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Wigencja to dawna łódzka przędzalnia, zespół fabryczny
należący niegdyś do Maurycego Wolhmana i Adolfa Goldmana. Dziś powstają tu teatr, biblioteka oraz rodzinna restauracja, a 100-letnia fabryka z ruiny zmienia się w perłę
łódzkiej rewitalizacji.

Przegląd inwestycji

ZAJRZYJ DO WIGENCJI!

Masz pytania dotyczące tej inwestycji? Chcesz zobaczyć ją z bliska? Przyjdź na spotkanie z przedstawicielami miasta! Spotkanie prowadzone w ramach cyklu
spacerów po najważniejszych łódzkich inwestycjach
rozpocznie się we wtorek (20 września) o godz. 17:00
przy ul. Sienkiewicza 75/77.
rd
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CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

UPRAWIAŁ KONOPIE W ŁAZIENCE

Łódzcy policjanci dostali informację o tym, że
w mieszkaniu przy ul. Odrzańskiej znajdują się narkotyki. Pojechali na miejsce
i zapukali do drzwi, ale
przebywający w środku
mężczyzna nie chciał im
otworzyć. Weszli więc do
mieszkania przez okno,
a wtedy zobaczyli 34-latka,
który pośpiesznie upychał
susz roślinny do spłuczki toalety. Okazało się, że
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w łazience, w specjalnie
przygotowanej, zabudowanej wnęce, znajduje się
uprawa konopi, a w niej
nie tylko wysokie na ponad
pół metra rośliny, ale też
specjalistyczne ﬁltry, wentylator i oświetlenie. Znaleziono także susz uzyskany
z uprawy konopi. Notowany w przeszłości 34-latek
przyznał, że to jego narkotyki. Grozi mu kara do 3 lat
pozbawienia wolności. rp

Na ścianie kamienicy
stojącej przy ul. Jaracza 58
odsłonięto mural przedstawiający afrykańską plantację kakaowca.
Wielkoformatowe dzieło, wykonane
farbami pochłaniającymi CO2, nawiązuje do ekologii i zrównoważonego
rozwoju. Mural powstał z inicjatywy
firmy Barry Callebaut, wiodącego
producenta czekolady. Jego autorką jest łódzka artystka
– Paulina Kwietniewska.
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INTELIGENTNE MIASTO

PRESTIŻOWE TARGI W ŁODZI
Trzecia edycja największych
w Polsce targów nowoczesnych technologii miejskich
Smart City Expo Poland
zorganizowana
zostanie
w Łodzi. Impreza odbędzie się
w dniach 25–26 października 2022 r. w hali Expo, przy
al. Politechniki 4.
Targi Smart City Expo Poland to jedyne w Polsce
wydarzenie
międzynarodowe dotyczące zasto-

sowania
nowoczesnych
technologii w usługach
miejskich i zarządzaniu
miastem. W 2022 r. na
targach swoje produkty
i usługi zaprezentuje co
najmniej 80 wystawców
z czterech kontynentów!
Wśród nich: T-Mobile, PolCard from Fiserv, Asseco
Data Systems, Orange,
Forprogress czy Wizlink.
Nowością jest zmiana lokalizacji imprezy z War-

szawy na Łódź. – Kierunki rozwoju Łodzi,
zarówno w zakresie infrastruktury miejskiej, jak
i systemów zarządzania
nią, idealnie odpowiadają
tematyce naszej imprezy –
mówi Piotr Łyżeń, dyrektor targów.
Targom tradycyjnie towarzyszyć będzie dwudniowa konferencja poświęcona zagadnieniom
związanym z branżą

SCHRONISKO W ŁODZI

POKOCHAJ JULKA!
Julek trafił do schroniska
w czerwcu 2021 r., gdy
miał ok. 4 lat. Jego początki nie należały do łatwych – psiak trochę obraził się na świat, a resztę
zrobiły stres i strach.
Na szczęście teraz można powiedzieć o nim
wiele dobrego! Ten
piękny kundelek zna
podstawowe komendy:
siad, daj łapkę i leżeć.
Przybiega na zawołanie,
lubi aportować piłkę.

Jest samodzielny i niezależny.
Julek wobec obcych
może być na początku
trochę wycofany i nieufny – musi poznać człowieka, zanim zdecyduje
się mu zaufać. Ale gdy
już kogoś zna, jest bardzo radosny i posłuszny.
Można z nim nawiązać
fajną, pełną zrozumienia
i szacunku relację.
Do pełni szczęścia brakuje mu tylko ludzkiego przyjaciela, z którym
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Redaktorka wydania:
Dorota Szczepańska

będzie mógł spędzać
czas, czuć się bezpieczny i kochany.
Na pewno będzie
wspaniałym towarzyszem dla osób,
które podarują mu
szansę!
RedSc
Osoby chętne
do adopcji Julka
proszone
są o kontakt ze
schroniskiem:
schronisko.
biuro@o2.pl

smart city. W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele samorządów,
świata nauki oraz największych polskich oraz
zagranicznych ﬁrm dostarczających nowoczesne, innowacyjne rozwiązania i narzędzia dla
miast.
rd
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REWITALIZACJA

BYŁA RUINA – BĘDZIE PERŁA
Jeszcze w 2022 r. zakończy się remont kamienicy przy
ul. Rewolucji 1905 r. 29. Zabytek został gruntownie odnowiony
i wkrótce stanie się prawdziwą ozdobą centrum Łodzi.
Kamienica stojąca przy
ul. Rewolucji 1905 r. 29
jeszcze niedawno straszyła przechodniów, ale dziś

trudno już w to uwierzyć.
Budynek ma odrestaurowaną fasadę, nowy dach,
wyremontowane piwnice,

wzmocnione stropy, nową
stolarkę okienną i drzwiową. Na podłogach klatek
schodowych jest już lastriko, a na ścianach – świeże
tynki. Ekipa budowlana
położyła także nowe instalacje i podłączyła kamie-

REMONTY ULIC

ZMIANY DLA KIEROWCÓW
W poniedziałek (19 września)
zmieni się organizacja ruchu
na ulicach Boya-Żeleńskiego, Obrońców Westerplatte
i Organizacji WiN. Wystartują
również prace na ul. Kąkolowej na osiedlu Kochanówka.
Zmiany na Bałutach
Zniszczona
nawierzchnia ul. Boya-Żeleńskiego zostanie naprawiona,
ale – mimo że prace będą
prowadzone przy zachowaniu ruchu pojazdów
– kierowcy i pasażerowie
nie unikną utrudnień.
Odcinkiem od ul. Sucharskiego do ul. Obrońców
Westerplatte przejedziemy tylko w kierunku
ul. Obrońców Westerplatte. W drugą stronę przejazd zapewniony będzie
poprzez ulice Organizacji
WiN i Sucharskiego do
ul. Boya-Żeleńskiego. Tak
też w kierunku ul. Spornej
pojadą autobusy. Ul. Organizacji WiN (pomiędzy
Obrońców Westerplatte,
a Głowackiego) oraz cała
ul. Sucharskiego będą jednokierunkowe na wschód
od Boya-Żeleńskiego.
Po nowej trasie – przez
ulice Organizacji WiN,
Głowackiego i Sucharskiego do Boya-Żeleńskiego

nicę do sieci centralnego
ogrzewania.

Ostatnia prosta
Do zrobienia zostało naprawdę niewiele, a remont
budynku wkroczył na
ostatnią prostą. – Prowadzimy już prace wykończeniowe. W łazienkach
i kuchniach układane są
płytki, montujemy drzwi
wewnętrzne,
kładziemy
posadzki, a na dachu prowadzone są ostatnie obróbki blacharskie – zapewnia

Jan Biernat, przedstawiciel
wykonawcy.
Prace dobiegają końca także w oﬁcynie. Ocieplono
i otynkowano elewacje po
jej lewej stronie, a rusztowania są właśnie przenoszone,
aby robotnicy mogli dokończyć pozostałe ściany.

Zielone podwórko
Wraz z kamienicą zmieni
się także jej podwórko – po
ukończeniu remontu będzie
ono zielone. Rozpoczęło się
już porządkowanie terenu,

rozbiórki starych krawężników i betonu. Kolor oraz
rodzaj nowej kostki zostały wybrane, trwają także
przygotowania do sadzenia
zieleni.
Po remoncie w kamienicy powstanie 26 wygodnych i nowoczesnych
mieszkań komunalnych,
cztery lokale usługowe
oraz miejsce do sąsiedzkich spotkań. Wartość
inwestycji to 9,8 mln zł.
ML

FOT.LODZ.PL

Modernizacja kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r. 29 jest możliwa dzięki gminnemu programowi
rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. Kwartał ulic pomiędzy Wschodnią, Kilińskiego, Jaracza
i Rewolucji 1905 r. to tzw. pierwszy obszar rewitalizacji. W ramach planu rewitalizacji obszarowej
Łodzi ponad 1,7 tys. ha w centrum miasta podzielono na osiem obszarów, na których modernizowane są całe kwartały budynków, ulic i terenów zielonych.

REKLAMA

– pojadą linie 64, N6 i Z6
w kierunku Widzewa,
ronda Powstańców 1863 r.
i Sikawy. Jadąc na dworzec
Północny i do centrum, autobusy nie zmienią trasy
i pojadą przez ulice Boya-Żeleńskiego oraz Obrońców Westerplatte.
Prace
na Kochanówce
Remonty prowadzone są
nie tylko na głównych arteriach miasta. Droga pod
domem to najważniejsza
ulica dla każdego mieszkańca, dlatego tak ważne
są remonty również tych
mniejszych, osiedlowych
ulic. Nową nawierzchnię
jeszcze w 2022 r. zyska

ul. Kąkolowa. Prace, które rozpoczną się w poniedziałek (19 września),
wykonane zostaną na jej
najbardziej
wyeksploatowanym odcinku – od
ul. Zimna Woda do ul.
Szałwiowej. Podczas prac
ul. Kąkolowa będzie zamknięta dla ruchu, ale zapewnione zostaną wjazdy
docelowe.
TAnd
FOT.LODZ.PL

W tym roku na osiedlu Kochanówka nowa nawierzchnia wykonana zostanie również na ul. Kłosowej (ul. od
Glebowej do ul. Lechickiej)
i ul. Morgowej (od ul. Szczecińskiej do ul. Lechickiej).

WYDARZENIA
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DZIEJE SIĘ W

IAŁEK
PONIEDZ

Upcykling
w ogrodzie
O godz. 10:00 w Bibliotece
Słówka (ul. Boya-Żeleńskiego 15) rozpoczną się
warsztaty „Upcykling
w ogrodzie”. Zajęcia
skierowane są do młodzieży i dorosłych. Udział
jest bezpłatny, obowiązują
zapisy przez formularz
dostępny po zeskanowaniu
kodu QR.

33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier
już w najbliższy weekend (24
i 25 września)! W Atlas Arenie (al. Bandurskiego 7) na
gości czekać będą spotkania
z najsłynniejszymi polskimi
i zagranicznymi twórcami,
największe targi komiksowe
w kraju, warsztaty twórcze
oraz wyjątkowe wystawy. Pod
jednym dachem spotka się ponad 150 twórców!
Goście Festiwalu
Największą gwiazdą tegorocznej edycji będzie
autor ilustracji znajdującej się na plakacie festiwalu – Kim Jung Gi, artysta
podziwiany przez rzesze
grafików na całym świecie. W imprezie wezmą
udział także m.in. Miguel
Valderrama – rysownik
komiksu „Cyberpunk
2077: Trauma Team” –
oraz Greg Rucka, w Polsce znany przede wszyst-

kim z serii „Wonder
Woman”, „Gotham Central” oraz „Wolverine”.
Stały program
Program, jak co roku,
składa się z kilkunastu
sekcji. Stałe elementy
imprezy to: spotkania
z twórcami komiksu
z całego świata; strefa
autografów; targi komiksowe, na których można
kupić najnowsze komiksy z kraju i ze świata
oraz znaleźć prawdziwe
białe kruki wśród komiksów antykwarycznych;
warsztaty praktyczne ze
znanymi rysownikami
i scenarzystami; wystawy, premiery i konkursy. – Podczas festiwalu
odbywać będą się panele
dyskusyjne i prelekcje.
To przede wszystkim
rozmowy ekspertów, pasjonatów, dziennikarzy
i k r y t y k ów n a t e ma t y

komiksowe: od historii
komiksu, przez serialowe i filmowe adaptacje,
po rozważania nad architekturą w komiksie oraz
panele związane z mangą i anime – mówi Adam
Radoń, szef MFKiG.
– W tym roku odbędzie
się m.in. spotkanie z obsadą polskiego dubbingu
do „Belle” czy dyskusje moderowane przez
United States of Komiks
i Łódzki Fanclub Star
Wars. Uczestnicy dowiedzą się również, co jest
dziś grane w p o ls kim
gamedevie i jak dołączyć
do tego zacnego grona.
Festiwalowe nowości
W tym roku, z okazji 50.
urodzin Kajka i Kokosza,
zostanie zorganizowana
specjalna strefa poświęcona jubilatom, a w niej:
wystawa, otwarte warsztaty z rysowania dziel-

nych wojów (prowadzenie: Wojciech Olszówka),
czytelnia, gralnia i kolorowanki dla najmłodszych, stoisko, na którym
będzie można nabyć gadżety z bohaterami serii, a także zagrać w grę
„Kajko i Kokosz: Na plasterki!”.
Nowością będzie także
strefa literacka poświęcona twórczości J.R.R.
Tolkiena ze specjalnym
konkursem cosplay odnoszącym się do twórczości pisarza.
Większa strefa gier
Większa niż przed rokiem
będzie strefa gier komputerowych, konsolowych
i planszowych, z blokiem
teoretycznym wypełnionym spotkaniami z badaczami i twórcami gier.
Twórcy MFKiG zapowiadają także interaktywne
stanowiska dla zwolenni-

PREMIERA

PANEUROPY

Podczas Międzynarodowego Festiwalu
Komiksu i Gier będzie
miał premierę dwutomowy komiks „Paneuropa vs. Zmory Przeszłości”. Jest to kolejna
część cyklu, który powstaje z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podobnie jak wcześniejsze wydawnictwa
tej serii, komiks podejmuje najważniejsze
problemy, z jakimi
zmaga się współczesna
Europa. Jego tematem
będzie kryzys migracyjny oraz problem
dyskryminacji i braku
równości.

Autorami scenariusza
komiksu „Paneuropa
vs. Zmory przeszłości”
są Magdalena Lankosz
i Tomasz Kontny. Ilustracje wykonali Monika Laprus-Wierzejska,
Rafał Szłapa, Robert
Służały oraz Wojciech
Stefaniec.
rd

ków zarówno starszych,
jak i współczesnych platform gamingowych, a także bogaty program merytoryczny, który wypełnią
dyskusje nt. dziedzictwa
oraz perspektyw polskiego gamedevu.
W sekcji retro będzie
można przyjrzeć się rywalizacji pomiędzy kolejnymi generacjami konsol
Sega i Nintendo. To okazja, by chwycić za pad
i osobiście przekonać się,
jakimi atutami dysponowały urządzenia tych
firm. Osoby preferujące
bardziej aktualne rozwiązania sprzętowe otrzymają do dyspozycji najnowsze komputery i konsole
oraz szansę, by zmierzyć
się z innymi amatorami
gier zręcznościowych. Dla
najlepszych przewidziano
atrakcyjne nagrody!
RedKu

Gry planszowe
O godz. 17:00 Miejska
Strefa Kultury Ośrodek
Karolew (ul. Bratysławska
6A) zaprasza na spotkania
z grami planszowymi dla
seniorów. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy:
501 939 033.
DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Czyste powietrze

Na godz. 16:00 zaplanowano
spotkanie dla mieszkańców
Łodzi, którzy są zainteresowani wymianą źródeł ciepła
na paliwo stałe i termomodernizacją w budynkach
jednorodzinnych. Spotkanie
odbędzie się w punkcie
konsultacyjno-informacyjnym (al. Piłsudskiego 100,
IV piętro, pok. 74).
Wstęp wolny.
Żaby w śmietanie

O godz. 17:00 w Bibliotece
Otwartej (ul. Narutowicza
8/10) rozpocznie się spotkanie autorskie z Katarzyną Bareją poświęcone
książce „Żaby w śmietanie,
czyli Stanisław Bareja
i bliscy”. Katarzyna Bareja,
córka Stanisława, filmoznawczyni, psychoterapeutka, z wielką czułością,
za pomocą niepublikowanych nigdy fragmentów
pamiętników rodzinnych
i prywatnych listów, maluje
portret słynnego twórcy
jako ojca, syna, brata,
męża, przyjaciela, a nade
wszystko – człowieka.
Wstęp wolny.
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SUPERWARSZTATY

DLA SENIORÓW
Łódzcy seniorzy mają prawo
być aktywni, zdobywać cyfrowe supermoce, relaksować się
przy gongach, pomagać innym
i jeszcze świetnie się przy tym
bawić.
Pani Ewa, 68-letnia ekonomistka ze Złotna, mówi
o sobie, że jest smartfonowym samoukiem. – Niby
jakoś posługuję się laptopem i smartfonem, ale ta
wiedza idzie do przodu,
a ja chcę nadążać – opowiada seniorka. Najwięcej
obaw budzą w niej internetowe zakupy i płatności
online, dlatego jak tylko
przeczytała na facebookowym fanpage’u Fundacji
„W Człowieku Widzieć
Brata” o cyfrowych supermocach dla seniorów
w projekcie „Okno na
świ@t”, to od razu się zapisała. – Mam nadzieję, że
wreszcie opanuję kupowanie przez internet i będę
mogła jedynie się pośmiać,
jaka to wcześniej była ze
mnie gapa – mówi.
Przygoda
ze smartfonem
Seniorzy z Łodzi i okolic
już dziś mogą szykować

się na cyfrową
przygodę. Na początek wezmą udział
w warsztacie, podczas
którego będą oswajać internet we własnym telefonie
i poznawać platformę „Learn My Way”. Dzięki niej
mogą kontynuować naukę
samodzielnie w domu.
Pierwsze warsztaty dla
10-osobowych grup zostaną
poprowadzone 23 września
(piątek) w: Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora
(CZAS) przy ul. Rzgowskiej 170 (godz. 9:00–11:00),
Miejscu Spotkań przy
ul. Strzelców Kaniowskich 9 (godz. 11:30–13:30)
oraz Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora
(CZAS) przy ul. Libelta 16
(godz. 14:30–16:30). Fundacja zapewni również indywidualne konsultacje osobom, które nie mogą wyjść
z własnego domu np. z powodu niepełnosprawności.
Gongi i gimnastyka
umysłu
„Okno na świ@t” nie jest
jedynym projektem organizowanym obecnie przez tę
fundację dla seniorów. Cały
czas mieszkańcy Łodzi 60+
mogą dołączyć do „Mamy
Siebie!”, bo zwolniło się
kilka miejsc w grupie na
Górnej (CZAS przy ul. Rzgowskiej).

W środę (21 września)
w godz. 9:00–11:00 seniorzy spotkają się na warsztatach kulinarnych, by
wspólnie przygotować
smaczne i zdrowe przekąski. W czwartek (29 września) w godz. 13:00–14:30
szefowa fundacji, Oksana
Hałatyn-Burda, poprowadzi zajęcia rękodzielnicze,
a w październiku i listopadzie nastąpi kontynuacja projektu pod hasłem
„Wciąż Mamy Siebie”.
W programie: rękodzieło,
gimnastyka umysłu oraz
masaże dźwiękami mis
i gongów.
Babki z Polesia robią
teatr
Miłośnicy teatru mogą
wziąć udział w projekcie
„WidziMY się!”, którego
Fundacja „W Człowieku
Widzieć Brata” jest patronką. Stworzyła go nieformalna grupa Ale! Babki z Polesia założona przez trzy
panie, w tym dwie seniorki.
Wyszły one z założenia, że
osoby 60+ mają prawo być
aktywne, pomagać innym
i jeszcze świetnie się przy
tym bawić. Ich pomysł wygrał jeden z Łódzkich Mikrograntów ﬁnansowanych
z budżetu Miasta Łodzi.
Projekt zakłada wystawienie spektaklu, którego
scenariusz powstanie na

podstawie
dowcipów
i anegdot
o związkach
małżeńskich.
Wszystkie
scenki będą
przeplatane przebojami
z dawnych lat,
żeby śpiewać mogli nie tylko „aktorzy”,
ale i widownia, czyli podopieczni dwóch łódzkich
DPS-ów. Projekt będzie też
aktywizował cyfrowo, bo
źródłem informacji ma być
wyłącznie internet. A więc
„WidziMy się!” 22 września
(czwartek) o godz. 11:00, 24
września (sobota) o godz.
12:00 i 27 września (wtorek) o godz. 11:00 w Miejscu Spotkań przy Strzelców
Kaniowskich 9.
Karolina
Tatarzyńska

Czas warto spędzać
aktywnie w każdym
wieku

ZAPISZ SIĘ
„Okna na świ@t”: 509 147 833
(pon.–pt., godz. 10:00–17:00)
lub fundacja@pomagajznami.org
„WidziMy się!”: 609 521 597
„Mamy Siebie!”: 507 094 733

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA NA GRYPĘ

Ruszyły szczepienia przeciwko grypie dla seniorów z Łodzi. Korzystać z nich mogą
bezpłatnie łodzianie w wieku
65+. Przy zapisach na szczepienia nie obowiązuje rejonizacja. Można zgłosić się do
każdej poradni, która realizuje program. Zakup szczepionek sfinansowało miasto.
W poniedziałek (19 września) ruszyły zapisy na
szczepienia w MCM
Widzew. Zgłaszać się
można telefonicznie, od
poniedziałku do piątku

w godz. 10:00–13:00 pod
numerem: 451 166 555.
Telefon obowiązuje dla
wszystkich placówek centrum: ul. Elsnera 19, al. Piłsudskiego 157 i ul. Sacharowa 21A.
Zapisy trwają też w trzech
innych poradniach. W Centrach Medycznych Medycyna Grabieniec przy
ul. Grabieniec 13 zapisywać się można osobiście
w rejestracji przychodni
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00–19:00 lub telefonicznie: 42 237 16 27.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum
Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi prowadzi zapisy
telefonicznie lub osobiście: ul. Aleksandrowska
61/63 (tel. 42 27 21 806),
al. Piłsudskiego 133B
(tel. 42 27 97 329), ul. Tymienieckiego 18 (tel. 42 27
97 259) i ul. Gdańska
117A (tel. 42 27 97 152).
Cogito Sebastian Łaźniak przyjmuje zapisy telefonicznie
od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00–16:00 pod
nr tel.: 800 808 006 lub
731 541 455. Szczepienia
odbędą się w Medin Gabinety Lekarzy Specjalistów
przy ul. Nawrot 82.
OHO

FOT: ENVATO ELEMENTS

ŁODZIANIE KREUJĄ
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KIEDYŚ MEDALE,

DZIŚ JUDO
W KOŚCIELE

Już od dwóch dekad zajmuje się judo. Aleksander Beta
ma 31 lat i zaraża swoją pasją
młodych łodzian. Prowadzi
zajęcia na terenie łódzkiej
parafii.

Mistrza Polski w Judo Seniorów. Dzięki temu sukcesowi dostał się do kadry narodowej. W 2014 r. zdobył
złoty medal Pucharu Świata, a 2 lata później – brąz
na Mistrzostwach Europy
w turnieju drużynowym.
Wzmocniła go wiara
Niejednokrotnie myślał
o porzuceniu tej dyscypliny. W niektórych momentach przechodził etap zwątpienia. Przegrywał kolejne
walki i chciał się poddać.
– Ale tego nie zrobiłem.
Wytrwale trenowałem jeszcze mocniej. Gdy zdobywałem kolejne osiągnięcia,
stawałem przed lustrem
i mówiłem: „Było warto” –
podkreśla łodzianin.
Jego pasję bardzo wzmocniła wiara. Miewał momenty
załamania, ale dzięki niej na
nowo odnalazł sens życia.
Cieszył się ze zwycięstw
i wyciągał cenne lekcje
z porażek. Każda walka
była dla niego przygodą.

Jako trener
Dzisiaj Aleksander już nie
startuje w zawodach, został
trenerem.
– Dzielę się swoją pasją
i chcę, żeby młodzi zaczęli
uprawiać sport i oderwali
się od smartfonów, tabletów i innych zabieraczy
czasu – mówi łodzianin.
Od 2018 r. prowadzi „Szkołę Pozytywnych Wojowników – BetaJudo”. Od marca 2022 r. jej siedziba mieści
się w budynku stojącym na
terenie paraﬁi pw. św. brata Alberta Chmielowskiego
w Łodzi. To dość niecodzienne miejsce na uprawianie sportu. Sala treningowa znajduje się tuż przy
kościele, a na ćwiczące na
macie dzieci spoglądają wiszące na ścianach wizerunki Jana Pawła II, Benedykta
XVI oraz św. Alberta.
– Teren kościoła jest miejscem szczególnym, dlatego
dzieciaki muszą
mieć do niego
szacu-

nek. Ale bez względu na
poglądy każdy znajdzie tutaj miejsce – zaznacza Aleksander Beta.
Na zajęcia przychodzą
chłopcy i dziewczynki,
a ich wiara oraz światopogląd nie mają większego
znaczenia. Podczas treningów obowiązują pełna koncentracja i zasady fair play.
Uczestnicy uczą się szacunku oraz samodyscypliny.
– Od razu tonuję wszystkie zachowania agresywne
i przejawy braku kultury.
Są granice, których nie
wolno przekraczać. Wola
walki nie może polegać
na wyrządzaniu krzywdy
drugiej osobie, ale swoje
umiejętności
można

wykorzystać na przykład podczas samoobrony
i obrony innych ludzi – zaznacza sportowiec.
Aleksander wychodzi z założenia, że w parafii jest
w stanie przekazać dzieciom wiele pozytywnych
i dobrych wartości. Gdyby
prowadził szkołę w innym
miejscu, robiłby dokładnie
to samo.
– Nikt otwarcie nie krytykuje mnie za to, że prowadzę tutaj zajęcia. Pojawiają
się różne głosy i opinie,
ale to nie jest hejt. Dzięki
przychylności proboszcza,
który jest otwarty na nowe
inicjatywy, to właśnie
w tym miejscu mogę uczyć
„łagodnej drogi” judo. Rola
trenera to przede wszystkim wychowanie dzieci do
bycia dobrymi ludźmi i ja
staram się to robić –
podkreśla.
Konrad
Wojtczak

FOT. LODZ.PL

Na macie pojawia się boso,
w japońskiej judodze i czarnym pasie. Uświadamia
swoim podopiecznym, że
judo ma wiele zalet.
– To niesamowity nośnik
wartości, który uczy pokory, szacunku do drugiego
człowieka i wytrwałości.
Wielu lekarzy i fizjoterapeutów poleca ten sport
jako najlepszy dla rozwoju
dziecka. Judo wzmacnia nie
tylko wytrzymałość i siłę,
ale również logiczne myślenie. Trenujący muszą znaleźć odpowiedni sposób, by
wygrać. Poza tym kształtują
swój charakter, bo zwycięstwa wcale nie są najważniejsze, a porażki
trzeba przyjmować
na klatę – mówi
Aleksander Beta,
trener judo.

Sportowe sukcesy
Od dzieciństwa był bardzo
aktywny, a jego przygoda
z judo zaczęła się w 2002 r.
Dyscyplinę tę pokazał mu
tata, który sam swego czasu trenował. Aleksander
traﬁł do Klubu Sportowego
„Gwardia” Łódź. Z pierwszego treningu wrócił z płaczem, ale nie poddał się tak
łatwo. Liczne gry i zabawy
na macie oraz chęć wyładowania energii sprawiły, że
wreszcie mu się to spodobało.
W 2009 r. zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów,
a 2 lata później zwyciężył
w Pucharze Polski. Rok
2012 był przełomowy.
Wtedy jako pierwszy w historii województwa
łódzkiego
zdobył
tytuł

Sala treningowa znajduje się tuż przy kościele, a na ćwiczące
na macie dzieci spoglądają wiszące na ścianach wizerunki
Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz św. Alberta

TEMAT NUMERU 
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KULTURALNA J

LIGHT MOVE
FESTIVAL
Light Move Festival to
obowiązkowa
pozycja
w jesiennym kalendarzu
łódzkich miłośników kultury. W 2022 r. Festiwal
Światła zaplanowano na
ostatni weekend września
(23–25). Hasłem 12. edycji
jest „Przebudzenie”, a złożą się na nią tradycyjnie już
widowiskowe mappingi,
spektakularne
projekcje
i świetlne instalacje. Ale to
nie wszystko! W tej edycji
program został wzbogacony o wydarzenia muzycz-

ne na niespotykaną dotąd
skalę. Na plenerowej scenie
na pl. Dąbrowskiego wystąpią m.in. The Bullseyes
i Heima oraz REBEL BABEL pod batutą Łukasza
L.U.C.
Rostkowskiego
z Piotrem Roguckim, Magdaleną Kumorek, Anią
Karwan i KIWI. W EC1
królować będzie klubowe Sonic Trip. Muzyczne
atrakcje czekają także na
spacerujących wieczorem
ul. Piotrkowską

Jesień to wyjątkowa dla kultury
pora roku – wiemy o tym doskonale zwłaszcza w Łodzi. Uwielbiane przez łodzian festiwale,

MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL KOMIKSU I GIER
W weekend 24 i 25 września w Atlas Arenie odbędzie się największy
w Polsce festiwal komiksu, rozrywki elektronicznej i gier planszowych.
Na uczestników imprezy
czekać będą spotkania
z twórcami komiksu z całego świata, targi komiksowe, warsztaty praktyczne
ze znanymi rysownikami
i scenarzystami, wystawy,

FOTOFESTIWAL
Chociaż Fotofestiwal jest
wydarzeniem, które łodzianom – słusznie – kojarzy się z przełomem
wiosny i lata, to jesienią
otwarta zostanie wystawa będąca finałem tegorocznej edycji. Od 22
września do 16 października w Art_Inkubatorze

(ul. Tymienieckiego 3) będzie można oglądać prace
zebrane w ramach wystawy „TransWspólnoty:
wektory przemian”, które
podejmą temat współczesnych przeobrażeń koncepcji
wspólnotowości.
Wstęp na wystawę jest
wolny.

koncerty najwię
z Polski i ze ś
miłośników mu
i tych, którzy w

prelekcje, panele dyskusyjne oraz konkursy (w tym
cosplay), a także gala rozdania nagród festiwalowych, podczas której przyznawane są Komiksusy
i nagroda Humoris Causa
im. Papcia Chmiela (autora
„Tytusa, Romka i A’Tomka”).

INFO

Więcej o festiwalu
przeczytasz na str. 5.

GREAT SEPT
Jesienią Łódź stanie się
prawdziwą muzyczną sceną, a w zasadzie przestrzenią wielu scen! W dniach
20–22 października w naszym mieście odbędzie się
pierwsza edycja Great September Showcase Festival
& Conference – nowego
festiwalu Artura Rojka.
Za jego sprawą w ciągu
3 dni na scenach w całym
mieście wystąpi kilkudziesięciu wykonawców
z całej Polski, a wśród nich

m.in. Ralph K
lia Wieniawa, K
Margaret, Dari
Igor Herbut, B
ska, Dłonie, D
pokoje, Gimna
styczna, Karol
Kadabra Dysk
Kisu Min, Lor,
Mona Polask
Postman, Pull
Raw Plastic, S
kayetan, Wij,
Youth Novels
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JESIEŃ W ŁODZI

FOTO: LODZ.PL, MAT. PRAS., FREEPIK

SOUNDEDIT

ększych gwiazd
świata, coś dla
uzyki poważnej
wolą najnowsze

Kolejne muzyczne święto
czeka na melomanów w listopadzie. Wszystko dzięki
Międzynarodowemu
Festiwalowi Producentów
Muzycznych Soundedit,
którego 14. edycja potrwa
3 dni – od 3 do 5 listopada. Na scenie pojawią się
m.in. grupa Dezerter, Barry Adamson, Crime & The

hity. Jak zaplanować sobie kulturalną jesień w Łodzi? Sprawdź
w naszym przewodniku! 
KaWa

City Solution i Leftfield!,
ale także kapele z Łodzi:
Cool Kids Of Death, Mona
Polaski, Salvezza, L.Stadt
i Psychocukier. Wisienką
na torcie imprezy będzie
sobotnia uroczysta gala,
podczas której wręczone
zostaną statuetki „Człowieka ze Złotym Uchem”.

KONCERTY
W ATLAS ARENIE
KONCERTY W KLUBIE
WYTWÓRNIA
INFO
O dawkę rozgrzewających zimnymi wieczorami
muzycznych wrażeń zadba też klub Wytwórnia
(ul. Łąkowa 29). Zagrają
tam m.in. Pidżama Porno
(15 października), Happysad (16 października),

Wojtek Mazolewski Quintet (22 października), Kult
(30 października) i Maria
Peszek (31 października).
Bilety – od 70 do 180 zł – są
do kupienia na stronie Wytwórni.

Muzycznych emocji nie zabraknie też w Atlas Arenie
(al. Bandurskiego 7), której
program na nadchodzące
jesienne miesiące zadowoli fanów najróżniejszych
gatunków muzycznych.
Każdy znajdzie w nim coś
dla siebie! Na najwięk-

szej łódzkiej hali wystąpią
m.in. Dżem (1 października), Deep Purple (12
października), THE CURE
(21 października), Dawid
Podsiadło (24 listopada),
Bonobo (25 listopada) czy
Simply Red (7 grudnia).

Sprawdź szczegóły:

INFO
Sprawdź szczegóły:

TEMBER

Kamiński, JuKortez, Król,
ia Zawiałow,
Bedoes, BryDrobne Nieastyka Artylina Błońska,
kety Kusaje,
, MAS, Mop,
ki, Panilas,
l The Wire,
Szczyl, TheWrona oraz

POLISH CAMERATA
SWOJEMU MIASTU
Tej jesieni zadowoleni
będą także miłośnicy muzyki poważnej. Za sprawą
Festiwalu „Polish Camerata Swojemu Miastu” do
końca października będą
mogli słuchać koncertów
z muzyką Ludwiga van

Beethovena.
Występy
będą organizowane w Sali
Koncertowej
Akademii
Muzycznej oraz w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Łodzi. Udział
w wydarzeniach jest bezpłatny.
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE

10

Poniedziałek, 19 września | nr 108/2022 (191)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na wydzierżawienie na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy:
ul. Obornickiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym B-45, jako część działki o numerze 214/21, o powierzchni 40 m2, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00149880/2,
2) ul. Bolesława Limanowskiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym B-45, jako część działki o numerze 233/69, o powierzchni
40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00271240/8,
3) ul. Łagiewnickiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym B-49, jako część działki o numerze 352/10, o powierzchni 40 m2, dla
której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00034340/6,
4) ul. Neonowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym W-22, jako część działki o numerze 17/44, o powierzchni 40 m2, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00329930/4,
5) Placu 4 Czerwca 1989 roku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym S-6 jako część działki o numerze 478, o powierzchni 40 m2, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00116184/3,
6) ul. Kazimierza Tetmajera 12A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym G-16 jako część działki o numerze 63/11, o powierzchni 34 m2, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00016727/1,
7) ul. Mazurskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-16 jako część działki o numerze 140/43, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona
jest księga wieczysta nr LD1M/00035749/0,
8) ul. Alojzego Felińskiego 3/3A, ulicy Gabrieli Zapolskiej 50, ulicy Kazimierza Chłędowskiego 1 i ulicy Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1A/3A, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków w obrębie G-17 jako część działki o numerze 267/116, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00112232/7,
9) ul. Starorudzkiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym G-41 jako część działki o numerze 357, o powierzchni 40 m2, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00139421/4,
10) ul. Władysława Króla 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym P-27 jako część działki o numerze 355/1, o powierzchni 40 m2, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00106813/9,
11) ul. Michała Ossowskiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym P-7 jako część działki o numerze 126/11, o powierzchni 40 m2,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00173790/1,
12) ul. Wapiennej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym P-7 jako część działki o numerze 102, o powierzchni 40 m2, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00089383/9, każda z wyżej wymienionej części nieruchomości będzie przedmiotem odrębnej licytacji.
1)

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powyższych części nieruchomości na których obecnie znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Dzierżawca będzie
zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt zagospodarować dzierżawioną część nieruchomości jako punkt ładowania pojazdów elektrycznych (stacja
ładowania wraz z miejscami postojowymi dla ładowanych pojazdów), uzgodnić lokalizację sieci zasilającej oraz uzyskać odrębną zgodę na korzystanie z terenu
zajętego przez sieć zasilającą w ciągu 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dzierżawca będzie zobowiązany na prośbę Wydzierżawiającego przedstawić informację o
stanie zaawansowania powyższych prac.

1. Dla części nieruchomości położonych w Łodzi przy:
1) ul. Obornickiej bez numeru, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych ) netto,
b) wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty);
2) ul. Bolesława Limanowskiego bez numeru, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 81 zł (słownie: osiemdziesiąt
jeden złotych ) netto, b) wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
3) ul. Łagiewnickiej bez numeru, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych)
netto, b) wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
4) ul. Neonowej bez numeru, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych) netto,
b) wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
5) Placu 4 Czerwca 1989 roku, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych)
netto, b) wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
6) ul. Kazimierza Tetmajera 12A, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6:
a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 46 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych ) netto, b) wadium wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto,
c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
7) ul. Mazurskiej bez numeru, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 7: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 53 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote) netto,
b) wadium wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
8) ul. Alojzego Felińskiego 3/3A, ul. Gabrieli Zapolskiej 50, ul. Kazimierza Chłędowskiego 1 i ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1A/3A, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 8:
a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych ) netto, b) wadium wynosi 250,00 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
9) ul. Starorudzkiej bez numeru, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 37 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych) netto,
b) wadium wynosi 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
10) ul. Władysława Króla 4, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 10: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych) netto,
b) wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
11) ul. Michała Ossowskiego bez numeru, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 11: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 81 zł (słownie: osiemdziesiąt
jeden złotych ) netto, b) wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
12) ul. Wapiennej bez numeru, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 12: a) stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych ) netto,
b) wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto, c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto.
2. Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg. obowiązujących przepisów.

3. Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego
dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad Rady Miejskiej.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie
internetowej pod adresem www.uml.lodz.pl/urzad (dla biznesu / przetargi i zamówienia/ dzierżawa nieruchomości) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.
uml.lodz.pl / przetargi i zamówienia / dzierżawa nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 449b lub 454) oraz pod numerem telefonu: (42) 638-54-52 lub (42) 638-56-35.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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ANSTADTA 7 I JEJ OFIARY

OKRUTNA
HISTORIA
JEDNEGO
ADRESU
Budynek przy al. Anstadta 7
przyprawia o dreszcz na karku
starszych mieszkańców Łodzi. Chociaż od 1959 r. w tym
miejscu mieści się szkoła,
pamiątkowe tablice i pomnik
przypominają przechodniom
o tragicznej przeszłości.

Kompleks
budynków
wraz z zapleczem garażowym i magazynem
w 1939 r. wybudowało
Towarzystwo Szkół Żydowskich. Już we wrześniu tego samego roku,
w wyniku działań wojennych, przeszedł on jednak w ręce niemieckiego
okupanta.
Gestapo
Budynki zajął 2. oddział
III
Specjalnej
Grupy Operacyjnej Po-

licji
Bezpieczeństwa
pod dowództwem SS-Sturmbannführera
Fritza Liphardta z przeznaczeniem na Tajną
Policję Wojskową, czyli
Gestapo. Celem jej pracy było wyszukiwanie,
aresztowanie i likwidacja polskiej inteligencji.
Krótką aleję zagrodzono
z obu stron, tworząc strefę zamkniętą. W piwnicach przy al. Anstadta 7
urządzono areszt śledczy, w którym brutalnie
przesłuchiwano i mordowano zatrzymanych.
Wśród udokumentowanych oﬁar niemieckich
zbrodni znalazł się m.in.
kpt. Stanisław Sojczyński, dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

UB
Koniec II wojny światowej nie oznaczał końca
zbrodni w tym miejscu.
Dzień po wkroczeniu
Armii Czerwonej do
Łodzi, czyli 20 stycznia
1945 r., w mieście zjawił
się płk Mieczysław Moczar. Wraz z przeszło 90
funkcjonariuszami
UB
z Białegostoku pod adresem byłego Gestapo
założył on oddział Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Łodzi, w skrócie UB.

Tak jak w czasach okupacji niemieckiej, także po
II wojnie światowej przy
al. Anstadta więziono,
przesłuchiwano i mordowano
przeciwników
władzy. Czesław Stachura, funkcjonariusz UB,
po pokazowym procesie
został skazany za zdradę
państwa podczas współpracy ze Zrzeszeniem
„Wolność i Niezawisłość”. Podobny los spotkał Stanisława Malickiego, także pracownika UB,
który przekazywał infor-

macje Ruchowi Oporu
Armii Krajowej.
Pamięć o przeszłości
W 1959 r. budynek przeznaczono
na
siedzibę szkoły – pierwotnie
Szkoły Podstawowej nr
98, a później XII Liceum
Ogólnokształcącego, które
mieści się tu do dziś. Nie
zapomniano jednak o wydarzeniach, które latami
miały miejsce przy al. Anstadta 7. W 2018 r. rektor
Uniwersytetu Łódzkiego
ufundował obszerne ba-

dania archeologiczno-etnologiczne mające na celu
ponowne zbadanie miejsca oraz przeprowadzenie
wywiadów z żyjącymi
świadkami historii. Podczas obszernych badań
obok budynku natraﬁono
na zakopane dokumenty
z czasów II wojny światowej. Udało się dotrzeć
do byłych więźniów i ich
rodzin. W 2019 r. zapowiedziano, że podsumowaniem prac będzie interdyscyplinarna monograﬁa.
ZB

O ŁÓDZKIEJ KANALIZACJI
Dziewięćdziesiąt pięć lat temu
rozpoczęła się historia łódzkiej kanalizacji. Przyłączono
do niej pierwszą śródmiejską
kamienicę, a miasto dokonało
cywilizacyjnego skoku.

Pierwsza skanalizowana
kamienica w Łodzi
przy skrzyżowaniu
ulic Kopernika i Gdańskiej

Wśród europejskich miast
Łódź była niechlubnym
wyjątkiem – 600 tys.
mieszkańców żyło bez
kanalizacji i wodociągów. Ścieki zalewały ulice
i zanieczyszczały rzeki.
Zawartość dołów kloacznych wywożono furmankami oraz nieszczelnymi
beczkowozami na okoliczne pola. Z powodu
dramatycznych
warunków sanitarnych szerzyły się choroby: tyfus, dur
brzuszny, czerwonka.

Budowę miejskich kanałów rozpoczęto dopiero
w 1925 r. Pierwszą kamienicą podłączoną do sieci
kanalizacyjnej (3 września
1927 r.) był budynek stojący przy skrzyżowaniu
ulic Gdańskiej i Kopernika
(Gdańska 106). W archiwach ZWiK-u zachowały
się podanie właściciela,
plany budowlane oraz
protokół odbioru technicznego inwestycji z numerem „1”.
Budowie
kanalizacji w Łodzi „pomogły”
przedwojenne
kryzysy
gospodarcze. Skąpe zasoby ﬁnansowe miasta uzupełniano państwowymi
dotacjami na zatrudnianie
bezrobotnych. Pracowali

oni przy budowie kanałów i regulacji rzek. Roboty postępowały wolno,
często też je przerywano
z powodu braku kolejnych
transz pieniędzy.
Właściciele kamienic nie
chcieli przyłączać się
do miejskich kanałów.
Twierdzili, że nie stać ich
na te inwestycje. Wprowadzano więc tak zwane
„przymusy kanalizacyjne”. Po zbudowaniu kanału miejskiego w ulicy
kamienicznicy mieli zaledwie 12 miesięcy na
podłączenie się do sieci.
Po przekroczeniu tego
terminu miasto budowało przyłącze, a kosztami
inwestycji obciążano właściciela nieruchomości.

Do II wojny światowej
w Łodzi powstało zaledwie
105,5 km kanałów i to tylko
w ścisłym centrum miasta.
Obecnie jest ich ponad 2000
km. Do 1939 r. uzbrojono
w kolektory ściekowe zaledwie ¼ łódzkich ulic. Włączono do nich niecałe 3 tys.
nieruchomości, czyli zaledwie 16% wszystkich bu-

dynków! Oddana do użytku w 1932 r. oczyszczalnia
ścieków na Lublinku miała
tylko urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków. Problem zaopatrzenia mieszkańców w wodę
z miejskiej sieci rozwiązany
został dopiero po II wojnie
światowej.
MW
FOT.LODZ.PL, ARCHIWUM

Budowa kanalizacji przy ul. Wólczańskiej
(wrzesień 1933 r.)
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
W końcówce września
nie zabraknie Ci mocnych wrażeń. Dobre
wiad omo ści prz y j dą
w czwartek i zapewnią
weekend w świetnym
humorze. Pamiętaj, by
sprawdzić stan techniczny samochodu, jeśli
wybierasz się w dalszą
podróż – gwiazdy wspierają przezornych.
Twój szczęśliwy dzień:
piątek.

Rak (21.06-22.07)
Pomysł przyjdzie sam, jeśli
dasz umysłowi chwilę bez
bodźców. Do czegokolwiek dążysz, nie ruszysz
z miejsca bez chwili luzu.
Złota jesień będzie katalizatorem dla Twojej kreatywności, dlatego porzuć
mniej ważne obowiązki
i ruszaj na długi spacer!
Twój szczęśliwy dzień:
niedziela.

Wodnik (20.01-18.02)
Ktoś nie szanuje Twojego
czasu i będzie próbował
wykorzystywać Cię do
swoich zadań. Ustal jasno reguły, zanim Mars
przejmie dowodzenie
i podniesie Twoje ciśnienie. Na początku tygodnia
spodziewaj się melancholii – jesień to w końcu
czas sentymentów.
Twój szczęśliwy dzień:
wtorek.

Lew (23.07-22.08)
W końcu czujesz radość
z małych rzeczy, brawo!
Pielęgnuj to uczucie
i postaraj się, by każdy
dzień kończyć z wdzięcznością. W drugiej połowie
tygodnia odśwież starą
znajomość. Spotkanie po
latach dostarczy cennych
wniosków na temat własnego rozwoju.
Twój szczęśliwy dzień:
środa.

Ryby (19.02-20.03)
Dlaczego masz wątpliwości? Miałaś już, Rybo,
mnóstwo okazji, by
przekonać się, kto jest
szczerym partnerem lub
znajomym. Nie idealizuj
wspomnień i stań mocno
na nogach! Po środzie uda
Ci się dobrze zainwestować.
Twój szczęśliwy dzień:
czwartek.

Panna (23.08-22.09)
Uwodzicielski Strzelec
poluje na Twoje serce.
Jeśli szczerze poprowadzisz z nim rozmowy,
zimowe wieczory możecie spędzać razem. Nie
nastawiaj się jednak na
szybki sukces, bo pojawi
się trzecia osoba, która
spróbuje stanąć Wam na
drodze. Uważaj na słowa.
Twój szczęśliwy dzień:
poniedziałek.
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Baran (21.03-19.04)
Czas zacząć jesienne
porządki. Nie chodzi tylko o szafę i garderobę,
ale przede wszystkim
o sprawy sercowe. Czy
to, co osiągnąłeś, to cel,
czy jedynie przystanek
na trasie do szczęścia?
Wenus pomoże Ci znaleźć odpowiedź, jeśli
tylko szczerze o tym
pomyślisz.
Twój szczęśliwy dzień:
poniedziałek.

Waga (23.09-22.10)
Jeśli podejrzewasz kogoś z najbliższego grona
o brak szczerości, postaraj się, by automatycznie
nie oskarżyć go o kłamstwo. Niektóre sprawy
wymagają dłuższej rozmowy i wspólnego zaangażowania. Poniedziałek
może wydać się dobijający, ale od wtorku nastrój
będzie coraz lepszy!
Twój szczęśliwy dzień:
wtorek.

Byk (20.04-20.05)
Dużo planów, mało czasu.
Nie skupiaj się na tym,
czego nie możesz zrealizować w najbliższym czasie, bo umykają Ci szczegóły życia codziennego.
Pora na skrupulatność
i naukę planowania!
Nie zapomnij o zasłużonym odpoczynku.
Twój szczęśliwy dzień:
sobota.

Skorpion (23.10-22.11)
Oddaj się marzeniom.
Pora porzucić racjonalne
myślenie i dać ponieść
się fantazji. Przypomnij sobie dawne czasy
i odwiedź miejsca, które
sprawiały Ci radość. Te
drobne przyjemności pozwolą na relaks i poprawę
nastroju, których potrzebujesz.
Twój szczęśliwy dzień:
sobota.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Staniesz przed decyzją,
która okaże się wyjątkowo emocjonalna. Pozwól
sobie na chwilę szczerych łez i wątpliwości, bo
oczyści to atmosferę i pomoże dobrze wybrać spośród różnych opcji. Jesień
sprzyja przeziębieniom –
szczególnie uważaj teraz
na zdrowie zatok!
Twój szczęśliwy dzień:
wtorek.

Strzelec (23.11-21.12)
Końcówka września może
przynieść wiele radości,
jeśli tylko wpuścisz ją do
swojego serca. Gwiazdy
sprzyjają teraz marzycielom, dlatego nie tłumacz
się przed sobą – zwyczajnie pozwól swojemu
wewnętrznemu dziecku
przejąć kontrolę nad wolnym czasem. Efekty mogą
być zaskakujące!
Twój szczęśliwy dzień:
środa.
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FOT. PLAYARENA.PL / DOMINIK MODRZYK

POLSKA
Z BRĄZOWYM MEDALEM
MISTRZOSTW ŚWIATA!

Do Budapesztu jechaliśmy
z ogromnymi nadziejami,
które się spełniły! Po bardzo dobrym turnieju reprezentacja Polski w piłce nożnej 6-osobowej (tzw. socca)
wywalczyła brąz. W składzie
medalowej drużyny znalazł
się grający w Łodzi Norbert
Dregier.

Nasza kadra bój o mistrzostwo zaczęła od
trudnego meczu ze Słowenią. Pierwszy test
zdaliśmy
wzorowo.
Po golach Kamila Kucharskiego i grającego
w Dzbanach Łódź Norberta Dregiera odprawiliśmy rywali z kwitkiem.
Drugi grupowy rywal
był już zdecydowanie
słabszy. Maroko nie postawiło trudnych warunków i Polacy wygrali
pewnie 6:0. W trzecim
meczu mierzyliśmy się
z Kostaryką. Przeciwnik również z niższej
półki, więc i wynik 8:0
nie mógł dziwić. Podczas tego meczu na jaw
wyszedł fakt, że jeden
z graczy z Ameryki Południowej występował
pod fałszywymi danymi,
ponieważ nie poinfor-

mował rodziców o swoim
udziale w Mistrzostwach
i chciał pozostać incognito.
Ostatnim rywalem Biało-Czerwonych w pierwszej
fazie była Litwa. Rywal
o podobnej klasie co Słoweńcy.
Pierwszy
raz
w tym turnieju straciliśmy
bramkę, jednak sami wbiliśmy aż cztery i niepokonani zakończyliśmy zmagania grupowe.

Dregier i Dębicki show
W ⅛ ﬁnału traﬁliśmy na
Anglię.
Kadra
Synów
Albionu w piłce nożnej
6-osobowej jest co prawda
słabsza niż w tradycyjnej
odmianie tego sportu, ale
wciąż na tyle mocna, żeby
znaleźć się wśród 16 najlepszych drużyn świata.
Podopieczni
Klaudiusza
Hrischa podeszli do meczu
skupieni i rozegrali bardzo
dobre zawody na miarę
awansu. Wynik otworzył
kapitan Bartłomiej Dębicki, później dwie bramki
dorzucił
przedstawiciel
łódzkiej Playareny Norbert
Dregier, a całość piękną
klamrą domknął strzelec
pierwszego gola. Po pewnym zwycięstwie 4:0 awansowaliśmy do ćwierćﬁnału.

Mniej znaczy więcej
Walkę o wejście do strefy medalowej stoczyliśmy
z Bułgarami. W obozie naszej reprezentacji bardziej
obawiano się stanu murawy niż samego rywala, ponieważ jej zła jakość mogła
mocno zaburzyć styl gry.
Dość szybko na prowadzenie wyprowadził Polaków
Kamil Kucharski. Okazało
się, że była to jedyna bramka w całym meczu, ale trudno powiedzieć, żeby były to
wyrównane zawody. Orły
Hirscha miały cały czas kontrolę nad przebiegiem spotkania. Pewna defensywa
i umiejętne prowadzenie gry pozwoliły zdobyć
awans do półﬁnału.
Koniec marzeń
o złocie
W meczu półﬁnałowym zagraliśmy z bardzo silną drużyną Kazachstanu, w której
składzie grali reprezentanci
kraju zarówno w futsalu, jak
i w piłce 11-osobowej. Spotkanie nie zaczęło się dla nas
zbyt dobrze, bo dość szybko
straciliśmy bramkę. Taktyka
z wysuniętym, rozgrywającym bramkarzem okazywała się piekielnie skuteczna w konfrontacji z Polską.

W naszej drużynie brakowało lidera, podeszliśmy
do starcia zbyt bojaźliwie
i to się zemściło. Porażka 0:3
i w perspektywie mecz
o brązowy medal z reprezentacją Niemiec, która uległa Brazylii aż 5:1.
Heroiczna
walka o brąz
Mecz, którego stawką był
brązowy medal Mistrzostw
Świata,
również
nie zaczął się dla
naszego
zespołu najlepiej. Niemcy
szybko wyszli na prowadzenie i musieliśmy odrabiać straty. Udało się to jeszcze w pierwszej części gry
za sprawą Rafała Trakula.
Po przerwie nie mogliśmy
stworzyć sobie klarownej
okazji, a pogubieni rywale
raz po raz popełniali błędy
i prosili się o ich wykorzystanie. Gola, który dał drugi
oddech, zdobył Krzysztof
Elsner, a tuż przed końcem
sprawę drugim traﬁeniem
w tym starciu przypieczętował Trakul. Dzięki temu
Polska jest trzecią najlepszą
drużyną świata w piłce nożnej 6-osobowej!
PB
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WIDZEW

Ravas – Stępiński, Szota,
Kreuzriegler (88’ Czorbadżijski) –
Zieliński, Hanousek (45’ Lipski),
Kun (88’ Dębiński), Milos
(91’ Hansen) – Zjawiński
(71’ Sypek), Letniowski (62’
Danielak) – Sanchez

FOT. WIDZEW (MARTYNA KOWALSKA)

WIDZEW wysoko
wygrywa w Mielcu
Widzewiacy strzelili trzy
bramki i przywieźli do
Łodzi trzy punkty. Bardzo dobra skuteczność
po przerwie zdecydowała
o drugiej z rzędu wygranej
Czerwono-Biało-Czerwonych w Ekstraklasie.
W pierwszej połowie
przewagę, zwłaszcza
w postaci licznych stałych
fragmentów gry, mieli gospodarze. Często, ale zwykle niecelnie, próbował
Marcin Flis. Groźnie było
także za sprawą pomocnika Stali, Piotra Wlazłego,
tyle tylko, że… pod jego
własną bramką. Po rzucie rożnym w 27. minucie
strzelał Łukasz Zjawiński, piłka przypadkowo
odbiła się od Wlazłego,
a Stal uratował słupek. Po

drugiej stronie na posterunku, po strzałach Fryderyka
Gerbowskiego czy Mateusza
Martasa, był bramkarz Czerwono-Biało-Czerwonych
Henrich Ravas.
Widzew najgroźniej odpowiadał kontratakami.
W jednym z nich dobrze
z piłką zabrał się Jordi Sanchez, ograł Arkadiusza Kasperkiewicza, ale w polu
karnym ostatecznie został
powstrzymany. Stal także
próbowała atakami bezpośrednimi. Sędzia za pomocą
systemu VAR zdecydował,
że powstrzymanie Saida Hamulicia przez Seraﬁna Szotę
nie zasługiwało na czerwoną
kartkę.
Widzew w pierwszej połowie nie oddał celnego strzału, ale druga część należała
już do łódzkiego zespołu.
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Podanie za plecy obrońców
od Pawła Zielińskiego w 53.
minucie otrzymał Sanchez.
Po dobrym przyjęciu piłki wbiegł on w pole karne
i mocnym strzałem pokonał Bartosza Mrozka. Stal
chciała odpowiedzieć na to
trafienie, dobrze spisywał
się zwłaszcza Hamulić, ale
jego drużyna nie zdołała
sforsować defensywy gości.
W końcówce znów strzelał RTS. W 82. minucie do
zablokowanego strzału dopadł Dominik Kun i spokojnie uderzył obok Mrozka,
a 5 minut później zachował spokój przy kontrataku
i świetnie wyłożył piłkę Jakubowi Sypkowi. Młodzieżowiec w drużynie Janusza
Niedźwiedzia ustalił wynik
meczu.
BS

15

EKSTRAKLASA

10. KOLEJKA

0:3

STAL

MIELEC

WIDZEW
ŁÓDŹ

Sanchez 53’
Kun 82’
Sypek 87’

Tabela na 18.09.2022, godz. 20:00
EKSTRAKLASA
1. Legia Warszawa
2. Raków Częstochowa
3. Pogoń Szczecin
4. Wisła Płock
5. Widzew Łódź
6. Cracovia
7. Lech Poznań
8. Radomiak Radom
9. Jagiellonia Białystok
10. Górnik Zabrze
11. Zagłębie Lubin
12. Śląsk Wrocław
13. Stal Mielec
14. Piast Gliwice
15. Korona Kielce
16. Warta Poznań
17. Miedź Legnica
18. Lechia Gdańsk
MISTRZ

M

G PKT

10
9
10
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10
9
10
10
9
9

14:13
18:9
16:11
21:12
14:10
12:9
11:9
11:13
15:12
14:13
8:11
9:13
12:17
11:11
12:13
8:12
11:18
8:19

PUCHARY

20
19
18
17
16
14
14
14
13
13
13
13
13
11
11
11
5
5

SPADEK

FOT. ŁKS (ŁUKASZ SKWIOT)
FORTUNA 1 LIGA

Tabela na 18.09.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1 LIGA
1. Ruch Chorzów
2. Arka Gdynia
3. ŁKS Łódź
4. Puszcza Niepołomice
5. Stal Rzeszów
6. Termalica B-B Nieciecza
7. Wisła Kraków
8. Chrobry Głogów
9. GKS Katowice
10. Podbeskidzie B-B
11. GKS Tychy
12. Zagłębie Sosnowiec
13. Skra Częstochowa
14. Chojniczanka Chojnice
15. Odra Opole
16. Górnik Łęczna
17. Resovia Rzeszów
18. Sandecja Nowy Sącz
AWANS

M

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

BARAŻE

ŁKS zremisował na wyjeździe
z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:1. Może przy tym
mówić o sporym szczęściu,
bo oba gole w tym spotkaniu zdobyli Górale. Nawet
strzał samobójczy nie pomógł łodzianom w zdobyciu
trzech punktów.
ŁKS dobrze wszedł
w kolejne spotkanie.
Zgodnie z przedmeczowymi zapowiedziami trenera Kazimierza Moskala

G PKT

15:8
19:11
15:11
16:13
18:13
18:15
15:12
18:18
14:11
12:14
17:16
11:11
8:11
14:18
12:20
15:17
9:15
6:18
SPADEK

22
20
20
20
17
17
17
17
16
16
15
15
14
11
10
8
8
6

11. KOLEJKA

PODBESKIDZIE
BIELSKO-BIAŁA

Goku 77’

1:1

ŁKS

ŁÓDŹ

Rodriguez 36’ (S)

ŁKS dzieli się
punktami
z Góralami

dominował na boisku. Częściej był przy piłce i starał się
budować dogodne okazje do
zdobycia bramki. To się nawet udawało, ale Podbeskidzie też było groźne. Dwa
razy niewiele zabrakło, żeby
gospodarze wyszli na prowadzenie. Na szczęście mieli pecha, także w obronie, bo
pierwszą bramkę podarowali przyjezdnym w prezencie.
Łodzianie wywalczyli rzut
rożny i po dośrodkowaniu
piłka spadła prosto pod nogi

obrońcy Podbeskidzia — Rodrigueza, po czym wtoczyła
się do siatki. Bramkarz nie
miał najmniejszych szans
na reakcję. Po golu samobójczym bielszczanie starali się
szybko zrehabilitować, ale
do końca pierwszej połowy
się to nie udało.
Druga część meczu zaczęła się od szaleńczej obrony
ŁKS-u, bo Podbeskidzie
wściekle ruszyło do ataku.
Na przeszkodzie znów jednak stanął im pech. Kolejne

strzały traﬁały a to w słupek, a to w poprzeczkę.
Sił bielszczanom wystarczyło tylko na kilkanaście minut. Później tempo spotkania wyraźnie
zwolniło. ŁKS też nie
kwapił się do kolejnych
akcji, ale zemściło się to
w 77. minucie. Podbeskidzie przypuściło atak
prawym skrzydłem.
Jodłowiec perfekcyjnie
dośrodkował do nadbiegającego środkiem Goku,

a ten pewnym strzałem
ominął bramkarza.
Remis z pewnością nie
może cieszyć łodzian.
Znów koło nosa przeszła
im szansa na objęcie fotela lidera Fortuna 1 Ligi.
Rycerze Wiosny cały czas
mają problem ze skutecznością. Muszą to zmienić, bo żeby utrzymać się
w czołówce, nie wystarczy tylko pechowa gra
przeciwników.
PB

ŁKS
Bobek – Dankowski, Dąbrowski,
Monsalve, Marciniak (80’ Tutyskinas), Pirulo (79’ Kelechukwu),
Kort (71’ Ochrończuk), Trąbka
(56’ Biel), Lorenc, Kowalczyk,
Balongo (71’ Janczukowicz)
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

19.09

13°C

Imieniny
obchodzą:
Konstancja, Teodor,
Alfons, January,
Łucja, Zuzanna

WTOREK

20.09

12°C

OJCIEC ŁÓDZKIEJ PRASY
19 września 1830 r. w Dreźnie urodził się Johann Petersilge – drukarz i wydawca
prasy, założyciel pierwszej
łódzkiej gazety. Pochodził
z rodziny hiszpańskiej, która wyemigrowała do Niemiec, a potem jego ojciec,
z zawodu złotnik, osiadł
w 1837 r. w Warszawie
i tam otworzył swój zakład.
Jan nie poszedł w ślady ojca
i wyuczył się zawodu drukarza. W 1859 r. przybył do
Łodzi, z którą związał swoje
życie. Karierę wydawniczą

rozpoczął od zakładu lito- łącznie niemieckim.
grafii, a później poszerzył W 1877 r. Petersilge sprodziałalność, zajmując się wadził pierwszą drukartakże drukarstwem.
ską maszynę
2 grudnia 1863 r. ukacylindryczzał się pierwszy nuną, ale
mer dwujęzycznego,
w 1885 r.
polsko-niemieckiego
zakład
czasopisma „Łódzkie
spłonął
Ogłoszenia – Łodźer
wraz z caAnzeiger”, którego
łym wyredakcja mieściła się Johann Petersilge posażeniem,
przy ul. Piotrkowskiej 11.
więc korzystano
W 1865 r. gazeta zmieniła z m a s z y n d r u k a r n i
tytuł na „Lodzer Zeitung” „Dziennika Łódzkiego”,
i stała się czasopismem wy- którą prowadził Leon Kru-

Imieniny
obchodzą:
Barbara, Faustyna,
Wincenty, Andrzej,
Dionizy, Eustachy

KARTKA Z KALENDARZA
kowski, dziadek Juliana Tuwima. W latach 1893–1896 Petersilge wybudował nową siedzibę
wydawnictwa przy ul. Piotrkowskiej 86 (to słynna tzw.
kamienica pod Gutenbergiem), gdzie skupione zostały wszystkie działy firmy.
Dzięki wkładowi w rozwój
drukarstwa i działalności wydawniczej w Łodzi Petersilgego
można uznać za ojca łódzkiej
prasy. Drukarz zmarł 22 lutego
1905 r. w wieku 75 lat i spoczął
na Starym Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy
ul. Ogrodowej.
agr

GALERIA
ŁÓDZKICH
MURALI
Mural z Kazimierzem Górskim – legendą polskiego futbolu, na budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Milionowej 12
REKLAMA

ŁODZIANIZMY

GOŁDA Z KOJSA
W odróżnieniu od innych
miast o zbliżonym układzie urbanistycznym,
rozplanowanie Nowego
Miasta, dzięki specjalnemu ułożeniu działek
budowlanych, odznaczało się wykorzystaniem
wszystkich ścian bloków
do zabudowy frontowej. Działki sprowadzono do czterech typów
o różnych kształtach i wymiarach: przyrynkowe
miały kształt większych
i mniejszych półtrapezów,
pozostałe – prostokątów.
Wyznaczono je na podstawie modułu 5 prętów miary nowopolskiej
(21,6 m). Szerokość traktu
piotrkowskiego wynosiła
4 pręty (17,3 m), zaś
ulic bocznych 3,5 pręta
(15,2 m). Interesujący jest
pod względem kompozycyjnym, zaliczany do

zabytkowych, plan Nowego Miasta, który był
odbiciem obowiązujących
w tej epoce kanonów estetycznych. Większość
projektów tworzonych
w tzw. okresie konstytucyjnym Królestwa Polskiego cechował regularny, geometryczny układ.
Wpływy te widać wyraźnie w rozplanowaniu
niemal wszystkich miast
przemysłowych obwodu
łęczyckiego: Aleksandrowa, Konstantynowa,
Zgierza, a także łódzkiego Nowego Miasta. Cechują je prostota, symetria
i przejrzystość kompozycji.
W Łodzi sąsiadowały zatem ze sobą Stare Miasto
w układzie urbanistycznym średniowiecza oraz
urządzone klasycystycznie Nowe Miasto.
agr

Kolejne wydanie w środę

21 września

