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MURAL KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

Podczas rozpoczęcia roku
szkolnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego doszło do
odsłonięcia muralu przed-

stawiającego wizerunek jej
patrona.

nauk medycznych Bartłomiej
Kacprzak, absolwent szkoły.

Wykonawcą muralu jest Paweł Hert, fundatorem zaś – dr

Kazimierz Górski
Kazimierz Górski był pił-

karzem grającym na pozycji napastnika. Największe
sukcesy odnosił jednak
jako trener reprezentacji
Polski, z którą triumfo-

wał na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium
w 1972 r. oraz na Mistrzostwach Świata w 1974 r.,
w których wraz z druży-

ną zdobył trzecie miejsce.
Ponadto doprowadził
Biało-Czerwonych do finału Igrzysk Olimpijskich
w Montrealu w 1976 r. red

NIE BĘDZIE STRAJKU W MPK
Zarząd MPK porozumiał się
ze związkami zawodowymi.
Zapowiadany na poniedziałek strajk jest odwołany.
Autobusy i tramwaje wyjadą
na ulice.
Na poniedziałek, 5 września, na godz. 2:00 w nocy
zapowiedziany
został
strajk pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego. Nocne autobusy miały wcześniej zjechać do zajezdni,
a dzienne linie w ogóle nie
wyjechać na trasę.
Był to skutek ﬁaska nego-

cjacji związków zawodowych miejskiego przewoźnika z zarządem spółki.
Pracownicy domagali się
wyższych wynagrodzeń,
ale MPK nie ma z czego
pokryć podwyżek.
Z powodu rosnących
kosztów paliwa i prądu
w kasie przewoźnika już
teraz brakuje 30 mln zł.
Aby spełnić płacowe oczekiwania
pracowników,
potrzeba kolejnych 20
mln zł rocznie. Miasto nie
ma pieniędzy, aby dołożyć do działalności MPK.
Podwyżki wynagrodzeń

można było sﬁnansować
albo obcięciem liczby kursów albo podwyżkami cen
biletów.
W piątek, 2 września,
strony doszły do porozumienia. Osoby na stanowiskach
kierowców
i mechaników dostaną
2 zł więcej wynagrodzenia
za godzinę pracy. Pracownicy biurowi i administracyjni – dodatkowych 340
zł miesięcznie. Podwyżki
będą obowiązywały od
1 września.
– Przychody z biletów,
z których będzie częściowo

sﬁnansowana
podwyżka płac dla pracowników
MPK, wpływają do budżetu miasta, a my dostajemy
je w formie rekompensaty, która jest zatwierdzana przez Radę Miejską –
mówi Zbigniew Papierski,
prezes MPK, i dodaje, że
z racji tego, że porozumienie dotyczy podwyżki
wynagrodzeń od 1 września, to konieczne będzie
zwołanie nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej, która
ma zatwierdzić podwyżki
cen biletów MPK od 1 października.
(pj)

PRZYJDŹ I ZOBACZ,
JAK ODNAWIAMY
STARY RYNEK

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Spacerowego
przeglądu inwestycji”.
Tym razem będzie można zobaczyć, jak przebiega modernizacja Starego Rynku, który
w 2023 r. stanie się modnym
i atrakcyjnym miejscem dla łodzian oraz turystów.
Tradycyjnie w spotkaniu wezmą udział władze miasta,
urzędnicy i mieszkańcy.
Gdzie i kiedy
rozpocznie się spacer?
Spotkanie rozpocznie się
6 września, o godz. 17:00 na
Starym Rynku, wejście od
ul. Zgierskiej.
red

NAKŁAD: 60000

BOSKA MELA

SZUKA PRZYJACIELA
Wielbiciele
terierowatych
– Mela czeka. Szukamy dla
niej przyjaciela na dobre i złe,
na całe życie.
Mela jest w schronisku od
25 czerwca 2022 r. Ma ok.
5 lat. – To bardzo radosna
i energiczna sunia, ale ma
też charakterek. Nie akceptuje kotów oraz dużych
psów. Ładnie chodzi na
smyczy, ale równie pięknie
radzi sobie z ogrodzeniem
– potraﬁ wspinać się po

siatce niczym kot. Potrzebuje opiekuna stanowczego i z fantazją. Trzeba jej
tak organizować czas, żeby
mogła się wyszaleć, zmęczyć, wybiegać. Ruch to jej
żywioł – mówi Marta Olesińska, dyrektor Schroniska dla zwierząt w Łodzi.
Kandydatów na przyjaciela Meli zapraszamy do
kontaktu ze schroniskiem:
schronisko.biuro@o2.pl.
redsc

FO

Trwa gruntowna przebudowa pasażu Schillera.
Wykonawca przygotował
i zabezpieczył plac budowy, na który wjechał ciężki
sprzęt.
W pasażu Schillera prowadzone są intensywne
prace rozbiórkowe oraz
roboty przygotowujące
do prac ziemnych. Trawniki oraz istniejąca zieleń
zostały zabezpieczone,
zaś kuliste fontanny zdemontowano, ponieważ
nie wrócą już na swoje

miejsce. W pasażu stanie
nowa fontanna posadzkowa.
Jaki będzie nowy
pasaż Schillera?
Pasaż Schillera po przebudowie będzie miał charakter rekreacyjno-usługowy. Pojawi się tu plac
zabaw, a do historycznego parku Sienkiewicza
poprowadzi klimatyczna
aleja drzew.
Przestrzeń będzie pełna zieleni – posadzonych zostanie ponad 50

drzew, a także ozdobne
krzewy i kwiaty. Powstaną też nowe zieleńce,
w których w zależności
od pory roku będzie można oglądać różne gatunki
kwitnących kwiatów.
Inwestycja, jak wszystkie
w programie rewitalizacji, zostanie włączona
do systemu monitoringu
miejskiego. Nad bezpieczeństwem będą czuwały kamery nadzorowane
przez strażników miejskich.
ML

Redaktor naczelna,
Redaktor wydania:
Aleksandra Hac

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
BÓJKA NA NOŻE

Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy
wzięli udział w krwawej
jatce. Do bójki zostali wezwani przez świadków
zdarzenia. Na miejscu zastali 19-latka ranionego nożem w brzuch i jego 20-letniego kolegę z rozciętą
ręką. Młodszy z mężczyzn
traﬁł na stół operacyjny.
Okazało się, że ranni spo-

tkali się wcześniej z dwójką
znajomych. Panowie pokłócili się, a wymiana zdań
zamieniła się w walkę na
noże. Całej czwórce przedstawiono zarzuty udziału
w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co
grozi 8 lat więzienia. Dwaj
mężczyźni – 19- i 27-latek,
którzy użyli noży, traﬁli do
aresztu.
red
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WRÓCI TRAMWAJ

DO KONSTANTYNOWA
5 września (poniedziałek) rozpocznie się wyczekiwana inwestycja,
dzięki której przywrócona zostanie linia tramwajowa łącząca Łódź
i Konstantynów Łódzki.
– Na pierwszym etapie
wykonawca rozpocznie roboty rozbiórkowe i archeologiczne.
W tym czasie zajęty
będzie pas torowiska,
ale czasowo zamykane będą krótkie odcinki pasa drogowego,
który jest wykorzystywany m.in. przez
autobusy komunikacji
miejskiej. Robotników
zobaczymy w rejonie

skrzyżowania toru
z ul. Juszczakiewicza.
Następnie będą się oni
posuwać w kierunku
centrum Łodzi
– mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.
Tramwaje z Łodzi do
Konstantynowa przestały kursować w 2019 r.
Teraz torowisko,
zwrotnice, sieć trakcyjna, przystanki, odcinki ulic przylegające
do linii oraz instalacje
podziemne zostaną
przebudowane lub wybudowane od nowa.
Siedmiokilometrowy
odcinek torowiska

przeznaczony do remontu został podzielony na dwa fragmenty. Łódzki, o długości
ok. 2,8 km, obejmuje
ul. Konstantynowską
od ul. Krakowskiej do
ul. Przygranicznej. Tutaj zostanie m.in. przebudowana jednotorowa linia wraz z trakcją
i kablami trakcyjnymi,
jak również postawiona będzie nowa podstacja wraz z wyposażeniem. Powstaną też
trzy zupełnie nowe mosty nad rzeką Łódką.
Na konstantynowskim odcinku – od
ul. Przygranicznej do
pl. Wolności w Kon-

stantynowie – zostanie
położone nowe torowisko, na mijankach
będą nowe zwrotnice
i instalacje do ich
ogrzewania, a na jednotorowych odcinkach linii będzie działał zmodernizowany
system sterowania
ruchem. Na nowych
peronach przystankowych staną bezpieczne
wiaty z ławkami.
Nowe torowisko ma
być gotowe do końca
2023 r. Wykonawcą zadania jest konsorcjum
KEMY z MPK Łódź.
(pj)

HOTELE

NOWA MARKA W ŁODZI

Przy ul. Legionów powstanie pierwszy w Polsce hotel Aiden by Best
Western. Na potrzeby sieci Best
Western Hotels & Resorts zmodernizowany zostanie Hotel Reymont
należący do Polskiego Holdingu
Hotelowego.

Planowana przebudowa Hotelu
Reymont przy ul. Legionów 71
nie będzie gruntownym remontem, lecz raczej głębokim liftingiem mającym na celu dostosowanie obiektu do wymogów

marki Aiden by Best Western.
– Projekt zakłada odświeżenie budynku z zewnątrz oraz
nadanie nowoczesnego stylu
wnętrzom. Konieczne będzie
także przeprowadzenie zmian
zagospodarowania terenu dla
poprawy jego funkcjonalności.
Planowane jest wprowadzenie
i zaakcentowanie portali wejściowych do budynku w taki sposób, aby nie ingerować w stan
istniejący. Portale będą elementami dodanymi. Będzie nowa

iluminacja elewacji, gzymsów,
a także podświetlenie wejść,
nad którymi pojawią się neony
z logo marki Aiden – informuje Sonia Michejda, koordynator
ds. komunikacji i PR w PHH.
Aiden by Best Western@Łódź ma
być kameralnym hotelem butikowym z 62 pokojami, restauracją
oraz barem. Funkcjonować ma
w nim również nowoczesna siłownia.
– Wystrój wnętrz będzie inspirowany nowojorskim stylem

FOT. LODZ.PL

Hamptons, z meblami w odważnych kolorach charakterystycznych dla artystów fowizmu. Mają
zarazem odzwierciedlać lokalny
klimat. Dzięki temu każdy z hoteli Aiden jest unikalny, bo nawiązuje do miejsca, w którym się
znajduje – dodaje Michejda.
Termin otwarcia będzie znany
dopiero po wyborze wykonawcy
przebudowy Hotelu Reymont.
Łódzki Aiden by Best Western
będzie czwartym hotelem tej
marki na świecie.
(pj)
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CHOCIANOWICE

MODERNIZACJA

ZAJEZDNI PRZYSPIESZA
Prace na terenie 120-letniej
zajezdni Chocianowice prowadzone przez firmę Budimex
nabierają tempa. Zmodernizowane blisko 7,5 ha terenu
za rok będzie gotowe przyjąć
nowe Moderusy Gamma.
Modernizacja
zajezdni
tramwajowej na Chocianowicach to jedna z największych inwestycji w transport zbiorowy. To właśnie
tam traﬁą nowoczesne
tramwaje zamówione przez
Łódź.
Postęp prac
– Ekipę budowlaną zobaczymy przy budowie ław
fundamentowych, równolegle trwa montaż zbrojenia
oraz roboty przygotowawcze pod realizację ścian. Ponadto rozpoczęto demontaż nawierzchni z kostki
na torze szlakowym oraz
prowadzona jest rozbiórka
torowiska we wjeździe na

teren zajezdni. Wykonawca
rozpoczął prace murarskie
w kotłowni. W najbliższych
dniach wykonana zostanie
stabilizacja na torze szlakowym. Wykonawca ma
również w planach próbę
szczelności zbiornika retencyjnego – przekazała
Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarząd
Inwestycji Miejskich.
Co w planach?
Prace modernizacyjne obejmują m.in. wymianę torowisk i sieci trakcyjnej oraz
przebudowę układu zasilania z własną stacją transformatorową. Powstanie też
nowy układ wewnętrznych
dróg wraz z oświetleniem.
W ramach inwestycji zostanie odnowiona ceglana elewacja zabytkowej głównej
hali, gdzie zachowanych
zostanie wiele elementów
architektonicznych,
a wewnątrz zostanie wy-

eksponowana część ścian
pochodzących z pierwszej
połowy XX w. Poza tym
do obiektu dobudowana
zostanie część z nowoczesnymi stanowiskami do
sprzątania, mycia i obsługi
technicznej
tramwajów.
Powierzchnia użytkowa po
rozbudowie i modernizacji
hali to 5262,1 m2.
Tramwaje
Moderus Gamma
Do odnowionej zajezdni
traﬁ 30 tramwajów Moderus Gamma – niskopodłogowych, klimatyzowanych,
dostosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Model był trzykrotnie nagradzany za wygląd
na największych targach
kolejowych.
Inwestycja zostanie zakończona pod koniec 2023 r.,
a jej wartość to ponad
138 mln zł.
ML

GREAT September w… październiku
Z przyczyn niezależnych
od organizatorów pierwsza
edycja festiwalu Great September Showcase Festival
&Conference nie odbędzie się
w połowie września. Nowy termin największego spotkania
polskiej branży muzycznej to
20–22 października 2022 r.
W komunikacie wystosowanym do mediów przez
organizatorów imprezy
czytamy: „Drodzy Przyja-

ciele, w organizacji pierwszej edycji festiwalu Great
September bardziej zależy
nam na tym, żeby był great niż żeby to za wszelką
cenę był September [wrzesień – przyp. red.]. Niestety, z powodów od nas
niezależnych nie możemy
się spotkać w planowanym terminie, ale Great
September tej jesieni w Łodzi na pewno się odbędzie
– kilka tygodni później”.

Zakupione już bilety zachowują ważność w nowym terminie, nie trzeba
ich uaktualniać czy zmieniać. Jeśli jednak ktoś ma
już inne plany w październiku i chce zwrócić wejściówki, nie będzie z tym
problemu – w tym celu
trzeba skontaktować się
z bileterią, w której zostały
kupione.
(pj)

FOT. MAT. PRAS.

SPOTKANIE DLA WSPÓLNOT

MODERNIZACJA OGRZEWANIA W KAMIENICACH

Dzięki unijnej pomocy Łódź
przygotowuje inwestycje pozwalające zlikwidować „kopciuchy” w kolejnych 100 historycznych kamienicach.

Dla mieszkańców starych,
często
przedwojennych
budynków słabe ocieplenie i przestarzałe instalacje
termiczne stanowią uciążliwy problem. Rozwiąza-

niem są technologie, które
pozwalają dłużej utrzymać
ciepło wewnątrz budynków podczas jesieni i zimy.
Łódź, z unijnym wsparciem, realizuje program,
w ramach którego można
zmodernizować w swoich
nieruchomościach źródła
ogrzewania. Zainteresowani wzięciem udziału
w tym przedsięwzięciu

mogą poznać szczegóły
podczas spotkania w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10.
Rozpocznie się ono o godz.
18:00 we wtorek, 7 września.
Budynki, które traﬁą do
programu, zostaną poddane ocenie technicznej
i ekonomicznej. Ważnym
głosem będą opinie, potrze-

by i oczekiwania samych
mieszkańców.
Na kolejnym etapie prac
doradca techniczny przeprowadzi audyty energetyczne i wskaże konkretne
kroki, które doprowadzą
do zmniejszenia strat ciepła.
Finalnie powstanie strategia
sﬁnansowania modernizacji
100 budynków.
red

ŁÓDZKIE

TARGI AKTYWNOŚCI

KONKURSY DLA SZKÓŁ

Na każdego, niezależnie od
wieku, kto chciałby spróbować swoich sił w sporcie,
czekają organizatorzy pierwszych Łódzkich Targów Aktywności.
Jeśli chcesz rozpocząć przygodę ze sportem, zarówno
amatorskim, jak i profesjonalnym, 25 września w hali
sportowej przy ul. Skorupki będą czekały na Ciebie
łódzkie kluby, stowarzyszenia i nieformalne grupy
sportowe.
Do programu pierwszych
Łódzkich Targów Aktywności traﬁły konkursy dla
szkół, w których do wygrania jest sprzęt sportowy.
Organizatorzy przygotowali dla placówek konkurs,
w którym można wybrać
jeden z tematów i rodzajów wyzwania. Pierwsze to

rekord szkoły w spalaniu
kalorii w ramach tematu
„Skąd bierze się energia?”.
Drugie to blog w temacie
„Zdrowy styl życia”, natomiast trzecie wyzwanie
konkursowe polega na
nakręceniu ﬁlmu na temat
„Co robisz codziennie dla
zdrowia?”.
Do rywalizacji można się
zgłaszać do 10 września,
a szkoły mają czas na zrealizowanie zadania do
20 września. Laureatów
poznamy na Targach.
Konkursy czekają również
na odwiedzających targi.
Goście będą mogli spróbować swoich sił w rzucie
do kosza, quizie wiedzy
o łódzkim sporcie czy
też odgadywaniu składu
produktów
używanych
w sportowej diecie.
(pj)
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LIGHT MOVE FESTIVAL

ŚWIATŁO…
I NIE TYLKO!
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Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem

Dom Literatury w Łodzi zaprasza na spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, poświęcone książce „Przewóz”. Prowadzenie: Maciej Robert.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 w siedzibie Domu Literatury
przy ul. Roosevelta 17.
Andrzej Stasiuk, prozaik i eseista, urodził się w Warszawie, a od
lat mieszka w Beskidzie Niskim. Jest laureatem wielu nagród, m.in.
Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Nowa
Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, Dorocznej Nagrody
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury,
Austriackiej Nagrody Państwowej w dziedzinie literatury europejskiej, Nagrody im. Nicolasa Bouviera oraz nagrody Orzeł Stulecia.
Jego książki są tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie,
a także na koreański.
Opowieść o dobranocce
Teatr Lalek Arlekin zaprasza wszystkich widzów do obejrzenia ekspozycji w teatralnej Galerii A „Akwarium” zatytułowanej „24 klatki
na sekundę. Opowieść o dobranocce”.
Wystawa na górnym foyer Arlekina, poświęcona kultowym polskim
filmom animowanym dla dzieci, pochodzi ze zbiorów rzeszowskiego
Muzeum Dobranocek. Prezentowane są tu zdjęcia, projekty scenograficzne, scenopisy obrazowe a także oryginalne lalki – Misia
Uszatka, Pingwina Pik-Poka czy Colargola. Wystawę będzie można
oglądać w Łodzi do połowy grudnia. Dla widzów teatru wstęp wolny.

Ania Karwan, Piotr Rogucki, KIWI i Magda Kumorek
z żywiołowym REBEL BABEL Łukasza L.U.C. Rostkowskiego, ale też Heima
czy solidna porcja zabawy
z Sonic Trip i kilka bardziej kameralnych propozycji – tegoroczna edycja
zbliżającego się Light.
Move.Festival. nie tylko
rozświetli Łódź, ale też
wypełni miasto muzyką na
żywo.
Dwunasta już edycja
Light.Move.Festival.,
zatytułowana
„Przebudze-

nie”,
odbędzie
się
w dniach 23–25 września. Na program LMF
ART złożą się tradycyjnie już widowiskowe
mappingi, spektakularne projekcje i intrygujące instalacje świetlne.
– Nieodłącznym elementem naszego wydarzenia jest muzyka, która współtworzy magię
nocnych festiwalowych
spacerów wśród pomalowanych światłem
przestrzeni. W tym roku
program LMF Music jest
znacznie bardziej
rozbudowany
i da

możliwość obcowania
z różnymi stylami muzycznymi oraz niezwykłymi wykonaniami w
widowiskowej świetlnej
oprawie – podkreśla Beata Konieczniak, dyrektor artystyczna LMF.
Pierwszego dnia festiwalu na pl. Dąbrowskiego wystąpią zespoły The
Bullseyes i Heima. The
Bullseyes to energetyczny rockowy duet z wielkopolskiego
Leszna,
porywający publiczność
rockowym brzmieniem
i punkowym duchem.
Z kolei Heima to propozycja dla wielbicieli
bardziej nastrojowych
brzmień.
W sobotę na pl. Dąbrowskiego
zagości
żywiołowy REBEL BABEL pod batutą Łukasza
L.U.C. Rostkowskiego
z gwiazdorskim gościnnym udziałem Ani
Karwan, KIWI, Magdy
Kumorek i Piotra Roguckiego.
Natomiast
w niedzielę w tym samym miejscu wystąpią
soliści Teatru Wielkiego.
Inny klimat muzyczny
panować będzie w EC1
– Łódź Miasto Kultury.
O doskonałe elektroniczne brzmienia i klu-

bowe emocje przez 3 dni
zadba tam Sonic Trip.
Festiwalowi goście przemierzający ul. Piotrkowską również mogą liczyć
na kilka niecodziennych
spotkań muzycznych.
Z okien kamienic popłyną dźwięki w formule
live act. DJ-e Arkadiusz
Zwoliński,
Łukasz
Szpoton i Sławomir
Florkowski połączą siły
ze skrzypkiem Michałem Matuszewskim oraz
saksofonistami:
Markiem
Maciejewskim,
Krzysztofem
Śliwińskim i Pawłem Noszczyńskim.
Na jednym z balkonów
zagrają bracia Steczkowie, a organizowane
przez Łódzkie Stowarzyszenie
Muzyczne
„Ocalić od Zapomnienia” – „Szpaderski
Days” upamiętnią niezwykłą postać Zygmunta Szpaderskiego.
Festiwalowa
muzyka
ożywi też „Dom Buta”,
gdzie przejść będzie
można ścieżką instalacji
artystycznych, dopełnionych nastrojowymi
brzmieniami.
red
FOT.LMF

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Kino Przytulne
Miejska Strefa Kultury zaprasza na wrześniowe seanse filmowe do
Domu Kultury „502” przy ul. Sacharowa 18. W programie wyjątkowy repertuar, zero popcornu i reklam.
W najbliższy wtorek, 6 września, czekają nas dwa pokazy. O godz.
15:45 seans muzyczny: Najpiękniejsze Chóry Operowe, a o godz.
17:30 film „Nieznośna lekkość bytu” z Juliette Binoche.
Bilety w cenie 12 zł (bilet na 2 filmy danego dnia – 20 zł) do nabycia 20 min przed każdym seansem w sali widowiskowej – I piętro
(płatność gotówką).
Tel. 887 740 740

Ćwiczenia z równouprawnienia
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę Iwony Demko
i Bartka Jarmolińskiego.
W przewrotnych kolażach fotograficznych z cyklu „Ćwiczenia
z równouprawnienia” artyści przewartościowują tradycyjne hierarchie dominacji, zaburzając proporcje siły, jaka kulturowo przypisana
jest mężczyźnie. Tym samym, nie bez ironii, choć na chwilę pozbywają się presji posiadania mocy ciążącej na obu płciach.
Wystawę można oglądać do 25 września w Galerii Re:Medium przy
ul. Piotrkowskiej 113.

SENIORADKA
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PRZEBADAJ SIĘ KOMPLEKSOWO
„Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny”
to propozycja, która umożliwia
w ciągu jednej soboty wykonanie szczegółowych badań profilaktycznych.
To oferta dla pań w wieku od 40 do 65 lat oraz
panów w wieku od 45 do
70 lat. Badania są bezpłatne,
a mogą z nich skorzystać
mieszkańcy Łodzi – niekoniecznie ubezpieczeni
w NFZ-ie. Nie obowiązuje
też żadna rejonizacja. Przykładowo mieszkaniec Bałut
może wykonać bilans np.
na Górnej. Na te badania
obowiązują zapisy, a każdy zainteresowany może
się zapisać do dowolnie
wybranej placówki wykonującej bilans. Rozpoczęła

się już rejestracja na badania. Będzie można je wykonać w wybraną sobotę we
wrześniu, październiku lub
listopadzie – w zależności
od poradni.
W 2022 r. miasto przeznaczyło ok. 230 tys. zł na realizację „Bilansu zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego
mężczyzny”, co umożliwia
wykonanie ponad 600 pakietów badań w miejskich
centrach medycznych.
Pakiet badań dla pań i panów jest równie szeroki, ale
obejmuje – w zależności od
płci – różne procedury medyczne.
Bilans zdrowia dojrzałej
kobiety dla pań w wieku
40–65 lat zawiera:
– USG ginekologiczne,
– USG jamy brzusznej,

Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” rozpoczęło zapisy dla zainteresowanych wykonaniem bilansu. Chęć
przyjścia na badania można zgłaszać pod
numerem telefonu 798 920 755 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–14:00.
Badania odbędą się w poradni przy
ul. Pomorskiej 59 w terminach:
– 17.09.2022 r. godz. 8:00–13:00,
– 24.09.2022 r. godz. 8:00–13:00,
– 01.10.2022 r. godz. 8:00–13:00.

– EKG,
– badanie AspAT, ALAT,
– morfologię, lipidogram,
kreatyninę, mocznik, GFR,
TSH, glukozę na czczo.
Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny dla panów
w wieku 45–70 lat obejmuje:
– USG jamy brzusznej,
– USG gruczołu krokowego,
– EKG,
– badanie AspAT, ALAT,
– badanie PSA,
– morfologię, lipidogram,
kreatyninę, mocznik, GFR,
TSH, glukozę na czczo.
Terminy wykonania badań oraz rozpoczęcia
zapisów są różne dla poszczególnych realizatorów.
OHO

W Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” można zapisywać się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–17:00 pod numerem telefonu 506 204 164.
Badania odbędą się w przychodni przy
ul. Murarskiej 4 w terminach:
– 17.09.2022 r. godz. 8:00–13:00,
– 24.09.2022 r. godz. 8:00–13:00,
– 08.10.2022 r. godz. 8:00–13:00,
– 22.10.2022 r. godz. 8:00–13:00.

Badania odbędą się w przychodni przy
ul. Kasprzaka 27 w terminach:

Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera czeka na zgłoszenia chętnych
od poniedziałku do piątku w godz.
9:00–16:00 pod numerem telefonu
42 256 51 50.

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”
prowadzi zapisy od poniedziałku do
piątku w godz. 9:00–14:00 pod numerem
telefonu 510 189 724 lub 505 917 009.

Badania odbędą się w lokalizacji przy
ul. Leczniczej 6 w terminach:
dla kobiet:
– 19.11.2022 r.,
– 26.11.2022 r.

FOT. ENVATO ELEMENTS

Od 12 września będzie można zapisywać
się na wykonanie bilansu w Miejskim
Centrum Medycznym „Polesie”.
Zapisy będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–13:00 pod
numerem telefonu 530 891 100 lub
42 208 48 12.

dla mężczyzn:
– 22.10.2022 r.,
– 05.11.2022 r.

– 24.09.2022 r.,
– 01.10.2022 r.,
– 08.10.2022 r.,
– 15.10.2022 r.,

– 22.10.2022 r.,
– 29.10.2022 r.,
– 05.11.2022 r.

Badania odbędą się w lokalizacji przy
al. Piłsudskiego 157 w terminach:
dla kobiet:
– 17.09.2022 r.,
– 24.09.2022 r.

dla mężczyzn:
– 15.10.2022 r.,
– 29.10.2022 r.

Bilans będzie prowadzony również
w Miejskim Centrum Medycznym „Górna”. Zapisy na badania ruszą tu wkrótce.

TWOJA HISTORIA
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Łukasz Źródlak od 11 lat
jest lekarzem weterynarii.
Leczy koty, psy, króliki
i inne zwierzęta. Wykonuje skomplikowane operacje
i stara się, aby zwierzęta
czuły się jak najbardziej
komfortowo. Jak przyznaje, jego zawód wymaga ogromnych pokładów
energii. Na szczęście po
całym dniu odpręża go zadziwiająca pasja.
– Kolekcjonuję muszle
i zbieram informacje na
temat ich mieszkańców.
Mięczaki to nie tylko ślimaki i małże, ale również m.in. mniej znane chitony,

dz k
ieg
a
ow
n
y
eter

W zbiorze pana Łukasza
każdy eksponat
jest dokładnie opisany
łódkonogi i głowonogi.
Mam wiele książek o morskim świecie, fascynuje
mnie to – mówi Łukasz.
Prezent od taty
Muszle zbiera od 13. roku
życia. Pierwsze okazy
przywiózł mu tata znad
Morza Północnego w 1994
r. Były to skorupy przegrzebka
zwyczajnego,
omułka jadalnego oraz

czaszołki
pospolitej.
Podczas wakacji
nad Bałtykiem Łukasz z zaciekawieniem
przyglądał się muszlom
sprzedawanym na lokalnych straganach. Kupował
je, ale nie był jeszcze profesjonalnym zbieraczem.
Nie miał na to zbytnio czasu. Zaczął studia we Wrocławiu i zajął się nauką.
Po skończeniu weterynarii
wrócił do Łodzi. Pewnego
dnia przechadzał się ul.
Piotr-

kowską i zobaczył
stoisko z pamiątkami
z Dalekiego Wschodu.
Znalazł na nim ogrom
muszli, wziął kilka sztuk
i uświadomił sobie, że chce
rozwijać swoją pasję.
Coraz większa
kolekcja
– Zacząłem kupować różne okazy na aukcjach internetowych i nawiązałem
kontakt z jednym z kolekcjonerów. Od tego czasu
moje zbieranie przybrało
formę profesjonalną – dodaje Łukasz Źródlak.

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

Aktualnie w jego
kolekcji znajdują się
muszle po ok. 600 różnych
gatunkach mięczaków jadalnych i niejadalnych.
Dzielą się na podgatunki
i formy, a także na odmiany barwne. Mają zróżnicowane kolory oraz kształty
– są białe, żółte, kremowe,
brązowawe i ﬁoletowe.
Niektóre zachwycają swoimi kolcami, żeberkami i
guzkami, a inne przypominają porcelanę. Wszystkich sztuk jest ok. 1000.
– Zbieram okazy naturalne
i nieoszlifowane, niepoddane obróbce mechanicznej – podkreśla Łukasz.
Jego najmniejsze skorupy
mają niecały 1 mm, a najdłuższa – 1,2 m. W kolekcji
znajdują się m.in. największy stożek świata, Conus
pulcher, a także rzadkie
okazy, np. Conus zebroides i Angaria poppei.
Są także muszle gatunków
słodkowodnych
i
takie
wyłowione
z głębokości kilkuset metrów, a nawet 2,5 km.

– Moje muszle pochodzą
z wielu zakątków świata,
m.in. z Filipin, Australii
i Stanów Zjednoczonych.
Ich ceny się różnią. Można je kupić za kilkanaście,
a nawet kilkaset złotych –
mówi Łukasz Źródlak.
A może
muzeum?
Wszystkie
skorupy
znajdują się na
półkach
w specjalnej kom o dzie

rz
a

Na
co
dzień leczy
koty
i psy. To bardzo stresująca
praca, ale daje
dużo satysfakcji.
Po ciężkim dniu łodzianin wraca do domu
i pielęgnuje swoje dość
niecodzienne hobby – zbieranie muszli.

7

oraz gablocie. Każda z nich
ma metryczkę z nazwą gatunkową, autorem, który
ją po raz pierwszy opisał,
rokiem jej opisania i miejscem znalezienia.
Łukaszowi marzy się również muzeum muszli. –
Może kiedyś w Łodzi powstanie
taka insty-

tucja,
b o
przec i e ż
mieszkańcy lubią
przyrodnicze
doznania,
czego przykładem jest
Orientarium – dodaje.
Zbieranie muszli to dość
wymagające hobby, które
zajmuje dużo przestrzeni.
Okazy potrzebują swojego miejsca, bo nie mogą
się pognieść ani połamać.
Trzeba również pamiętać
o jeszcze jednej kwestii.
– Kłusownictwo gatunków
pod ochroną jest karalne
i haniebne. Poza tym kolekcjonowanie nie może
odbywać się kosztem dewastacji środowiska naturalnego i wybijaniem
zwierząt. Należy oddać
naturze szacunek, bo to jej
wszystko zawdzięczamy –
mówi Łukasz.
Powinniśmy za wszelką
cenę chronić środowisko,
aby zachować bioróżnorodność dla przyszłych
pokoleń. Bo kiedyś może
się okazać, że jedynym
świadectwem
obecnego
istnienia mięczaków będą
skorupy znajdujące się
w domach kolekcjonerów. A na to nie można
pozwolić.
Łukasz Źródlak zamierza zbierać muszle do
końca życia, a na emeryturze poświęcić się głównie tej pasji.
Konrad Wojtczak
FOT. ŁUKASZ ŹRÓDLAK

Niezwykła pasja Łukasza Źródlaka
to zajęcie na całe życie
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FOT. ŁÓDŹ.PL

ŁÓDŹ DOBRA DO ŻYCIA
WEDŁUG MIESZKAŃCÓW

Miasto kolejny już raz zbadało, jak łodzianie oceniają jakość życia w Łodzi.
Prawie w każdym obszarze
przybyło pozytywnych ocen
i osiągnęły one najwyższe
wskaźniki w całej historii
pomiarów. Łodzianie lubią
Łódź.
Badanie oceny jakości życia w Łodzi zostało przeprowadzone wiosną na
reprezentatywnej grupie
mieszkańców. Ankieterzy przepytali pełnoletnie
osoby w każdej dzielnicy.

Przyjęli oni tzw. metodę
random-route, co oznacza, że udawali się pod
wybrany adres, a następnie zbierali ankiety w co
trzecim domu/mieszkaniu po prawej stronie ulicy. Jakie wnioski zawiera
raport z wypełnionych
kwestionariuszy?
Podoba im się
w Łodzi…
71% badanych uważa
Łódź za dobre miejsce
do życia. Od 2012 r. wskaźnik ten konsekwent-

nie wzrasta. Dziesięć
lat temu wyniósł 27%,
z czego 4% mieszkańców oceniło Łódź jako
bardzo dobre miejsce
do życia, a 23% jako dobre. W dwóch kolejnych
latach odsetek zadowolonych był podobny,
a od 2015 r. – rośnie.
Wyjątkiem był rok
2021, a wpływ na to
mogła mieć pandemia
COVID-19 oraz ogólne pogorszenie nastrojów społecznych.
W 2021 r. 53% pyta-

nych oceniło miasto
jako dobre i bardzo
dobre miejsce do życia.
Jednocześnie spada
odsetek osób, które myślą o Łodzi źle.
W 2012 r. było to 27%
badanych, a w 2022 r.
już tylko 3%. Przeciętnie nasze miasto ocenia co czwarty pytany.
Jeśli spojrzymy na
demografię ankietowanych, to lepiej
o Łodzi wyp owiadają się kobiety (75% do
66%), osoby w wie-

ku 55–64 lata (86%
opinii pozytywnych)
oraz 18-24 lata (80%
opinii pozytywnych).
Jakie zalety ma mieszkanie w Łodzi? Ładna
i spokojna okolica, fakt,
że wszędzie jest blisko,
oraz duża liczba klubów, kawiarni i pubów.
Na kolejnych miejscach
na liście plusów znalazły się: dobre perspektyw y , szer oka of er ta
kulturalna, klimat Łodzi, ilość zieleni oraz
przytulność miasta.

Jakie mamy wady? Prawie co druga pytana
osoba źle ocenia stan
dróg w mieście. Co
trzecia osoba wskazywała także trudność
w poruszaniu się po
mieście i korki. Dalej są
wysokie czynsze oraz
ceny mieszkań, parkingi, ceny w sklepach, zły
stan kamienic, a 13%
pytanych wskazuje
komunikację miejską.
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…i nie chcą się wyprowadzać
Od 2012 r. zmniejszyła się liczba osób, które
wyprowadziłyby się,
gdyby miały taką możliwość. Dziesięć lat temu
zdecydowanie i raczej
tak zrobiłoby to czterech
na dziesięciu łodzian,
a w 2022 r. już tylko 18%
pytanych. Zdecydowanie i raczej nie wyprowadziłoby się z Łodzi
prawie dwóch na trzech
pytanych. Na przestrzeni
10 lat to wzrost o 15%.
Najbardziej skłonni do
wy p ro w a dz ki są w i -

dzewiacy, a najmniej
– mieszkańcy Polesia.
O zmianie miejsca zamieszkania najczęściej
myślą osoby w wieku 35–
44 lata (27%) oraz 45–54
lata i 18–24 lata (po 26%).
Zmiany na dobre
Trzech na czterech łodzian ocenia zmiany
w centrum pozytywnie. Siedem na dziesięć
osób dobrze odbiera to,
jak zmienia się okolica, w której żyją, a 69%
ankietowanych dobrze ocenia zmian y w c a ł y m m i e ś ci e .

Jak łodzianie patrzą na
poszczególne dziedziny
życia w Łodzi? Najlepiej w ich ocenie wypada zieleń, rekreacja
i przestrzenie publiczne. Wysoko jest także
oferta sportowa, oferta
kulturalna, bezpieczeństwo oraz edukacja. Słabiej wypadła ochrona
zdrowia, transport i komunikacja oraz gospodarka mieszkaniowa.
W opinii mieszkańców
te trzy ostatnie obszary należy szczególnie
wspierać. W najmniejszym stopniu – zdaniem

łodzian – należy się
skupiać na wsparciu aktywności obywatelskiej,
usługach komunalnych
oraz ofercie sportowej.
Oczekiwania
W każdym z badanych
obszarów działania miasta
mieszkańcy wskazywali,
co należy poprawić. O ile
łodzianie są zadowoleni
z dostępności tras rowerowych i bardzo dobrze
oceniają komunikację publiczną, to do poprawy
jakości transportu najistotniejsze są remonty ulic
(52% odpowiedzi), zwięk-

szenie liczby linii komunikacji miejskiej, taka modyﬁkacja połączeń, aby było
mniej przesiadek, oraz
zwiększenie liczby miejsc
parkingowych (po 27%).
W obszarze ochrony
zdrowia mieszkańcy
oczekują przede wszystkim zakupu nowoczesnego sprzętu do poradni
i większej liczby badań
proﬁlaktycznych. Chcieliby także krócej oczekiwać
na zabiegi. Natomiast
w dziedzinie gospodarki
mieszkaniowej łodzianie
zauważają poprawę stanu budynków i większą

dostępność mieszkań
o dobrym standardzie,
ale oczekują także remontów kamienic, mieszkań
dla młodych i likwidacji pieców węglowych.
Wpływ na miasto
Co trzeci mieszkaniec
deklaruje, że ma wpływ
na to, co się dzieje w Łodzi, a większości podoba
się koncepcja współtworzenia miasta. Z ideą tą
najbardziej utożsamiają się mieszkańcy Widzewa i Śródmieścia.
red
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
W pierwszym tygodniu
września możesz liczyć na
dobre wiadomości. Dzięki
słusznej reakcji w trudnej
sprawie zyskasz szacunek i ugruntujesz opinię
o sobie wśród innych.
Opozycja Merkurego z Jowiszem przyniesie wiele
zaskakujących nowinek
o dalszych znajomych.
Twój szczęśliwy dzień:
wtorek.

Wodnik (20.01-18.02)
Chwytaj dzień! Ciesz się
chwilą, bo przed Tobą
rozwiązywanie trudnych
sytuacji z partnerem.
Uzbrój się w cierpliwość,
szczególnie jeśli jest spod
znaku Ryb. Trygon Merkurego z Marsem pomoże
Wam wyjść bez szwanku
z trudniejszego czasu.
Twój szczęśliwy dzień:
piątek.

Rak (21.06-22.07)
Miłość wynagrodzi Ci
trudy dnia codziennego.
Dzięki opozycji Merkurego
z Jowiszem nie będziesz
narzekać na nudę w pracy, a wręcz na nadmiar
wrażeń. Zacznij przykładać
większą uwagę do spraw
związanych ze zdrowiem.
Twój szczęśliwy dzień:
sobota.

Lew (23.07-22.08)
Zacznij układać sprawy
niczym puzzle. Kawałek
po kawałku, bez zbędnego
pośpiechu. Wenus pomoże Ci zapełnić portfel,
a początek miesiąca będzie dobrym czasem na
ryzykowne posunięcia.
Twój szczęśliwy dzień:
niedziela.

Ryby (19.02-20.03)
Uważaj komu ufasz. Ktoś
będzie próbował sprawdzać, na ile się zgodzisz.
Pełnia w Rybach pozwoli
uwolnić się od natrętnych
znajomych. Jeśli masz jakiś zatarg z osobą spod
znaku Panny – odpuść.
Twój szczęśliwy dzień:
piątek.

Panna (23.08-22.09)
Waga stanie się Twoją
bratnią duszą do rozmów.
Pod koniec tygodnia zadbaj o uporządkowanie
swojego biurka lub pulpitu komputera. Nawał pracy wpłynie niekorzystnie
na Twój humor, ale poprawi go uwodzicielska
Wenus, zsyłając miłego
adoratora.
Twój szczęśliwy dzień:
środa.
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Baran (21.03-19.04)
Wenus w znaku Panny
uszczupli Twoje środki
pieniężne. Zmotywuje to
osoby poszukujące nowej pracy do wzięcia się
w garść i rozesłanie
dokumentów. W czasie kwinkunksa Wenus
z Jowiszem uważaj na naciągaczy!
Twój szczęśliwy dzień:
poniedziałek.

Waga (23.09-22.10)
Wybierzesz w życiu osoby, z którymi faktycznie
łączy Cię uczucie. Resztę puścisz w niepamięć.
Nieprzyjemne sytuacje
czekają Cię w rodzinie,
którą ciężko wyrwać
z utartych schematów.
Odpuść zatem imieniny
czy jubileusz bliskiej osoby, by nie szargać swoich
nerwów.
Twój szczęśliwy dzień:
piątek.

Byk (20.04-20.05)
Wenus w Pannie doda Ci
wigoru i pomoże wrócić
do pełni sił witalnych.
Kwinkunks Wenus z Jowiszem może zachwiać
Twoim zdrowiem, ale
na krótko. Zapragniesz
zmian w wyglądzie i nie
będziesz zwlekać z wprowadzeniem ich w życie.
Twój szczęśliwy dzień:
czwartek.

Skorpion (23.10-22.11)
Zaczniesz odczuwać
symptomy wypalenia zawodowego, jednak praca
przekona Cię do siebie
z powrotem. Nadchodzą
rewolucje w życiu miłosnym, więc szykuj się na
brak nudy. To wprowadzi
zamęt i brak organizacji,
więc uporządkuj teraz to,
co tylko możesz.
Twój szczęśliwy dzień:
poniedziałek.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Sekstyl Marsa z Jowiszem
przyniesie propozycje
warte przemyślenia. Niestety, początek miesiąca
może być także czasem
roztargnienia i zapominania o wcześniej ustalonych planach. W miłości
dużo walki o swoją tożsamość.
Twój szczęśliwy dzień:
niedziela.

Strzelec (23.11-21.12)
Idzie trudniejszy czas
w kontaktach z partnerem. Będzie dużo istotnych decyzji, ale nie myśl
negatywnie. Uważaj na
swoje zdrowie, bo możesz
przejechać się na swojej
pewności siebie. Mars da
Ci energię, by skończyć
z nałogami – wrzesień
sprzyja takim decyzjom.
Twój szczęśliwy dzień:
wtorek.
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Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83.
§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im.
Marka Edelmana w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83, zwany dalej
konkursem.
2. Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej;
2) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
4) niebycie skazanym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczącego się postępowania karnego lub
karno-skarbowego;
5) niebycie ukaranym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
6) w zakresie doświadczenia zawodowego - co najmniej 7-letni staż pracy (przy czym przez pojęcie staż pracy rozumie się pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, a także prowadzenie działalności gospodarczej), w tym co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury lub prowadzenia działalności
gospodarczej związanej z obszarem kultury;
7) w zakresie doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym - co najmniej 3-letni
staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności gospodarczej;
8) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
9) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz środków
z Unii Europejskiej;
10) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
11) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
3. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwaliﬁkacje i kompetencje:
12) znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji
oraz planowania;
13) doświadczenie w kierowaniu projektami;
14) zdolności menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem;
15) wiedza w zakresie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi oraz dorobku
różnych kultur, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej;
16) doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi;
17) doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej;
18) doświadczenie w realizacji projektów dotyczących upowszechniania idei tolerancji oraz
przeciwdziałania przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych
światopoglądów, pochodzenia i kultury.
4. Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi będzie kierował instytucją kultury funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
w Łodzi. Do zadań dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi należeć będzie
w szczególności: realizacja postanowień umowy określającej warunki organizacyjno –
finansowe działalności Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz programu
jej działania; reprezentowanie Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na zewnątrz; racjonalne zarządzanie zasobami; realizacja inwestycji i remontów; zapewnienie
racjonalnej i skutecznej kontroli zarządczej; wykonywanie w postępowaniu o zamówienie publiczne zadań kierownika zamawiającego; realizacja czynności z zakresu prawa
pracy; współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami twórców, organizatorem i innymi interesariuszami; zarządzanie mieniem Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi.
5. Oferta uczestnika konkursu musi zawierać następujące dokumenty:
1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi z motywacją uczestnika wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi;
2) kwestionariusz osobowy, będący załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia; Formularz kwestionariusza dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl oraz https://bip.uml.lodz.pl/;
3) autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na minimum 3 kolejne lata ze szczególnym uwzględnieniem:
a) dotychczasowego dorobku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi,
b) popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, dorobku różnych kultur,
c) propozycja działań dedykowanych mniejszościom narodowym przebywającym obecnie
w mieście Łodzi,
d) proponowanej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mającej na
celu pozyskiwanie świadomego odbiorcy,
e) terminarza działalności merytorycznej instytucji w podziale na sekwencje czasowe,
f) planu współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,

g) opisu sposobu budowania partnerstw projektowych (nieobligatoryjne),
h) strategii pozyskiwania zewnętrznych środków ﬁnansowych na działania merytoryczne
i inwestycje,
i) planów komunikacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe);
4) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – dopuszcza się złożenie kserokopii dyplomu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej
5-letni staż pracy w obszarze kultury (przy czym przez pojęcie staż pracy rozumie się pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej
umowy o pracę, a także prowadzenie działalności gospodarczej);
7) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności gospodarczej;
8) kserokopie certyﬁkatów potwierdzających znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie uczestnika o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
9) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza
medycyny pracy;
10) załącznik Nr 2 do ogłoszenia z wymaganymi oświadczeniami, w tym m.in. wyrażenie zgody,
w przypadku wyłonienia kandydata w konkursie, na udostępnienie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi; formularz z oświadczeniami dostępny jest na stronie
Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl oraz https://bip.uml.lodz.pl/;
11) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika.
6. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające kwaliﬁkacje, dorobek i osiągnięcia zawodowe.
7. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 5 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika
do II etapu konkursu.
8. W przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu dokumentów w języku obcym, należy
dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez uczestnika albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.
9. Wszystkie strony dokumentów powinny być kolejno ponumerowane oraz czytelnie podpisane
przez uczestnika. Kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 5 powinny zostać opatrzone na
każdej stronie datą, podpisem oraz oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem”.
§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:
1) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem
zwrotnym uczestnika oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta
Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji
Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera),
90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres
w terminie do dnia 10 października 2022 r.;
2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;
3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
§ 3. Informacje dodatkowe:
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję
Konkursową;
2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;
3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników konkursu,
b) II etap – rozmowa z uczestnikami konkursu;
4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwaliﬁkacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub drogą elektroniczną;
5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - do dnia 30 listopada 2022 r.;
6) z warunkami organizacyjno-ﬁnansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat działalności Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się
w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, tel. 42
638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym;
7) programy autorskie uczestników, składane w Konkursie stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. 2022 poz. 902) i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej
ustawie;
8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.
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WIDZEW PRZEGRYWA Z LECHEM POZNAŃ
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FOT. WIDZEW ŁÓDŹ (MARCIN BRYJA)

EKSTRAKLASA

8. KOLEJKA

MINUTA

LECH

POZNAŃ

2:0

WIDZEW
ŁÓDŹ

Amaral 80’
Ishak 81’

WIDZEW

na wagę porażki
Drużyna Janusza Niedźwiedzia przez lwią część
spotkania była równorzędnym rywalem dla
mistrza Polski, ale nie
utrzymała koncentracji
w końcówce. W ciągu minuty Lech Poznań wyprowadził dwa ciosy, które
dały mu zwycięstwo.
Czerwono-Biało-Czerwoni wyszli na mecz
przy ul. Bułgarskiej
w Poznaniu z trzema napastnikami w podstawowym składzie. Centralną pozycję zajął dobrze
grający Jordi Sanchez,
któremu pomagali młodzieżowiec Łukasz Zjawiński i Bartłomiej Pawłowski. Ten pierwszy
mógł zostać bohaterem,

kiedy został zablokowany
w dogodnej sytuacji. Ten
drugi zszedł w przerwie
z powodu kontuzji.
Absencja najlepszego
strzelca RTS-u miała
wpływ na jego poczynania, choć goście najbliżej zdobycia bramki
byli w drugiej połowie.
Po dośrodkowaniu Fabio Nunesa w słupek
strzelił Karol Danielak,
a Martin Kreuzriegler po
rzucie rożnym uderzył
głową minimalnie obok
bramki. Niewykorzystane sytuacje się zemściły.
W 80. minucie Ishak podawał w dwójkowej akcji
do Amarala, który pokonał Ravasa, a minutę później już sam wpisał się
na listę strzelców. Błąd
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Ravas – Stępiński, Żyro,
Kreuzriegler – Danielak
(91’ Milos), Hanousek,
Letniowski (78’ Lipski), Nunes
(91’ Hansen) – Zjawiński
(74’ Sypek), Pawłowski (46’ Kun)
– Sanchez

w wyprowadzeniu piłki
po wznowieniu od środka popełnił Lipski, a przy
bramce kapitana Lecha
asystował Citiaszwili.
Widzew przyjechał do
Poznania po dwóch zwycięstwach z rzędu i gdyby
kontynuował passę, wygrywając z Lechem, tak
jak w okresie przygotowawczym, mógłby zbliżyć się do podium. Ostatecznie jednak triumfował
mistrz Polski i zrównał
się liczbą punktów z beniaminkiem z Łodzi. Oba
kluby mają ich po tej serii
gier dziesięć. Następną
okazję do zdobycia punktów Widzew będzie miał
w piątek, kiedy to zmierzy się na własnym stadionie z Cracovią.
BS

Tabela na 4.09.2022, godz. 20:00

M

EKSTRAKLASA
1. Legia Warszawa
2. Wisła Płock
3. Pogoń Szczecin
4. Cracovia
5. Stal Mielec
6. Raków Częstochowa
7. Radomiak Radom
8. Lech Poznań
9. Korona Kielce
10. Widzew Łódź
11. Warta Poznań
12. Jagiellonia Białystok
13. Zagłębie Lubin
14. Śląsk Wrocław
15. Górnik Zabrze
16. Piast Gliwice
17. Miedź Legnica
18. Lechia Gdańsk
MISTRZ

PUCHARY

8
7
8
8
8
7
8
7
8
8
8
8
8
8
6
6
6
7

G PKT

11:7
19:7
13:8
11:6
12:10
11:9
9:10
8:7
9:9
9:10
6:9
9:10
4:8
6:11
8:8
5:6
6:11
5:15

17
16
16
13
13
13
11
10
10
10
10
9
9
9
8
6
4
4

SPADEK

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK
Tabela na 4.09.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1. LIGA
1. Ruch Chorzów
2. Arka Gdynia
3. Puszcza Niepołomice
4. Wisła Kraków
5. Bruk-Bet Ter. Nieciecza
6. ŁKS Łódź
7. Zagłębie Sosnowiec
8. Skra Częstochowa
9. Chrobry Głogów
10. Podbeskidzie B-B
11. Stal Rzeszów
12. GKS Katowice
13. GKS Tychy
14. Chojniczanka Chojnice
15. Odra Opole
16. Górnik Łęczna
17. Sandecja Nowy Sącz
18. Resovia Rzeszów
AWANS

M

9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
8
9
9
8
8
9
9

BARAŻE

Po porażce w Chojnicach
i pucharowym dreszczowcu
ze Stalą Mielec ŁKS wraca
do ligowego grania na własnym obiekcie. Dwie porażki
z rzędu wśród niektórych
kibiców przywołały widmo
poprzedniego sezonu. Okazja do jego przegonienia już
w poniedziałek (5 września)
w meczu z Górnikiem Łęczna.
W meczu z Chojniczanką
Rycerze Wiosny długimi
momentami byli nieporadni. Znów szwankowało rozegranie akcji

G PKT

12:7
14:6
10:9
13:9
15:12
10:7
10:8
7:8
13:14
8:11
15:12
10:8
14:15
11:14
11:17
9:10
4:12
6:13
SPADEK

18
17
17
16
15
15
14
14
13
12
11
11
11
10
7
6
6
4

Wrócić na
zwycięski szlak

w trzeciej tercji, brakowało
skuteczności i determinacji.
W meczu ze Stalą było podobnie. ŁKS przez większość
spotkania grał w przewadze
i… przegrywał! Fakt – rywal
ekstraklasowy – jednak grę
o jednego więcej należy
bezwzględnie wykorzystywać. Cały czas daje się
we znaki brak skutecznego
napastnika – ani Nelson Balongo, ani Piotr Janczukowicz, którzy są najczęściej
posyłani do boju, nie potraﬁą zapewnić odpowiedniej
liczby goli.

Spadkowicz zawodzi
Zawodnicy Górnika w poprzednim sezonie grali w Ekstraklasie, jednak gra na
najwyższym szczeblu
zdecydowanie ich
przerosła. Awans
wywalczyli po
świetnej rundzie wiosennej
i wygranych barażach właśnie z ŁKS-em. Po spadku
próżno jednak wypatrywać szybkiego powrotu na
salony – jak na razie trwa
mozolna walka o wydostanie się ze strefy spadkowej.
W ośmiu spotkaniach Gór-

nik zgromadził
zaledwie sześć
punktów,

FORTUNA 1. LIGA

wygrał jedynie raz,
a trzy r a z y z r e m i s o wał. Mecz odbędzie
się w poniedziałek
(5 września) o godz.
20:30 na stadionie
Władysława Króla
w Łodzi.
PB
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5.09

22°C

Rodzinne miasto

Imieniny
obchodzą:
Dorota, Wawrzyniec,
Modesta, Herkules,
Bertyn, Budziboj

zka
Ł aw e c
a
Tuwim

Po garści zabawnych fraszek
i aforyzmów na planowane za tydzień
zakończenie rocznych spotkań z panem
Julianem dorzućmy jeszcze kilka
refleksji łódzkiego poety:

***

WTOREK

6.09

21°C

ŁODZIANIZMY

GLIKOWAĆ
CZY GLINDZIĆ

Reﬂe

ksy

Nie mam żadnego zajęcia:
Jestem tylko łowcą słów.
Czujny i zasłuchany
Wyszedłem w świat na łów.

***

Pamiętaj: kiedy znów zdziczeję,
Odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj!

***

To bardzo łódzkie, a raczej bałuckie określenia,
które spotkać można
jeszcze dziś. Glikować
(od niem. Glück – szczęście) znaczy po prostu
życzyć szczęścia i powodzenia, co przywodzi
pozytywne skojarzenia.
Z kolei czasownik glindzić w łódzkiej gwarze
oznacza
marudzenie, ga-

Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg
Ku Niemu dusza ulata.

„Był ekstatykiem, musiał kogoś wielbić,
tańczyć przed Arką Przymierza, żył tylko
chwilami tych uniesień i dzięki tym chwilom”
– tak o Tuwimie pisał Aleksander Wat.

Kolejne wydanie w środę

ŁÓDZKIE GAWĘDY

Imieniny
obchodzą:
Albin, Bogdana,
Bolemir, Eugenia,
Eugeniusz, Ewa,
Michał, Tomasz

danie w kółko na jeden
temat, przynudzanie,
rozmowy o niczym, natrętne utyskiwanie. Można pewnie glindzić jak
najęta żona w domu albo
mąż na zakupach, mówca na jakimś nudnym zebraniu, polityk na wiecu,
a czasem także wykładowca na zajęciach.
W tym kontekście nasuwa się pewne skojarzenie
z popularnym zwłaszcza
wśród młodzieży słowem „nawijać”, odnoszącym się do dynamicznej rozmowy w ogóle,
ale jakby z podtekstem
włókniarskim, np.: „No,
nawijaj, nawijaj!” albo
„Dzwoniła do mnie
kumpela i nawijałyśmy
przez godzinę”.
Generalnie jednak lepiej
glikować niż glindzić,
a ponawijać zawsze można…
agr

REGULACJA STAREGO MIASTA
Zgodnie z przepisami budowlanymi komisji rządowej Królestwa Polskiego
dążono do podniesienia stanu estetycznego miasteczka.
W związku z tym nakazano,
by m.in. wszystkie nowe
domy wznoszono według
kilku typowych, zatwierdzonych projektów. Jednocześnie przystąpiono do
regulacji obszaru zabudowy
staromiejskiej. W myśl wytycznych Rajmunda Rembielińskiego uregulowano
przede wszystkim rynek
i plac kościelny, nadając im
bardziej foremne kształty.
W 1823 r. uporządkowano
sąsiednie ulice – na nowo
wytyc zono ul. Brzezińską
(dziś ul. Wojska Polskiego), wyprostowano linię
ul. Kościelną, rozszerzono
i wyrównano ul. Wolborską,
a także ukształtowano
i przedłużono ul. Drewnowską.
W 1820 r. Łódź miała
106 domów z drewna,
a przeprowadzenie traktu
w obrębie zabudowy miej-

skiej Łodzi wymagało przesunięcia kilku budynków
w zachodniej pierzei rynku
i placu kościelnego oraz rozebrania kilku innych.
Północny odcinek traktu, pomiędzy placem kościelnym a granicą miasta, w 1823 r. nazwany
ul. Nową, a później
ul. Zgierską, zastąpił dawną ul. Cygańską, która pozostała nieco na zachód
i z czasem uległa likwidacji. Regulacja nie naruszyła
w większym stopniu średniowiecznego układu urbanistycznego dawnej Łodzi
rolniczej.
Wprowadzone zmiany były
jednak w skali ówczesnego
miasteczka dość istotne
i przyczyniły się do nadania centralnej części foremnego kształtu oraz lepszego
wyglądu.
W takiej postaci układ starej części Łodzi przetrwał
do naszych czasów, a Stary Rynek jest obecnie po
200 lat ponownie regulowany.
agr

5 września PIERWSZA WZMIANKA O ŁODZI

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Mural pt. „Dziewczynka z pieskiem” przy ul. Tuwima 98, autorstwa absolwenta łódzkiej ASP – Jakuba Michalskiego

KARTKA Z KALENDARZA

6 września 1332 r. w Łęczycy Władysław,
książę łęczycki i dobrzyński, wydał przywilej,
w którym po raz pierwszy pojawia się nazwa
wsi Łodzia. Jest to tzw. pierwszy zapis, a zatem dokładnej daty jej założenia nie znamy.
Duże znaczenie dla ustalenia chronologii Łodzi ma fakt, iż tutaj znajdowała się dawna królewska komora celna, wymieniona w dokumentach pośród jednostek wywodzących się
z XII–XIII w., położonych w miejscowościach
będących własnością monarszą. Dziesięcinę
z tych komór pobierało arcybiskupstwo gnieźnieńskie, a dziewięcinę – scholasteria łęczycka.
Zbliżamy się do jubileuszowego roku 600-lecia
nadania Łodzi praw miejskich, ale geneza istniejącej tu wsi jest, jak widać, znacznie starsza.
Można wysunąć przypuszczenie, że Łódź-wieś istniała już w pierwszej połowie XII w.
i początkowo była własnością monarszą, ale
przed 1332 r. przeszła w posiadanie biskupstwa włocławskiego.
Dokument z 6 IX 1332 r. ma typowy charakter przywileju immunitetowego. Książę
Władysław zwolnił wówczas 14 wsi w ziemi
łęczyckiej i ich ludność (w tym także Łódź),
należących do biskupstwa włocławskiego, od
wszelkich opłat, podatków, posług, powinności i innych ciężarów oraz od sądownictwa

Władysław Łokietek w 1327 r.
nadał w lenno Ziemię Łęczycką
swojemu bratankowi,
księciu Władysławowi Dobrzyńskiemu
książęcego. Odtąd mieli oni odpowiadać jedynie przed swoim panem, tj. biskupem, lub
jego sołtysami oraz włodarzami, a ponadto
biskup otrzymał pozwolenie przeniesienia
tych wsi na prawo niemieckie lub polskie. agr
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