrzydła Klubu Sportowego 
Społem, w którym kolarstwo 
zawsze zajmowało szczegól-
ną pozycję. 
Protoplastą KS Społem był 
Robotniczy Klub Sporto-
wy TUR. Powstał w roku 
1927, a niespełna dwana-
ście miesięcy później mógł 
się już poszczycić sekcją 
kolarską. Następnie klub 
z Północnej przeszedł kilka 
przekształceń organizacyj-
nych i zmieniał nazwę, ale 
od wspomnianego roku 
1957 kontynuuje działalność 
jako KS Społem. Pod tym 
szyldem dochował się m.in. 
dziewięciu olimpijczyków, 
w tym pięciu kolarzy. Jeden 
z nich wrócił na Północną 
z medalem. Był nim Andrzej 
Bek, który na Igrzyskach 
Olimpijskich w Mona-
chium w torowej rywaliza-
cji tandemów zdobył brąz 
w duecie z Benedyktem 
Kocotem. W Bawarii Bek 
startował też indywidualnie, 

prez na helenowskim torze, prez na helenowskim torze, prez na helenowskim torze, prez na helenowskim torze, prez na helenowskim torze, prez na helenowskim torze, prez na helenowskim torze, prez na helenowskim torze, prez na helenowskim torze, 

Młodzi kolarze KS Społem 
reprezentują również barwy narodowe

FOT. MAT. PRAS. KS SPOŁEM
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w  a l b u m i e  w y d a n y m 
z okazji 100-lecia ŁKS. 
Możemy w nim przeczy-
tać między innymi,  że 
w latach 50. szalenie po-
pularną dyscypliną było 
ł y ż w i a r s t w o  s z y b k i e . 
I choć przy al. Unii nigdy 
nie istniała sekcja jazdy 

na łyżwach, 
to właśnie zawodnicy ŁKS 
odnosili w tej dyscyplinie 
sukcesy. Brali udział mię-
dzy innymi w zawodach 
organizowanych w parku 
na Zdrowiu. Wśród nich 
kolarz Jerzy Bek czy lekko-
atletka Jadwiga Głażewska.

Narty, motory
i zimowy tenis
W wyścigach na lodzie 
jednak nie ma nic dziwne-
go – to przecież do tej pory 

popularny sport. Jednak 
na pewno nikt  już nie 
uprawia jazdy na nartach 
za motorami.  Tymcza-
sem była to dyscyplina, 
która przed wojną przy-
ciągała wielu kibiców. 
W 1938 odbyły się nawet 
wyścigi zorganizowane 

w parku Poniatow-
skiego, w których 
można było podzi-
wiać jednocześnie 
m o t o c y k l i s t ó w 
i narciarzy. Oczy-
wiście ich uczestni-
kami byli także eł-
kaesiacy. Od jazdy 
motorem po 
śniegu jesz-
cze bardziej 
e g z o t y c z n e 
w y d a j e  s i ę 
pomysł gra-
nia w tenisa 
n a  l o d z i e , 
a  i s t n i e j ą 
wzmianki, że 

właśnie  taką 
dyscyplinę upra-
w i a n o  w  n i e c c e 
zamarzniętego ba-
senu na Karolewie. 
G r a n o  r ó w n i e ż 
w  „ p i ł k ę  r o w e -
rową”!  Niestety, 
niewiele wiadomo 
o tym, jakie zasady 
rządziły podczas 
meczów – bardziej 
przypominały polo 
czy może futbol?

Balony, 
skoki 
i szybowce
P r z e d  w o j -
ną – w 1937 r. 
w Łodzi – wy-
b u d o w a n o 
w i e ż ę  s p a -
dochronową. 
C o  p r a w d a 
w tych trud-
n y c h  c z a -
sach s łużyła 
głównie woj-
skowym, ale 
szybko w ŁKS powstała 
sekcja spadochronowa. 
Po wojnie tradycja ska-

kania z wieży odeszła 
w niepamięć,  choć ło-
dzianie mogli odpłatnie 
skorzystać z niej i same-
mu spróbować swoich 
sił. Okazuje się, że klub 
z al. Unii ma jeszcze wię-
cej związków ze sportami 

l o t n i c z y m i .  I s t n i a ł a 
w nim m.in. sekcja szy-
b o w c o w a ,  a  w  l a t a c h 

80. próbowano 
stworzyć sekcję 
balonową, nie-
stety bez powo-
dzenia.

Tylko moda?
Oczywiście dzi-
s ia j  większość 
tych dyscyplin 
b u d z i  l e k k i 
u ś m i e c h ,  r z a -
dzie j  zdziwie-
nie. Sport już nie 
ulega modzie , 
w tak znaczącym 

stopniu, jak dawniej. Choć 
niekiedy i niszowe pomy-
sły przebijają się nawet 
na igrzyska olimpijskie. 
Jeszcze zaledwie kilka lat 
temu nikt by nie pomy-
ślał, że dyscypliną olim-
pijską stanie się choćby 

breakdance. Zatem, kto 
wie? Być może kiedyś 
przy al. Unii będziemy 
świadkami czegoś zupeł-
nie  nowego? W końcu 
i piłka nożna była kiedyś 
tylko modnym sportem, 
k t ó r y  o c z a r o w a ł  c a ł y 
świat.

JB

Do tej pory, poza sekcją 
piłkarską, istnieją przy 
al. Unii drużyny siatka-
rek, koszykarek, koszyka-
rzy, a nawet sekcja bok-
su. Przez dziesięciolecia 
w ŁKS rozwijała się też 
lekkoatletyka – historia 

łódzkich 
olimpijczyków to w dużej 
mierze historia ŁKS. Jed-
nak trendy w sporcie, po-
dobnie jak w modzie, by-
wają różne, a ŁKS zawsze 
za tymi trendami podążał.

Łyżwiarze
N a j w i ę c e j  i n f o r m a c j i 
o nietypowych, a czasa-
mi dziwnych sekcjach 
w Łódzkim Klubie Spor-
towym zebrali Wojciech 
Filipiak i Mariusz Goss 

w parku Poniatow-

ną – w 1937 r. 

b u d o w a n o 

dochronową. 
C o  p r a w d a 

sach  s łużyła 

skowym, ale 

Piłka nożna, siatkówka, ho-
kej – chyba każdy z nas wi-
dział przynajmniej raz w życiu 
mecz tych dyscyplin. Jednak 
w Łodzi postanowiono iść 
krok dalej i grano w tenisa na 
lodzie, piłkę na rowerach czy 
skakano ze spadochronami. 
To wszystko pod egidą ŁKS.

Piłka nożna, siatkówka, ho-
kej – chyba każdy z nas wi-
dział przynajmniej raz w życiu 
mecz tych dyscyplin. Jednak 
w Łodzi postanowiono iść 
krok dalej i grano w tenisa na 
lodzie, piłkę na rowerach czy 
skakano ze spadochronami. 
To wszystko pod egidą ŁKS.
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BalonyBalony
i

TENIS na lodzie
CZYLI

SEKCJE ŁKSSEKCJE ŁKS
ZAPOMNIANEZAPOMNIANE

SPADOCHRONIARKASPADOCHRONIARKA

Obecnie
piłka rowerowa
jest popularną
dyscypliną
w Czechach
i Niemczech

W trakcie wojny
wieża spadochronowa 
była wykorzystywana
do celów militarnych

W tenisa na lodzie prócz gry pojedynczej
rozgrywano również mecze deblowe i mixta

Więcej informacji na temat zapomnia-
nych sekcji ŁKS można znaleźć w albumie 
„100 lat ŁKS” autorstwa Mariusza Gossa, 
Wojciecha Filipiaka i Bożeny Lidii Szmel.

INFO

SEKCJE ŁKSSEKCJE ŁKS

FO
T. 
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1 września 1820 roku 
w Monschau w Nadrenii 
urodził się Karol Wilhelm 
Scheibler – jeden z naj-
większych łódzkich prze-
mysłowców. Jego ojciec 
posiadał fabrykę sukna 
w Niemczech, a Karol 
uczył się zawodu w Anglii, 
a następnie praktykował 
w Belgii, Francji, Szkocji, 
Holandii i Austrii. 
W 1838 r. został 
dyrektorem 
przędzalni 
w  f a b r y -
ce swoje-
g o  w u j a 
w Verviers, 
a rok później 
został zatrud-
niony w Liège. 
W 1848 r. przyjechał do 
Królestwa Polskiego i zo-
stał dyrektorem przędzalni 
u swego wuja Fryderyka 
Schloessera w Ozorkowie. 
W 1853 roku przybył do 
Łodzi i rok później wziął 
ślub z Anną Werner, córką 
właściciela fabryk sukna 
w Zgierzu i Ozorkowie 
oraz cukrowni w Leśmie-
rzu. Dzięki jej posagowi 
mógł otworzyć fabrykę. 
Jego pierwsza przędzal-

01.09
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Bronisław, Donat, 
Feliks, Hanna, 
Idzi, Ruta

nia, nazywana Centralą, 
powstała przy Wodnym 
Rynku. W następnych la-
tach założył kompleks na 
Księżym Młynie. Powstała 
tu wielka fabryka, osiedle 
dla robotników, szpital, 
siedziba straży pożarnej, 
szkoła i pałac. Dzięki Sche-
iblerowi w latach 1850–1860 
Łódź stała się głównym 
centrum produkcji przędzy 

bawełnianej w skali 
europejskiej. Był 

twórcą wielkiego 
imperium prze-
mysłowego, na 
które składał 
się zespół tzw. 
Centrali przy 

Wodnym Ryn-
ku (obecnie plac 

Zwycięstwa), kom-
pleks Księżego Młyna oraz 
zabudowa wzdłuż obecnej 
ul. Tymienieckiego aż do 
ul. Piotrkowskiej o łącznej 
pow. około 500 ha (to była 
1/7 obszaru Łodzi). Karol 
Scheibler miał siedmio-
ro dzieci. Zmarł w Łodzi 
13 kwietnia 1881 r. i pocho-
wany został w części ewan-
gelickiej Starego Cmenta-
rza w neogotyckiej kaplicy 
Scheiblerów, ufundowanej 
przez żonę. agr 

WESOŁE 
 MIASTO

Po utworzeniu na początku 
XI w. pełnej organizacji ko-
ścielnej w Polsce, Łęczyckie 
weszło w skład archidiecezji 
gnieźnieńskiej. W jej połu-
dniowo-zachodniej części 
utworzono na przełomie 
XII i XIII w. archidiakonat 
łęczycki, obejmujący obszar 
ziemi łódzkiej. Administra-
cja państwowa nie znała do 
początków XIX w. niższych 
jednostek niż powiaty, toteż 
w razie potrzeby, przede 
wszystkim przy zbieraniu 
podatków, posługiwano się 
podziałem na parafi e.

ŁÓDZKIE ŻYCIE...ŁÓDZKIE ŻYCIE...
- Bo to jest tak, że na Łódź to ja mam 
insze nazwisko, a na wieś też insze...

Ogromny mural (o pow. 600 mkw.) na kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 152, 
autorstwa grupy „Design Futura”, powstał w 2001 r. 

19°C
02.09
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Aleksander, Bogdan, 
Eliza, Franciszek, 
Julian, Zofi a

- Łagodny człowiek z tego doktora, ma obwatowane 
nerwy!
- Ja mu je watuję pieniędzmi. Ja mu dobrze płacę.

FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

UWAGA! Kolejne wydanie
w piątek 3 września

Taką sympatyczną na-
zwę można spotkać we 
wspomnieniach łodzian, 
korzystających z różnych 
atrakc j i  oferowanych 
w gmachu łódzkiego od-
działu światowej orga-
nizacji Chrześcijańskie-
go Związku Młodzieży 
(YMCA) przy ul. Moniusz-
ki 4a. Modernistyczny 
gmach powstał w latach 
30. XX wieku wg projek-
tu Wiesława Lisowskiego 
i był jednym z najnowo-
cześniejszych obiektów 
tego typu w Europie 
z własną sceną teatralną, 
pływalnią, salami sporto-
wymi i warsztatami arty-
stycznymi.

- Panie Welt, panie Maurycy, czy pan nie 
jesteś za cwajkoniak systemem, co?
- Panie Bum-Bum, ja jestem za systemem 
wyrzucenia pana za drzwi.
- Pański przodek, panie Maurycy, miał 
więcej wychowania.
- Ja o pańskim tego nie mogę powiedzieć.
- Warum?
- Bo go wcale nie miał.

Reaktywowana po woj-
nie YMCA została zawie-
szona przez władze ko-
munistyczne w 1949 roku 
i zamieniona w Młodzie
ż o w y  D o m  K u l t u r y , 
a od 1964 roku działają-
cy jako Pałac Młodzieży 
im. Juliana Tuwima, który 
po pół wieku został prze-
niesiony na Retkinię. 
Organizacja wznowiła 
działalność w latach 90., 
ale nie udało się powrócić 
do dawnej aktywności. 
Teatr Rozmaitości został 
zaadaptowany na restau-
rację, basen nie działa, 
a duża część obiektu daw-
nej „Cioci Imci” niszczeje 
i stoi pusta… agr

do parafi i zgierskiej – Kały, Ła-
giewniki i Modrzew; dobrskiej 
– Moskule; mileskiej – Chojny 
Duże, Chojny Małe, Stoki, Wola 
Mieczkowa, czyli późniejsza 
Sikawa, Wola Stokowska; 
do pabianickiej – Chachuła 
Młyn, Chocianowice, Retkinia 
i Ruda Pabianicka; kazimier-
skiej – Jagodnica, Złotno oraz 
łódzkiej – Bałuty, Brus, Doły, 
zaginione Lipinki, Radogoszcz, 
Rogi, Rokicie, Stara Łódź, Wi-
dzew, Wólka i miasto Łódź. 
Kiedy powstał pierwszy ko-
ściół w naszym mieście – o tym 
w kolejnym odcinku.  agr

W najbliższym sąsiedztwie 
Łodzi założono przed XIV 
wiekiem parafi e w Kazimie-
rzu nad Nerem, Mileszkach 
i Zgierzu, w połowie tego 
stulecia w Dobrej i Pabiani-
cach, na przełomie wieku 
XIV i XV w samej Łodzi, 
a w 1473 r. powstał kościół 
filialny w Chojnach Du-
żych. Ze wsi i innych osiedli 
samodzielnych powstałych 
do końca XVI w. należały 

Rzecz działa się w paź-
dziernikowy deszczo-
w y  d z i e ń  1 9 2 8  r o k u 
w kawiarni „Esplanada” 
przy ul. Piotrkowskiej 
100, do której zaszedł na 
rozgrzewkę przyjezd-
ny handlowiec Oskar 
Lipman. Przysiadł się do 
starszego, wytwornego je-
gomościa, który przedsta-
wił się jako książę Kon-
stanty Aleksandrowicz 
Milukow, a jego rosyj-
ski brzmiał nienagannie 
i dostojnie.
Arystokrata zwierzył się, 
że po ucieczce z sowiec-
kiej Rosji musiał wy-
przedawać swoje  cenne 
klejnoty, a i teraz jest 
w tarapatach i musi spie-
niężyć rodowy pierścień 
ze sporym brylantem, 
za co najmniej 1000 zł. 
I pokazał to cacko Lipma-
nowi, który jako rasowy 
kupiec wyraził wstęp-
ne zainteresowanie, ale 
po ekspertyzie jubiler-
skiej. Całą rozmowę sły-
szał przechodzący obok 
gość, który wyraził chęć 
zakupu, twierdząc, że 
nazywa się Hoffmann 
i jest jubilerem. Ze znaw-

stwem obejrzał kamień 
przez lupę i zaoferował 
od ręki 800 zł. Lipman 
zaoponował, ale ksią-
żę stwierdził, że pierw-
szy był Hoffmann, choć 
ten powiedział, że ma 
przy sobie tylko 200 zł, 
ale resztę zaraz doniesie. 
Na to Lipman się żach-
nął i wyciągnął z portfela 
800 zł i schował pierścień. 
Jubiler obrażony szybko 
wyszedł, a książę Milukin 
zbierał się do wyjścia.
Lipman ochłonął nie-
co i wstąpił przezornie 
do jubilera przy Piotr-
kowskiej, który orzekł, 
że pierścień wart 10 zł, 
bo to ładna robota, ale 
oszlifowane szkło. Nie-
pocieszony kupiec poje-
chał na dworzec Kaliski, 
a tam zobaczył na peronie 
panów z „Esplanady”, 
których zatrzymał po-
sterunkowy. Para oszu-
stów rzeczywiście uciekła 
z Rosji sowieckiej i dzia-
łała na gościnnych wystę-
pach w Łodzi, a rzekomy 
książę Konstanty okazał 
się być… emerytowanym 
marynarzem dawnej car-
skiej fl oty.   agr

  Z kart „Ziemi obiecanej”

KARTKA Z KALENDARZA

Dawna „Esplanada” na starej pocztówce

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

FAŁSZYWY KSIĄŻĘ...FAŁSZYWY KSIĄŻĘ... 

WIELKIE IMPERIUM 
KAROLA SCHEIBLERAKAROLA SCHEIBLERA
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„Ciocia Imcia”, czyli YMCA„Ciocia Imcia”, czyli YMCA

WESOŁE 
 MIASTO - Panie Welt, panie Maurycy, czy pan nie 

jesteś za cwajkoniak systemem, co?
- Panie Bum-Bum, ja jestem za systemem 
wyrzucenia pana za drzwi.
- Pański przodek, panie Maurycy, miał 
więcej wychowania.
- Ja o pańskim tego nie mogę powiedzieć.
- Warum?
- Bo go wcale nie miał.

WIELKIE IMPERIUM WIELKIE IMPERIUM 

Kuferek Kuferek 
ReymontaReymonta

Karol Wilhelm Scheibler

Budynek YMCA na fotografi i z końca lat 30. XX w.

Kościół św. Doroty w Mileszkach, 
który spłonął 31 sierpnia 2015 r.

ŁÓDZKIE LEGENDY
Najstarsze parafieNajstarsze parafie
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