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KOREK OCIEPLI
MIEJSKĄ KAMIENICĘ

FABRYKĘ
Urząd Zamówień Publicznych dał zielone
światło na remont obiektu. To pięciokondygnacyjny, ceglany budynek
ukryty w głębi kwartału
między ul. Nawrot i pasażem im. Schillera.
Dawna fabryka przylega
do tyłu kamienicy przy
ul. Piotrkowskiej 118 i jeszcze jednego postindustrialnego budynku, do którego wchodzi się z pasażu

im. Schillera.
Wszystkie trzy
nieruchomości
zostaną połączone nowym przejściem, co pozwoli
lepiej wykorzystać
potencjał kwartału.
– Dawną fabrykę
czeka generalny
remont. Odrestaurujemy ją i zmodernizujemy do standardów
XXI w. Budynek zostanie
wyposażony w windę,
aby ułatwić poruszanie się
pomiędzy piętrami. Wewnątrz zaaranżujemy lokale użytkowe pod wynajem.
Te w piwnicy i na parterze
z przeznaczeniem na gastronomię, a na piętrach

Remontowana w ramach
miejskiego programu rewitalizacji kamienica przy
ul. Włókienniczej 1 ma być
ocieplona... korkiem.

– pod biura, siedziby firm
i pracownie twórcze. Adaptacja na lokale użytkowe
obejmie także poddasze
fabryki – zapowiada Olga
Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Po stronie, od której fabryka sąsiaduje z kamienicą,
powstanie strefa wypo-

czynkowa z placem zabaw,
ławkami i niewielkim amﬁteatrem.
Miasto planuje podpisać
umowę z wykonawcą
w październiku i jeszcze
w 2022 r. rozpocząć prace.
Finał remontu ma nastąpić
pod koniec 2023 r.
Aha

Ruszają prace na Paradnej
Kolejna ulica na Chojnach
zyska nową nawierzchnię.
Rozpoczęły się prace na
ul. Paradnej.
Modernizacja rozpoczyna się od wymiany przystanków autobusowych.
Nowe powstaną z wytrzymałego betonu, który ma
zapobiec tworzeniu się
kolein. Podczas tych prac
pojawią się miejscowe
wygrodzenia w obrębie
przystanków, a przejazd
będzie zachowany w obu

kierunkach. Wiązanie betonu, by nabrał odpowiednich parametrów, potrwa
miesiąc, dlatego pozostałe
prace drogowe rozpoczną się trochę później, aby
nie powodować niepotrzebnych utrudnień dla
kierowców. Wykonawca
planuje rozpocząć wymianę nawierzchni w połowie października. Wtedy
ruch odbywać się będzie
tylko w jednym kierunku,
a prace zostaną skoordynowane z innymi remontami

w tej okolicy, które trwają na ul. Strażackiej
i ul. Kosynierów Gdyńskich, gdzie zakończono już
roboty pomiędzy ul. Pryncypalną a ul. Trybunalską
i remontowany jest obecnie
odcinek od ul. Rzgowskiej
do ul. Trybunalskiej. Przed
nami również wymiana
nawierzchni na al. Matek
Polskich. Tam również prace prowadzone będą pod
ruchem, aby zachować przejezdność i dojazd do szpitala.
TAnd

Na
zadaszonej
scenie od godz.
12:00 do 17:00 odbywać się będą występy

NAKŁAD: 60000

zespołów szkolnych, domów kultury i organizacji
pozarządowych. Zaplanowano m.in. animacje dla
najmłodszych, warsztaty
z dekorowania ciasteczek,
warsztaty z chińskiej kaligraﬁi, stół polsko-ukraiński, malowanie twarzy,
pokaz karate i szermierki.
W trakcie pikniku pracownicy Miejskiego Ośrodka

NA SYGNALE

TYTONIOWA KONTRABANDA

Pomocy Społecznej będą
prowadzić zbiórkę odzieży
zimowej dla potrzebujących. O godz. 13:00 można
będzie wziąć udział w grze
miejskiej zorganizowanej
przez Świetlicę Podwórkową. Po zmroku rozpocznie
się „malowanie światłem”
zorganizowane przez Fundację Działania.
red
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Dom przy ul. Włókienniczej 1 był kiedyś w rękach prywatnych, lecz jej
ostatni znany właściciel
oraz jego spadkobiercy
zmarli i nikt nie przeprowadził postępowań spadkowych. Miasto mogło
wywłaszczyć kamienicę
na tzw. cel publiczny,
którym będzie utworzenie w nim mieszkań komunalnych. We wrześniu
Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę na
stworzenie projektu rewitalizacji mocno zaniedbanego obiektu, a w Biurze
Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ pojawił się
nowatorski pomysł jego
ocieplenia.
– Zgłosiła się do nas
ﬁrma, która ocie-

pla budynki korkiem.
To ten sam materiał,
z którego robi się korki
do butelek z winem, choć
do celów ociepleniowych
bardziej
przypomina
on zaprawę wapienną.
To pozwala wykorzystać go w budynkach,
które objęte są ochroną
konserwatorską, a takie
nie mogą być ocieplane
w tradycyjny sposób,
np. z wykorzystaniem
styropianu – tłumaczy
Sławomir Granatowski,
dyrektor
Departamentu Rewitalizacji i Sportu
UMŁ. – Przedstawiciele
włoskiej ﬁrmy, która wykorzystuje tę metodę, byli
już na rekonesansie w Łodzi i są gotowi podjąć się
zadania. Chcielibyśmy,
aby zostało to uwzględnione w projekcie budowlanym.
red

CIEMNA STRONA MIASTA

SĄSIEDZKA ZABAWA W PASAŻU
1 października w pasażu
im. Majewskiego (między ul. Włókienniczą
i ul. Jaracza) odbędzie się piknik dla
okolicznych mieszkańców.

FOT. WIZUALIZACJA, LODZ.PL

UL. WŁÓKIENNICZA

MOŻNA REMONTOWAĆ
Ukryta w głębi kwartału ceglana fabryka przy ul. Sienkiewicza 63 zostanie zmodernizowana. Powstaną w niej lokale
usługowe, które zamienią się
w kawiarnie, restauracje, pracownie i biura.
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Policjanci
zwalczający przestępczość wśród
pseudokibiców
weszli
w posiadanie informacji,
że na posesji w dzielnicy
Górna mogą znajdować
się towary pochodzące
z przemytu. 23 września
funkcjonariusze wkroczyli
na teren posesji, na którym
zastali dwóch mężczyzn
stojących przy samochodzie. W skontrolowanym
aucie ukrytych było 18 kartonów z papierosami różnych marek bez polskich
znaków akcyzy. Przeszukując dom, policjanci zabezpieczyli dwie maszyny
służące do paczkowania

papierosów i ich foliowania oraz kolejne pudełka
z „lewymi” papierosami
– ok. 700 tysięcy sztuk oraz
ok. 25 kilogramów odpadów
poprodukcyjnych
o łącznej wartości ok.
830 tys. zł. Zatrzymano
cztery osoby przebywające na terenie posesji:
trzech mężczyzn w wieku
26, 34 i 58 lat oraz 25-letnią kobietę. Wszyscy byli
już notowani za podobne
przestępstwa i niebawem
usłyszą zarzuty paserstwa
akcyzowego, za co grozi
kara do 3 lat pozbawienia
wolności oraz wysokie
grzywny.
(pj)
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REWITALIZACJA
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FOT.LODZ.PL

DRUGA MŁODOŚĆ

WIGENCJI
Stuletnia zabytkowa fabryka
Wigencja przy ul. Sienkiewicza
75/77 odzyskała dawny blask.
Choć trwają jeszcze prace wykończeniowe, efekty jej rewitalizacji można już podziwiać.
Wigencja to kolejny przemysłowy obiekt, który został uratowany przed dewastacją. Kończąca się
modernizacja zabudowań dawnej
fabryki jest jedną

z najdroższych w programie łódzkiej rewitalizacji
– jej budżet przekracza 42
mln zł. W dawnych halach
produkcyjnych powstała
scena główna łódzkiego
Teatru Pinokio oraz przestrzeń na Centrum Sztuki
dla Dzieci i Młodzieży.
– Kończymy jedną z trudniejszych inwestycji. Rewitalizacja zabytku, połączona z gruntowną
przebudową i peł-

nym zagospodarowaniem
terenu, do tego w centrum
miasta, jest skomplikowanym przedsięwzięciem.
Przed nami ostatnia prosta. Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe
we wnętrzach. Trwają
też prace na zewnątrz,
przy nasadzeniach zieleni oraz zagospodarowywaniu podwórza – mówi
Agnieszka Kowalewska-Wójcik,
dyrektor

Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.
Przemieniona Wigencja ma
być jednym z najnowocześniejszych teatrów w Łodzi – z dwiema scenami
i niezbędnym zapleczem
produkcyjnym. Wyremontowany gmach po dawnej
przędzalni pomieści również małą scenę, a w pozostałej części powstanie
centrum sztuki pełniące
funkcję ośrodka współcze-

snej edukacji artystycznej.
Duża sala teatralna o wymiarach 9 x 11 m pomieści
blisko 150 widzów, mała
natomiast będzie liczyć 52
miejsca. Od najniższego
poziomu zapadni po dach
sala będzie miała 25 m wysokości. Powstaną także
księgarnia, biblioteka oraz
rodzinna restauracja.
Wzdłuż pofabrycznych budynków powstało przebicie kwartału, które, wiodąc

przez teren Wigencji, połączy
ul. Sienkiewicza z OFF Piotrkowska Center. Będzie ono
ciągiem pieszo-jezdnym (pełniącym funkcję drogi pożarowej) z uspokojonym ruchem
pojazdów. W zaniedbanym
dotychczas
fabrycznym
ogrodzie istniejącą zieleń
uzupełniły nowe nasadzenia – ponad 20 drzew oraz
krzewy, byliny i trawy, które
zajmą łącznie powierzchnię
ponad 700 mkw.
ML

Ruszyły wypłaty

ZMODERNIZOWANA
UL. WIEŃCOWA
Kosztem 2,1 mln zł zrealizowana została przebudowa
ul. Wieńcowej na Andrzejowie.
W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię,
chodniki i przystanki MPK,
jak również odwodnienie
drogi wraz z kanalizacją
deszczową, bo problemem
w tym miejscu były zastoiska wody, które tworzyły
się po opadach i roztopach.
Wykonawca zagospodarował także teren przed Przedszkolem Miejskim nr 230
oraz posadził nowe drzewa
i krzewy.
– Na placu budowy
trwają ostatnie
poprawki
oraz roboty
porządkowe. Wyko-

nawca przygotowuje się do
odbiorów inwestycji. Ulicę
planujemy oddać do użytkowania w pierwszych tygodniach października – mówi
Marcin Sośnierz z Zarządu
Inwestycji Miejskich.
W ramach przeprowadzonej
modernizacji wybudowano
również bezpieczne zjazdy
do posesji. Ponadto dokonano korekty geometrycznej
istniejącego parkingu przy
przedszkolu. Koszt inwestycji to blisko 2,1 mln zł.
Wieńcowa będzie już kolejną wyremontowaną ulicą na
Andrzejowie. W 2021 r. miasto przebudowało ulice: Kolorową, Porazińskiej i Mierniczą. W sumie w ostatnich
latach udało się wymienić
nawierzchnię ponad 20 ulic.
red
FOT.LODZ.PL

dodatków węglowych
MOŻNA TEŻ SKŁADAĆ WNIOSKI
NA INNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

Od piątku Centrum Świadczeń
Socjalnych w Łodzi rozpoczęło
wypłaty rządowych dodatków dla osób ogrzewających
mieszkania węglem. Do poniedziałku przelewy na łączną
kwotę 36 mln 132 tys. zł wysłano do 12 044 gospodarstw
domowych.
Łodzianie złożyli już 18
541 wniosków o dodatki
węglowe. Rozpatrzono 16
031 – 12 932 pozytywnie,
a 3 081 negatywnie.
CŚS rozpoczęło też przyjmowanie wniosków o ﬁnansowe dodatki do kosztów ogrzewania mieszkań
także innymi paliwami
niż węgiel. O wsparcie

mogą
ubiegać
się gospodarstwa domowe, dla których źródłem
ciepła są kotły gazowe
(LPG), kotły olejowe albo
kotły na paliwo stałe,
kominki, kozy, ogrzewacze powietrza, trzony
kuchenne, piecokuchnie
albo piece kaﬂowe na
paliwo stałe zasilane pelletem drzewnym, drewnem lub innym rodzajem
biomasy (1000 zł). Obowiązuje zasada: jeden
dodatek na jeden adres.
Warunkiem pozytywnej
weryﬁkacji wniosku jest
zgłoszenie do 11 sierpnia
2022 r. budynku do Cen-

tralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Wnioski
dla nieruchomości
zgłoszonych
później zostaną rozpatrzone negatywnie.
Centrum
Świadczeń
Socjalnych ma miesiąc od
złożenia wniosku na wypłatę świadczenia.
Dodatki są zróżnicowane
i wynoszą: 3000 zł do kotłów zasilanych węglem
kamiennym, brykietem
lub pelletem (skład paliwa musi zawierać co
najmniej 85% węgla kamiennego); 2000 zł dla
kotłów olejowych, 1000 zł
dla kotła na paliwo stałe,
kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu
kuchennego, piecokuchni
albo pieca kaﬂowego opalanego drewnem oraz 500
zł dla kotła gazowego na
skroplony gaz LPG.
red

FOT. FREEPIK

PLAN DLA OSIEDLI
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UL. ZIELONA 6

WSZYSTKO
WYNAJĘTE

Po niespełna roku od zakończenia wielkiego remontu kamienicy przy ul. Zielonej 6
i oddania jej do użytkowania
proces jej komercjalizacji
został w pełni zakończony.
Zielona 6 to czterokondygnacyjna wielkomiejska kamienica z 1894 r., zaprojektowana
przez Franciszka Chełmińskiego i Alwilla Jankau, którym zawdzięcza czwartą kondygnację (powstałą w wyniku
rozbudowy) i neobarokowy
charakter.
– 20 września podpisaliśmy umowę najmu na
ostatni wolny lokal w oficynie, który w wynajęła
Fundacja 4 Kroki. Tym
samym w niecałe 11 miesięcy od przejęcia nieruREKLAMA

chomości od generalnego
wykonawcy udało nam się
wynająć wszystkie dostępne powierzchnie użytkowe. Oczywiście całość komercjalizacji przypadła na
okres pandemii Covid-19,
wojnę w Ukrainie oraz
toczącą się po sąsiedzku
inwestycję kolejową PKP
PLK, budowę przystanku
Łódź Śródmieście. Zadanie
było trudne, ale jesteśmy
dowodem na to, że można
osiągnąć założone cele nawet przy niesprzyjających
okolicznościach – komentuje Mariusz Łysio, dyrektor ds. strategii i rozwoju
w ŁSI.
Zainteresowanie nieruchomością wśród najemców
było wypadkową dosko-

nałej lokalizacji, przepięknych zabytkowych wnętrz,
dużego, zielonego podwórka, a także aspektów
związanych z elastyczną
ofertą skierowaną zarówno do niedużych ﬁrm, jak
i klientów poszukujących
całych pięter.
W budynku przy ul. Zielonej 6 swoją działalność ulokowały bardzo różne branże:
biuro projektowe,
biuro radców
prawnych, biuro
księgowe, deweloperzy gier,
przychodnia psychologiczna, ośrodek mediacyjny,
restauracja oraz pub.
(pj)

Wiekowa kamienica
odmłodniała

FOT. ŁÓDŹ.PL

WYDARZENIA
ZAMYKA SIĘ

STUDYJNE KINO

BODO
Po ośmiu latach działalności właściciele kina studyjnego Bodo
podjęli decyzję o jego zamknięciu. Powód? Coraz większe koszty
utrzymania – rosnące ceny ogrzewania oraz energii elektrycznej.
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IRAŃSKA ODYSEJA
FOT. MAT. PRAS

Biblioteka Słówka
(ul. Boya-Żeleńskiego 15)
zaprasza na spotkania
w ramach projektu „Irańska Odyseja – polskie konteksty”.

Kino Bodo pierwszych gości
przyjęło w kwietniu 2014 r.,
niedługo po tym, jak zamknięto
kino Cytryna przy ul. Pomorskiej 39. Po ośmiu latach swojej
działalności, w dobie dużych
sieciowych multipleksów, kończy swoją działalność z powodu rosnących cen utrzymania
obiektu.

Projekt „Irańska Odyseja
– polskie konteksty” zaprezentuje uczestnikom
historię i kulturę Iranu,
szczególnie w kontekście
ich powiązań z Polską.
Zainteresowani poznają
najciekawsze losy polskich uchodźców i zagłębią się w irańskie rytmy
oraz muzykę.
– Przybliżymy im kulturę i obyczaje irańskie
z perspektywy polskich
tłumaczy, podróżników
i artystów – mówi Ka-

rolina Lipińska-Baran,
kierowniczka Biblioteki Słówka. – Zamierzamy pokazać, jak
bogata i inspirująca
jest kultura irańska
dla polskiego społeczeństwa, oraz w jak
interesujący sposób
splatała się historia
obojga narodów.
Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest wolny.
RedKu

DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

Biegaj z Zieloną
Łodzią
O godz. 18:00 w parku 3 Maja
zajęcia biegowe z Zieloną Łodzią
poprowadzi EVErRUN – Ewa
Ochmańska. Zbiórka na parkingu
przy hali sportowej MOSiR. Zajęcia są bezpłatne, ogólnodostępne
i nie wymagają wcześniejszych
zapisów. Wystarczy zabrać
sportowe obuwie i pojawić się na
miejscu zbiórki.
DZIEJE SIĘ W

EK
CZWART

Aleja Gwiazd
O godz. 13:30 w Alei Gwiazd
przy ul. Piotrkowskiej 71 w Łodzi
zostanie odsłonięta gwiazda Feliksa Falka, cenionego reżysera
i scenarzysty, którego filmy
na stałe zapisały się w historii
polskiego kina. Po uroczystości
odsłonięcia gwiazdy organizatorzy zapraszają na spotkanie
z Feliksem Falkiem w Clubie 77.

Ostatni seans
Ostatnie projekcje w Kinie Bodo
odbędą się 19 listopada. W internecie trwa również zrzutka na
godne zamknięcie kina, pozwalające na uregulowanie rachunków oraz opłacenie ostatniego
czynszu.
Wyprzedaż rekwizytów
i akcesoriów ﬁlmowych
Zagorzali kinomaniacy mogą
jeszcze zakupić przeróżne rekwizyty, akcesoria oraz inne artefakty kinowe w siedzibie Bodo
przy ul. Rewolucji 1905 r. 78/80
w standardowych godzinach
KS
otwarcia.

Link do zrzutki
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Snuj opowieść

HARMONOGRAM
4 października, godz. 17:00
Spotkanie dla rodzin z dziećmi wokół książki „Bah bah.
Iran dla dociekliwych”
z udziałem autora Alberta
Kwiatkowskiego.

8 października o godz. 15:00
„Międzypokoleniowy warsztat kaligraficzno-ruchowy”
dla dzieci i dorosłych, prowadzenie: Magdalena Roguś,
Karolina Zajączkowska.
22 października, godz. 15:00
„Warsztat rytmiki polskiej

i irańskiej” – dla dorosłych
i dzieci, nauka rytmów polskich i irańskich, prowadzenie: Magdalena Roguś,
Waldemar Rychły.
28 października, godz. 17:30
„Storytelling – czyli interaktywne opowieści sufickie”

– międzypokoleniowe opowiadanie opowieści sufickich przy akompaniamencie
orientalnych instrumentów.
4 listopada, godz. 17:30
„Popołudnie z Rumim” –
koncert Magdaleny Roguś
i Waldemara Rychłego.

O godz. 17:00 Biblioteka Wolność (pl. Wolności 4) organizuje
warsztaty story cubes. Uczestnicy spróbują opowiedzieć
historię w oparciu o dziewięć
obrazów, które wypadły na
kostkach. – To prosta w założeniach i jednocześnie genialna
gra, która dostarczy wam masę
radości, stanowiąc przy tym doskonały trening pomysłowości
i wyobraźni – zachęcają organizatorzy. Prowadzenie warsztatu:
Ewa Michalska. Wstęp wolny.

BEETHOVEN W NASZYM MIEŚCIE

FOT. ŁÓDŹ.PL

Wstęp na wszystkie wydarzenia
jest bezpłatny, a pełny harmonogram
koncertów znajdziesz na Łódź.pl

Trwa festiwal utworów
Ludwiga van Beethovena „Polish
Camerata Swojemu
Miastu”. W czwartek (29 września)
w Sali Koncertowej Akademii
Muzycznej przy
ul. Żubardzkiej 2A
będzie można posłuchać koncertów
fortepianowych jednego z najważniejszych
kompozytorów świata.

Publiczność usłyszy m.in.
Rondo B-dur Wo06 na fortepian i orkiestrę, Koncert
fortepianowy Es-dur Wo04
i II Koncert fortepianowy
B-dur op. 19. Wraz z orkiestrą Polish Camerata, pod
batutą Marka Głowackiego, wystąpią soliści: Łukasz Kwiatkowski, Agata
Górska i Kinga Firlej-Kubica. Wydarzenie rozpocznie
się o godz. 19:00. Wstęp
bezpłatny.
EMa
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ŁÓDZCY SENIORZY TESTUJĄ

NOWE TECHNOLOGIE

Inteligentny dozownik tabletek, kamizelka wyposażona
w specjalne sensory, dzięki którym można przewidzieć ryzyko
upadku starszej osoby i wskazać partie mięśni wymagające
wcześniejszej
rehabilitacji,
a także system tłumaczenia komunikatów niewerbalnych ułatwiający komunikację pacjenta z personelem medycznym
– to tylko część nowoczesnych
rozwiązań technologicznych dla
osób starszych, z którymi mieli
okazję zapoznać się seniorzy
z Domu Dziennego Pobytu przy
ul. Sienkiewicza 79, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.
Okazją do zapoznania się
z nowoczesnymi technologiami było spotkanie
zorganizowane w ramach programu na temat
zdrowego i aktywnego
starzenia „Healthy and
Active Aging Bootcamp”.
Program jest przeznaczony dla start-upów oraz
przedsiębiorców rozwijających pomysły biznesowe w zakresie aktywnego
starzenia się i długowieczności. Jego realizatorem są
trzej partnerzy: UniwerREKLAMA

sytet Medyczny w Łodzi,
Instituto Pedro Nunes
w Portugalii oraz Trinity
College Dublin w Irlandii.
Testy
u użytkowników
Podczas spotkania swoje
nowoczesne rozwiązania
technologiczne zaprezentowało łódzkim seniorom
dziesięć zespołów z dziewięciu krajów: Hiszpanii,
Irlandii, Litwy, Niemiec,
Portugalii, Szwecji, Turcji,
Węgier i Włoch.
– Prezentowane w Łodzi
rozwiązania mogą stać się
powszechnie dostępne za
kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat – mówi Ewa
Nocuń z Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (MediHub).
– Powstają z myślą o ułatwieniu i uprzyjemnieniu
życia osobom starszym,
dlatego opinia seniorów
jako bezpośrednich użytkowników jest bezcenna.
Nikt przecież nie będzie wiedział lepiej, niż
osoby mające korzystać
z tych nowych technologii
w przyszłości, czy dane

rozwiązanie może okazać
się rzeczywiście pomocne.
Dzieląc się opiniami z pomysłodawcami, seniorzy
często zwracają uwagę np.
na kwestie i obszary wymagające dopracowania,
udoskonalenia lub zmiany,
by w efekcie okazało się
jeszcze lepsze i jeszcze bardziej dla nich przydatne.
Dla lepszej
przyszłości
Nowoczesne
rozwiązania, które mieli okazję poznać podopieczni Domu
Dziennego Pobytu przy
ul. Sienkiewicza, znajdują się na różnym etapie
rozwoju. Niektóre zespoły są jeszcze na bardzo
wczesnym etapie prac
i posiadają jedynie
prototypy
swoich
pomysłów. Z kolei
część zespołów odwiedziła Łódź z już
gotowymi produktami lub usługami.

– Wśród naszych podopiecznych jest wielu
seniorów żywo interesujących się nowinkami
technologicznymi – mówi
Elżbieta Jaszczak, zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. pomocy
środowiskowej. – Kiedy
więc Centrum Innowacji
i Transferu Technologii
Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi zgłosiło się
do nas z propozycją organizacji takiego spotkania,
nawet przez chwilę nie
mieliśmy wątpliwości, że
to bardzo dobry pomysł.
Prezentowane nowoczesne
rozwiązania zostały entuzjastycznie
przyjęte
przez testujących
je seniorów.
–
Wszystkie
te
produkty
i usługi, które
mieliśmy okazję poznać osobiście, wydają się
naprawdę
świetne

i bardzo przydatne dla nas
jako seniorów – mówi Teresa Kotynia, bywalczyni
Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza.
– Pozostaje mieć więc nadzieję, że będzie można
korzystać z nich jak najszybciej.

Diabeł tkwi
w szczegółach
Według pomysłodawców
innowacyjnych rozwiązań
łódzcy seniorzy zwracali
szczególną uwagę na bardzo praktyczne aspekty
poznawanych
produktów.
– Pojawiło
się m.in.
pytanie,
czy kamizelkę wyposażoną
w specjalne sensory
można
prać

bez obaw w pralce
– mówi Michał Misztal ze
Startup Academy, który
przygotowywał europejskie zespoły do spotkania z łódzkimi seniorami.
–
Dopytywano
także
o przegródki w inteligentnym dozowniku tabletek,
a dokładniej o to, czy mogłyby być większe, bo, jak
twierdzili testujący, niektóre zażywane przez nich
pigułki są na tyle duże, że
nie zmieściłyby się do tych
proponowanych.
Możliwość zapoznania się
i przetestowania nowoczesnych technologii mieli
także seniorzy z prowadzonego przez MOPS
w Łodzi Domu Dziennego
Pobytu
przy
ul. Narutowicza 37.
Z kolei na październik
zaplanowane jest podobne spotkanie
z seniorami
w Portugalii.
IJ-K
FOT.LODZ.PL
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CZERWONA MICHALINA CZY ZUCH DZIEWCZYNA?

Idź do Tatarkówny

ONA POMOŻE…

Michalina Tatarkówna
na zdjęciu z lat 30.
Ten ambiwalentny obraz
towarzyszki Michaliny towarzyszy nam do dziś. We
wspomnieniach starszego
pokolenia jawi się ona jako
postać zasłużona, skuteczna w działaniu i dobrego
serca, natomiast w ocenach politycznych mieści
się w niesławnej kategorii
komunistycznej władzy.
A przyszło jej działać
w trudnych czasach stalinowskich, a potem pod
rządami Władysława Gomułki.
Różowa kariera
Michalina Tatarkówna-Majkowska urodziła się
27 września 1908 r. w Łodzi. Z zawodu była tkaczką, a jej matka zmarła, gdy
dziewczynka miała 3 lata.
Jako nastolatka w 1923 r.
zaczęła pracę w Widzewskiej Manufakturze. Jej ojciec, Marcin Tatarek, był
przed wojną działaczem
Komunistycznej Partii Polski i wychowana w tym
duchu Michalina rozpoczęła w latach 20. XX w.
działalność polityczną
w młodzieżówce, a potem
w KPP. Po wojnie wstąpiła
do Polskiej Partii Robotniczej i została sekretarzem
partii na Widzewie. Od
1948 r. była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
i kolejne szczeble kariery
– od sekretarza dzielnicy po funkcje I sekretarza
Komitetu Wojewódzkiego
(1953–1955) i I sekretarza Komitetu Łódzkiego
PZPR, a także członka Komitetu Centralnego PZPR
do 1965 r. Ponadto Tatarkówna-Majkowska jeszcze przez cztery kadencje
miała mandat posła (1952–
1969) i zasiadała w Ogólnopolskim Komitecie Fron-

I sekretarz Komitetu Łódzkiego PZPR Michalina Tatarkówna-Majkowska była osobą bardzo popularną i poważaną w mieście, nie
tylko z racji wysokiego stanowiska, ale także z uwagi na wyczulenie na krzywdę społeczną, szereg inicjatyw dla Łodzi oraz pomoc
ludziom w wielu sprawach.

tu Jedności Narodu. Takim
politycznym biogramem
może pochwalić się niewielu działaczy, ale trzeba
przyznać, że kobieta była
wierna swoim poglądom.
W pewien sposób sprawowała rzeczywistą władzę
w Łodzi, przynajmniej
przez trudną dekadę, toteż
sporo ludzi wspomina ją
z sentymentem, zwłaszcza łódzkie włókniarki.
Rzec by można, że w jej
przypadku „zły” ustrój
był w stanie wygenerować
„dobre” jednostki i postawy, oczywiście na miarę
czasów. Może dlatego musiała odejść (ponoć na własną prośbę) na polityczną
emeryturę w 1965 r., gdy
rozpoczęły się już tarcia
w otoczeniu Gomułki.
Ciemniejszy
odcień bieli
Jednego na pewno nie
można odmówić pani Michalinie, a mianowicie,
że dobrze znała łódzkie
realia, ciężką pracę kobiet w fabrykach i wszelkie niedogodności życia.
Plotkowano w mieście, że
swoją pozycję zawdzięczała protekcji samego Nikity
Chruszczowa, któremu
wpadła w oko, ale ponoć
odmówiła I sekretarzowi
radzieckiemu bliższej znajomości. W 1946 r. poślubiła ekonomistę i działacza
partyjnego Karola Majkowskiego, para nie miała
dzieci.
Tatarkówna walczyła o kobiety. Dążyła do likwidacji
trzeciej zmiany w fabrykach, zabiegała o podwyżki dla włókniarek i sprzeciwiała się budownictwu
w tzw. modelu gdańskim,
w wariancie oszczędnościowym – z jedną toaletą

na piętrze dla wielu rodzin. Zabiegała o inwestycje w infrastrukturę miasta.
Ponadto nie bez kozery
krążyło w Łodzi powiedzenie: „Idź albo napisz
do Tatarkówny, ona ci
pomoże…”. Cieszyła
się sympatią łodzian,
w kraju znana była jako
przykład dobrej gospodyni
miasta robotników. To ona
jechała w kabriolecie z Walentyną Tierieszkową podczas jej wizyty w Łodzi. Za
jej kadencji zbudowano Teatr Wielki, Hale Sportową,
Bibliotekę Uniwersytetu
Łódzkiego, szpital onkologiczny im. Kopernika, pomnik Kościuszki czy mauzoleum na Radogoszczu.
Czerwone i czarne
Prosta włókniarka bez wykształcenia, ale z doświadczeniem życiowym na czele partii i łódzkiej władzy
– był to wówczas dobry
wzorzec i etos podchwycony także przez ruchy
feministyczne: „Michalina, zuch dziewczyna”.
Ale jak tu zważyć zasługi
dla ludzi i jednocześnie
dla komunistycznego systemu? Trudna sprawa,
o czym przekonano się
całkiem niedawno. W 2005
r. Rada Miejska w Łodzi
nadała imię Michaliny
Tatarkówny-Majkowskiej
jednej z ulic na osiedlu
Andrzejów, ale w 2017 r.,
w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej cofnięto tę
decyzję i zmieniono nazwę
na ul. Anny Walentynowicz. W tej orwellowskiej
sytuacji bardzo trudno –
jak widać – o historyczny
kompromis.
Pani Michalina zmarła
w Łodzi 19 lutego 1986
r. i wtedy jeszcze została

pochowana ze swoimi orderami z czasów PRL oraz
honorami państwowymi
na Cmentarzu Komunalnym Zarzew. W pogrzebie
wzięły udział tysiące ludzi,
a na jej grobie stoją zwykle
kwiaty i palą się znicze.
Na emeryturze Tatarkówna udzielała się w oddziale łódzkim Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci, na rzecz
którego testamentem przekazała swoje mieszkanie
przy ul. Kopcińskiego 57
wraz z całym pozostawionym w nim majątkiem,
a także dwie działki: w Żabiczkach i w Grotnikach.
Dokumenty i zdjęcia trafiły do zbiorów Muzeum
Tradycji Niepodległościo-

wych. Pięć lat temu ukazała się biografia Michaliny
Tatarkówny-Majkowskiej
autorstwa łódzkiego historyka Piotra Ossowskiego „Czerwona Michalina.
Prządka-działaczka-łodzianka”.
I niech tak zostanie…
agr
FOT. ZE ZBIORÓW MTN
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FOT. ENVATO ELEMENTS

Jak dbać o serce?

Światowy Dzień Serca ma
na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz
promocję zdrowego stylu
życia. Obchodzony jest
corocznie, w ostatnią niedzielę września, z inicjatywy Światowej Federacji
Serca (WHF) z udziałem
Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), UNESCO
i UNICEF-u.
W Polsce obchody
Światowego Dnia Serca organizowane są od
2002 r. przez Polskie
Towarzystwo Kardiologiczne. To ważna
i potrzebna kampania
prozdrowotna, ponieważ choroby układu
sercowo-naczyniowego są nadal najczęstszą
przyczyną zgonów na
świecie. Mogą się one
rozwijać przez długie
lata, nie dając żadnych
objawów, dlatego tak
istotne są regularne badania. To właśnie dzięki nim można wcześnie
wykryć wszelkie nieprawidłowości wskazujące na chorobę serca,
co daje większą szansę
na jej wyleczenie.
Najczęstsze
choroby serca
Do powszechnie występujących chorób
sercowo-naczyniowych
należą:
• choroba wieńcowa
serca (inaczej choroba niedokrwienna serca) – to postępujące zwężenie

•

•

•
•
•

tętnic wieńcowych
i jedna z najczęstszych
przyczyn zawału serca; n i e w y d o l n o ś ć
serca o charakterze
ostrym, przejściowym oraz przewlekłym; w przebiegu
tego schorzenia dochodzi do niecałkowitego napełniania
się serca krwią bądź
niepełnego wypompowywania krwi;
kardiomiopatie: rozstrzeniowa – polegająca na poszerzeniu
jednej lub obydwu
komór serca, restrykcyjna, w przebiegu
której dochodzi do
sztywnienia ścian
komór i spadku ich
elastyczności, oraz
przerostowa prowadząca do pogrubienia
ściany lewej komory
i zwężenia drogi odpływu krwi;
wady zastawkowe
takie jak niedomykalność, wypadanie oraz
stenoza;
arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca;
choroby osierdzia
i wsierdzia;
schorzenia infekcyjne
mięśnia sercowego.

Przyczyny
chorób serca
Na rozwój chorób serca
wpływ mają takie czynniki jak wiek, nadmierna
masa ciała, nadciśnienie tętnicze oraz wysoki
poziom trójglicerydów
i cholesterolu. Prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa także

niezdrowy, siedzący tryb
życia, stres, niewłaściwa
dieta, palenie papierosów
i picie alkoholu. Ponadto
do czynników ryzyka zaliczamy cukrzycę, schorzenia autoimmunologiczne oraz niedoleczone
infekcje wirusowe.
Profilaktyka
chorób serca
Aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia chorób serca,
należy podjąć odpowiednie
działania proﬁlaktyczne.
• Unikaj dymu tytoniowego (zarówno jako

•

•

•
•

palacz czynny, jak
i bierny).
Zdrowo się odżywiaj
– jedz dużo warzyw
i owoców, ogranicz
spożycie czerwonego
mięsa na rzecz drobiu i ryb, zmniejsz
spożycie cukrów prostych i soli kuchennej.
Postaraj się zredukować masę ciała, jeśli
borykasz się z nadwagą lub otyłością.
Podejmuj regularną
aktywności fizycznej.
Kontroluj ciśnienie

•
•

•
•

tętnicze i poziom
cholesterolu.
Spróbuj radzić sobie
ze stresem.
Dbaj o higienę jamy
ustnej (zaburzenie
flory bakteryjnej
jamy ustnej trzykrotnie podnosi ryzyko
zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe).
Dbaj o odpowiednią
ilość snu – ok. 7–8
godzin na dobę.
Regularnie wykonuj
badania profilaktyczne w kierunku

wykrycia chorób
serca – sprawdzaj poziom glukozy, kreatyniny
i elektrolitów (Na,
K, Mg), AspAT,
ALAT oraz morfologię i lipidogram.
Jeśli jeszcze nie tego
nie robisz, zacznij
świętować Światowy
Dzień Serca i zwiększ
swoje szanse na długie,
zdrowe życie.
alup
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 28 września 2022 r. do 19 października 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia
Nr 2138/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali użytkowych,
usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 28 września 2022 r. do 19 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:
•
•
•
•
•
•

ul. Przędzalnianej bez numeru, działka nr 167/2, w obrębie W-25, o powierzchni 303 m², KW LD1M/00314661/9;
ul. Antoniego Mackiewicza 30, działka 125/1 w obrębie B-28, o powierzchni 32 m², KW LD1M/00037903/2;
ul. Gdyńskiej 3, część działki 126/1 w obrębie B-28, o powierzchni 7 m², KW LD1M/00037903/2;
ul. Antoniego Mackiewicza bez numeru, część działki 126/2 w obrębie B-28, o powierzchni 15 m², KW LD1M/00037903/2;
ul. Józefa Mianowskiego 9, część działki nr 72/25 w obrębie B - 48, o powierzchni 130 m², KW LD1M/00163195/7;
ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 61, 63 i 65 ul. Obrońców Westerplatte 12A, 14, 14A, 16 i 16A część działki nr 73/9 w obrębie B - 48,
o powierzchni 50 m², KW LD1M/00055838/7;
•
ul. Jana Matejki bez numeru, część działki nr 16/12 w obrębie S-4, o powierzchni 1,40 m², KWLD1M/00174705/9;
•
ul. Czarnkowskiej bez numeru, część działki nr 95/194 w obrębie B-45, o powierzchni 21 m², KW LD1M/00020073/2;
•
ul. Czarnkowskiej bez numeru, części działki nr 95/194 w obrębie B-45, KW LD1M/00020073/2 i ul. Gandhiego bez numeru, część działki nr 95/40 w obrębie
B-45, KW LD1M/00050941/7, o łącznej powierzchni 18 m²;
•
ul. Gandhiego bez numeru, części działki nr 95/39 i część działki nr 95/40 w obrębie B-45, KW LD1M/00050941/7, o łącznej powierzchni 18 m²;
•
ul. Gandhiego 1B/1C, części działki nr 95/163 w obrębie B-45, o powierzchni 18 m², KW LD1M/00050941/7;
•
ul. Gandhiego 1B/1C, części działki nr 95/163 w obrębie B-45, o powierzchni 18 m², KW LD1M/00050941/7;
•
ul. Gandhiego bez numeru, ul. Kutrzeby bez numeru, części działki nr 95/189 w obrębie B-45, o powierzchni 18 m² , KW LD1M/00020073/2;
•
ul. Piotrkowskiej 241/235, działka nr 15/17 w obrębie S-9, o powierzchni 96 m², KW LD1M/00046642/0;
•
ul. Piotrkowskiej bez numeru, działka nr 15/47 w obrębie S-9, o powierzchni 98 m² KW LD1M/00038396/1;
•
ul. Piotrkowskiej bez numeru, działka nr 15/48 w obrębie S-9, o powierzchni 152 m² KW LD1M/00038396/1;
•
ul. Piotrkowskiej bez numeru, działka nr 15/51 w obrębie S-9, o powierzchni 1000 m² KW LD1M/00046642/0;
•
ul. Piotrkowskiej bez numeru, część działki nr 15/53 w obrębie S-9, o powierzchni 309 m² KW LD1M/00046642/0;
•
ul. Piotrkowskiej bez numeru, działka nr 16/16 w obrębie S-9, o powierzchni 9 m² KW LD1M/00297967/8;
•
ul. Poziomkowej 1, działka nr 33/9 w obrębie B-8, o powierzchni 160 m², KW LD1M/00035524/7;
•
ul. Łagiewnickiej 4, części działki nr 208/1 w obrębie B-47, o powierzchni 15 m², KW LD1M/ 00012486/1;
przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

al. Artura Rubinsteina bez numeru, część działki nr 89/17, w obrębie S-6, o powierzchni 120,6 m², KW LD1M/00123682/6;
ul. Augustów 18. część działki nr 5/9 i część działki nr 5/2, w obrębie W-33, o łącznej powierzchni 42 m² , KW LD1M/00086715/5;
ul. Kilińskiego bez numeru, część działki nr 16/5 w obrębie W-25, o powierzchni 15,33 m² , KW LD1M/00100801/0;
al. Piłsudskiego 52, część działki nr 228/12 w obrębie W-24, o powierzchni 44,80 m², KW nr LD1M/00118162/7;
ul. Henryka Sienkiewicza 99, część działki nr 57/1 w obrębie S-7, o powierzchni 2,1 m² , KW LD1M/00089590/3;
ul. Henryka Sienkiewicza 99, część działki nr 57/4 w obrębie S-7, o powierzchni 3,7 m², KW LD1M/00170124/1;
ul. Młynarskiej 11, część działki nr 318/4 w obrębie B-47, o powierzchni 25,80 m², KW LD1M/00118529/8;
ul. Hipotecznej bez numeru, część działki nr 210/1 w obrębie B-29, o powierzchni 49,20 m², KW LD1M/00035127/4;
ul. Wschodniej 54, Włókienniczej 1, część działki nr 438/16, w obrębie S-1, o powierzchni 1,19 m², KW LD1M/00000490/5;
ul. Włókienniczej 1, część działki nr 438/17 w obrębie S-1, o powierzchni 1,25 m² , RepHip Nr 1221 nr hip.1418_g;

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.
•

ul. Piotrkowskiej 77, część działki nr 90/3 w obrębie S - 6, o powierzchni 85,00 m² powierzchnia użytkowa 118,52 m² KW nr LD1M/00005086/5;

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 28 września 2022 r. do 19 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

•
•
•
•
•
•

ul. Łąkowej bez numeru, część działki nr 77/1 w obrębie P-20, KW nr LD1M/00089090/8 o powierzchni 8 m²,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24, część działki nr 63/4 w obrębie P-20, KW nr LD1M/00002374/0 o powierzchni 88,80 m²,
ul. Lipowej 83, część działki nr 69/5 w obrębie P-20, KW nr LD1M/00083691/9 o powierzchni 119 m²,
ul. prof. Bohdana Stefanowskiego 21, część działki nr 93/10 w obrębie P-30, KW nr LD1M/00089581/7 o powierzchni 10,95 m²,
ul. Gdańskiej 13, część działki nr 114/1 w obrębie P-9, KW nr LD1M/00309174/0 o powierzchni 3,90 m² oraz
ul. Gdańskiej 15, część działki nr 116/7 w obrębie P-9, KW nr LD1M/00143169/0 o powierzchni 11,90 m²,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat
•
•
•
•
•
•

ul. Rąbieńskiej bez numeru, część działki nr 16 w obrębie P-2, brak KW, o powierzchni 1323 m²,
ul. Wioślarskiej 2, część działki nr 427/1 oraz ul. Wioślarskiej bez numeru, części działek: nr 408/47, nr 426/2 i nr 408/46 w obrębie P-27, brak KW,
o łącznej powierzchni 351 m²,
ul. Rzgowskiej 50, części działki nr 16/4 w obrębie G-14, KW nr LD1M/00109347/2 o powierzchni 1200 m²,
ul. Janusza Kusocińskiego bez numeru, część działki nr 198/95 o powierzchni 4210 m² oraz część działki nr 561 o powierzchni 392 m²
w obrębie P-25, KW nr LD1M/00114269/9,
ul. Złotno bez numeru, cześć działki nr 39/1 w obrębie P-3, brak KW, o powierzchni 20 m²,
ul. Wólczańskiej 199, działka nr 87/12 w obrębie P-30, KW nr LD1M/00144878/0 o powierzchni 1 158 m²,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.
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Wraz z nadejściem jesieni pogoda coraz mniej nas rozpieszcza, dlatego warto poznać miejsca, do których możemy wybrać się z dziećmi bez względu na aurę. Jednym z nich jest
EC1 – gwarantujemy, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

IKI
ULICA ŻYWIOŁÓW CENTRUM NAUKI I TECHN
Na trzech piętrach Ulicy
Żywiołów
zgromadzono
eksponaty, które zapewnią
dzieciom w wieku od 3 do 10
lat dużą dawkę wiedzy i zabawy. Całość interaktywnej
wystawy została podzielona
tematycznie na części odpowiadające żywiołom wody,
ognia, ziemi, powietrza i życia. Atrakcje zaplanowano
tak, by połączyć aktywności
związane ze zdobywaniem
wiedzy, eksperymentami
i wyzwaniami wymagającymi nieco sprawności ﬁzycznej. Znajdziemy tu m.in.
tunel wyostrzający zmysły,
miniukład słoneczny oraz
specjalny tor, na którym maluchy przebrane za satelity
biegają po orbicie. Dzieci na
pewno chętnie ułożą megapuzzle czy wskoczą do basenu z miękkimi klockami. Na
pełnych energii gości czeka
również zjeżdżalnia łącząca
piętra. Jak wrócić? Siatkowym tunelem!
Dzięki ekspozycji dzieci
sprawdzą, jak widzą zwie-

rzęta, spróbują pokonać
gigantyczną
pajęczynę
i przechytrzyć optyczne
iluzje. Uwagę zwiedzających na pewno przykuje
wirujący ogień, a maluchy
z
radością
skorzystają
z
możliwości
zabawy
wodą: puszczania statków,
strzelania z pistoletów
i uruchamiania fontann. Na
specjalnym rowerze można również sprawdzić, jak
wiele wysiłku potrzeba, by
wytworzyć energię, lub jak
za pomocą pompki spróbować unieść w górę niewielką
rakietę. To wszystko dostępne jest w formie ekscytującej zabawy, bez kierunków
zwiedzania, wymagających
zasad i przewodników, za to
ze wsparciem animatorów.
Ulica Żywiołów jest miejscem przyjaznym rodzinom
z mniejszymi dziećmi, osobom z niepełnosprawnością
ruchową oraz osobom niedowidzącym i niewidomym
(opisy w alfabecie Braille’a).

Kino sferyczne w EC1
ma formę wielkiej, srebrnej kuli

CNiT wraca po dwutygodniowej przerwie technicznej. Czego możemy się
spodziewać? Trzech
wystaw stałych, które tworzą osobne
ścieżki dydaktyczne.
Pierwsza z nich dotyczy przetwarzania
energii i oferuje możliwość zapoznania się
z historycznymi eksponatami oraz nowoczesnymi symulatorami, a także pozwala
spróbować swoich sił
w grach komputerowych. Dzięki temu
zwiedzający mogą nie
tylko poznać historię

EC1, ale również lepiej zrozumieć wciąż
używane technologie
wytwarzania energii
elektrycznej.
Druga wystawa poświęcona jest rozwojowi
wiedzy
i cywilizacji. Dzięki
wykorzystaniu zmysłów, elementów zabawy,
doświadczania i eksperymentów
zwiedzający
mogą
prześledzić
historię
naszej cywilizacji.
Ostatnia z ekspozycji zatytułowana jest
„Mikroświat – Makroświat” i ukazuje
to, co nie jest dostęp-

ne dla ludzkiego oka.
Na wystawie możemy
obserwować świat począwszy od skrzydeł
motyla pod mikroskopem elektronowym aż
po ujęcia Kosmosu.
W zwiedzaniu nieoceniona może okazać się
obecność przewodnika. Pamiętajmy jednak, że w weekendy
wymagana jest dodatkowa rezerwacja
o określonych godzinach. Ponadto, przy
dobrych warunkach
atmosferycznych, możemy zwiedzić taras
chłodni kominowej.

E
KINO SFERYCZN
Kino sferyczne położone jest na terenie
ostatniej
ekspozycji
i stanowi bezpośrednie uzupełnienie wystaw. Ma formę wielkiej
srebrnej kuli, a jego repertuar przygotowano
z myślą o zwiedzających w każdym wieku.
Dla najmłodszych idealny będzie pokaz
„Molekularium”,
pozwalający doświadczyć świata nie tylko
w
makro-,
ale też mikroperspekty-

wie. Dla dzieci powyżej
10. roku życia przygotowano pokazy: „Astronauta” oraz „Nanocam”,
zaś na nastolatków czekają: „Jesteśmy astronomami”, „Kosmiczny
paszport” oraz „W Kosmos i z powrotem”. Na
trwające od 25 do 30 minut seanse obowiązują
osobne bilety. Nieco dłużej – ok. 45 minut – trwają
gościnne pokazy będącego w przebudowie Planetarium. Wstęp na nie
również jest dodatkowo
płatny i możliwy tylko
przy zakupie biletów do
Centrum Nauki i Techniki. Wszystkie seanse

organizowane przez
kino sferyczne dostępne są dla dzieci powyżej
5. roku życia.
a.pe

INFO

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA TEMAT
KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH ATRAKCJI
ZNAJDZIESZ PO ZESKANOWANIU KODU QR
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POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTAMI PRACY

W ZARZĄDZIE
LOKALI MIEJSKICH

WEJDŹ NA STRONĘ
WWW.BIP.ZLM.LODZ.PL/KARIERA/OGLOSZENIA2022
ZAKŁADKA KARIERA
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UNIHOKEIŚCI MIERZĄ

W CZOŁOWĄ CZWÓRKĘ
Ekstraklasowy sezon
2021/2022 unihokeiści AZS
PŁ UMED Cochise Burger
Łódź zakończyli na szóstym
miejscu. W kolejnych rozgrywkach głównym celem
zespołu również jest utrzymanie miejsca w najwyższej
klasie rozgrywkowej, jednak
podopieczni grającego trenera Rafała Fijałkowskiego
tym razem chcą to zadanie
zrealizować w bardziej spektakularny sposób.

Zespół łódzkich unihokeistów
z większym doświadczeniem
celuje w czołowe
miejsca w lidze

powrót do gry w łódzkiej
drużynie zdecydowali się
natomiast Patryk Szadkowski i Bartosz Sobczak.
Ubytków jest znacznie
mniej niż wzmocnień, co
pozwala mieć nadzieję, że
zespół będzie zdecydowanie silniejszy niż w poprzednich rozgrywkach.

Przed rozpoczęciem
walki o ligowe punkty
gracze z Łodzi nie ukrywali, że bieżący sezon
chcieliby zakończyć
w czołowej czwórce.
W okresie przygotowawczym zespół trenował m.in. w parku
Źródła Olechówki,
gdzie w pierwszej
połowie 2022 r.
zostało oddane do
użytku otwarte
boisko do unihokeja. Inwestycję
zrealizowano
w ramach
Łódzkiego
Budżetu
Obywatelskiego.
Na nowoczesnym
obiekcie
w zajęciach

Puchar Polski
Przed rozpoczęciem rywalizacji w ekstralidze łodzianie mieli okazję sprawdzić
swoją formę w turnieju
o Puchar Polski, który został rozegrany w Łochowie.
Na Mazowszu zespół kierowany przez Fijałkowskiego
dotarł do ćwierćfinału. Na
tym etapie pucharowych
rozgrywek łodzianie ulegli 1:4 aktualnym wicemistrzom Polski z KS Gorący
Potok Szarotka Nowy Targ.
Wcześniej w spotkaniach
grupowych łodzianie zmierzyli się z Olimpią Łochów
oraz Błyskawicą Niechanowo. I choć rozpoczęli turniej
od porażki 1:7 z gospodarzami zawodów, to wygrana 6:3 w drugim spotkaniu
zapewniła im awans do
1/8 Pucharu Polski.
W walce o ćwierćfinał AZS PŁ UMED
Cochise Burger pokonał 6:2 drużynę TLU
Kala-Izolacje Toruń.

AZS PŁ
UMED Cochise Burger uczestniczyło m.in.
kilku nowych
graczy, którzy
w przerwie letniej
dołączyli do łódzkiej
ekipy. Znalazło się wśród
nich dwóch zawodników
z Finlandii. Oprócz Severi
Koskimakiego i Arttu Tor”
manena
nowymi twarzami
w zespole są Kamil Prałat
oraz Jakub Targoński. Na

Zespół
z miasta pierników to jedna z dwóch nowych ekip w ekstraligowej
stawce. Drugim beniaminkiem jest UKS Absolwent
Siedlec. W najwyższej klasie
rozgrywkowej nie ma już
natomiast zdegradowane-

go w poprzednim sezonie
Lokomotivu Czerwieńsk
i Górali z Nowego Targu. Ci
ostatni minione rozgrywki zakończyli na siódmej,
barażowej, pozycji, jednak
po zakończeniu rywalizacji zostali rozwiązani. Na
piątym miejscu, tuż przed
łodzianami, sklasyﬁkowani
byli zawodnicy JohnnyBros
Olimpia Osowa Gdańsk.
To właśnie z tym zespołem
AZS PŁ UMED Cochise
Burger rozpoczął rywalizację w nowym sezonie.
Wyjazd do Trójmiasta okazał się udany. Po czterech
trafieniach Roberta Krawczyka oraz golach zdobytych przez Dawida Benkesa
i Kacpra Tyczkowskiego goście odnieśli zwycięstwo 6:5.
Gorzej poszło we własnej
hali, jednak z porażki 5:9
z UKS-em Bankówka Zielonka nikt nie robił tragedii.
Rywal to bowiem aktualny
mistrz kraju. Na zwycięstwa
z tej klasy drużynami przyjdzie jeszcze czas. Póki co
łodzianie cieszą się z tego,
że znacznie wyżej notowanemu przeciwnikowi potraﬁli strzelić pięć goli.

W starciu z obrońcami trofeum bramki zdobyli: Hubert Kwaśniewski (2), Rafał
Fijałkowski, Marcin Hubicki
i Kacper Tyczkowski.
Przerwa
reprezentacyjna
W trzeciej kolejce AZS PŁ
UMED Cochise Burger
ponownie wystąpi w hali
MOSiR Łodzianka przy
ul. Małachowskiego
5/7, gdzie 9 października podejmie toruńskiego beniaminka. Przerwa
w rozgrywkach zostanie
wykorzystana na mecze
reprezentacji Polski. Kadra
seniorów od 30 września
do 2 października będzie
uczestniczyła w turnieju
6 Nations Floorball Challenge. Do niemieckiego
Weissenfels trenerzy Jan
Holovka i Libor Hrcek zdecydowali się zabrać m.in.
Roberta Krawczyka. Powołanie do kadry U-19 otrzymał natomiast Szymon
Malicki. Reprezentacja młodzieżowa 1 i 2 października
rozegra w Nowym Targu
dwumecz ze Słowacją.
MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

28.09

13°C

Imieniny
obchodzą:
Tymon, Amalia,
Wacław, Myślibor,
Sylwina, Więcesław

CZWARTEK

29.09

14°C

Imieniny
obchodzą:
Michał, Franciszek,
Dariusz, Michalina,
Cyriak

Rodzinne miasto

FORTEPIAN RUBINSTEINA

O łódzkich korzeniach wybitnego pianisty
przypomina pomnik-fortepian przed jego
rodzinnym domem przy ul. Piotrkowskiej
76, a także gabinet w Muzeum Miasta Łodzi z pamiątkami. Ponadto mamy w Łodzi
Filharmonię im. A. Rubinsteina, pasaż jego
imienia, a także interesujący mural przy
ul. Sienkiewicza. Jedno jest pewne – Artur
Rubinstein urodził się w Łodzi, w piątek
28 stycznia 1887 r., choć nie wiadomo
dokładnie, w którym miejscu. Co więcej,

przez jakiś czas w różnych opracowaniach podawano 1886 jako rok jego
urodzenia. Natomiast odnaleziony przed
laty w łódzkim Archiwum Państwowym
akt bezsprzecznie wskazuje na rok
1887. Był siódmym dzieckiem w rodzinie Rubinsteinów i do tego urodzonym
8 lat po najmłodszym z rodzeństwa.
Siódemka okazała się szczęśliwa, bo
przyniosła talent światowego formatu…
agr

ŁÓDZKIE GAWĘDY

RZEMIEŚLNICY I SUKIENNICY

Rozwój łódzkiego przemysłu dokonywał się w kilku
fazach i branżach. Zaczęło się od przerobu wełny
i produkcji sukna. Pierwsi
przybyli z Wielkopolski
w końcu 1822 r., a kolejni
z miasta Grünberg w Saksonii jesienią 1823 r. W tym
czasie mamy w Łodzi osiadłych dziewięciu mistrzów
tkackich z własnymi
warsztatami, 10 podmajstrzych. Jest też

dziewięciu murarzy, jeden
postrzygacz wełny Gottlob
Ritter, a nawet... lutnik, wyrabiający skrzypce – Gottfried Zamm. Przetrwały
do naszych czasów nazwiska niektórych pierwszych
przybyszów, zamieszkujących nowo zbudowane
domy na placach rządowych w r. 1825 przy ul.
Północnej. W posesji
nr 23 zamieszkali
Christian Schlagel

i Christian Fiedler, nr 24 –
Beniamin Pietsch i Johann
Strauch, pod nr 25 Peter
Radke, nr 26 – Peter Muttreich i Johann Werner nr
164 – Samuel Felsch i Johann Fiedler, nr 165 – Johann Modro i Gottlieb Seiberlich z rodzinami.
Łódzka osada sukiennicza
Nowe Miasto składała się
z bliźniaczych domków,
wybudowanych wg kilku
typowych projektów. Była
to zabudowa skromna,
jedynie na rynku był obowiązek wznoszenia domów
murowanych, 2-kondygna-

Pamiątki
CDN
cyjnych, krytych dachówką. Przy ulicach bocznych
przeważały budynki drewniane, o stromych dachach
z facjatą, kryte gontem.
Domy były 3- lub 4-osiowe i zawierały oprócz
sieni dwa, trzy lub cztery
pomieszczenia z przeznaczeniem na mieszkanie,
komorę i skład. Tkacze
musieli mieć specjalną izbę
warsztatową, która często
służyła jednocześnie za
mieszkanie. Trzeba pamiętać, że przybywający wówczas do Łodzi osadnicy byli
przeważnie biedni… agr

NA SZALI MIŁOŚCI…
Gdy Józek Banaszek
wrócił z wojska w 1919
r., nie mógł znaleźć sobie miejsca i rozpoczął
w Łodzi karierę… złodziejaszka. Ale i w tym
fachu nie miał szczęścia, bo co rusz wpadał
w ręce policji, a odsiadając wyroki za drobne
kradzieże, nie nacieszył
się wolnością. W końcu zdecydował się na
wyjazd za chlebem
na Kresy Wschodnie.
Tam także nie zagrzał
miejsca, bo tęsknił do
swojej narzeczonej Leokadii z ul. Zakątnej,
więc wrócił do Łodzi
i był na jej utrzymaniu.
Ktoś życzliwy doniósł
mu jednak, że panna
podczas nieobecności kawalera nie prowadziła się najlepiej,
więc wyprowadził się
od dziewczyny. Ta
zrozpaczona próbowała
popełnić samobójstwo,
wypiwszy jodynę. Odr atow ano j ą, a Józek
uwierzył w jej uczucia.

POMNIK DLA MONIUSZKI

KARTKA Z KALENDARZA
29 września 1963 r. odsłonięto w Łodzi pomnik
Stanisława Moniuszki.
Znaczenie kompozytora w życiu kulturalnym
Polski omówił prof. Kiejstut Bacewicz, a uroczystość uświetnił występ
700-osobowego chóru
pod dyrekcją Karola Prosnaka. W chórze wystąpili
śpiewacy Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego,
Pabianic i Zgierza.
Popiersie kompozytora
o wysokości 1 m odlano
z brązu i umieszczono na
granitowym
cokole
z napisem:

„Stanisławowi Moniuszce
– łodzianie 1963”. Jednocześnie dawny park Kolejowy przy dworcu Fabrycznym otrzymał imię
kompozytora.
Początkowo popiersie
było usytuowane frontem
do środka parku, ale na
skutek interwencji wielu łodzian odwrócono je
w stronę ul. Narutowicza.
Dla Łodzi Moniuszko ma
specjalne znaczenie, bo
jego pieśń „Prząśniczka”
stała się hymnem miasta.
Warto przypomnieć, że
łodzianie uczcili pamięć
kompozytora wystawieniem innego, monumentalnego pomnika w 1938 r.
w parku im. Poniatowskie-

go, który niestety Niemcy
zburzyli w czasie okupacji. Przedstawiał on stojącą postać kompozytora,
wspartego jedną ręką na
piszczałkach organowych.
Płaszczyzny ścian dość
wysokiego 3-częściowego
cokołu zapełniły płaskorzeźby, przedstawiające
postacie z popularnych
oper. W 1957 r. rozpisano
konkurs na projekt nowego pomnika Moniuszki.
Nagrodzono i zatwierdzono do realizacji projekt Elwiry i Jerzego Mazurczyków, który na odsłonięcie
czekał kilka lat, gdyż
trudno był zdecydować
o jego lokalizacji, a ponadto w tym czasie trwały
prace przy rekonstrukcji
pomnika T. Kościuszki na
pl. Wolności.
agr

Nastała idylla, planowali ślub, choć Banaszak
nie mógł znaleźć pracy.
Wreszcie los się do niego uśmiechnął i dostał
robotę w składzie manufaktury przy ul. Nowomiejskiej, a że ręce
miał lepkie, podkradał
towar. Właściciel firmy
złożył sprawę do sądu
i groziła mu recydywa.
Znów uratowała go
ukochana Lodzia, która błagała pryncypała
o wycofanie oskarżenia.
Ten był nieugięty, ale
narzeczona przyrzekła,
że pokryje wszelkie
straty. Szef przystał na
propozycję, a ponadto zażądał dodatkowo
zapłaty w naturze. Widocznie dobili targu, bo
Józek, dzięki poświęceniu kochanki, wyszedł
z aresztu, nieświadomy
pewnie złożonej dla niego miłosnej ofiary, ale
pewnie szybko tam traﬁł
z powrotem, poszukując
kolejnego zajęcia…
agr

Kolejne wydanie w piątek

30 września

GALERIA ŁÓDZKICH
KAMIENIC

Kamienica wielkomiejska
Scheiblerów, wzniesiona w latach
1879–1882 przy ul. Piotrkowskiej 12

