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NA SYGNALE
Poszukiwany 68-latek naj-
bliższy czas spędzi w wię-
zieniu. Wpadł podczas wi-
zyty w kinie. Namierzył do 
policjant, który wybrał się 
na ten sam fi lm. 
Poszukiwany listem goń-
czym oszust wybrał się do 
jednego z łódzkich kin. Miał 

pecha, bo ten sam seans 
wybrał zastępca naczelni-
ka Wydziału Kryminalne-
go IV Komisariatu Policji. 
Funkcjonariusz rozpoznał 
poszukiwanego i zadzwonił 
po wsparcie. Policjanci bez 
problemu namierzyli oszu-
sta w kinowej sali.

CIEMNA STRONA MIASTA

Z KINA PROSTO ZA KRATKI
Poszukiwany mocno się 
zdziwił na widok mundu-
rowych, chociaż wiedział, 
że był za nim wystawio-
ny list gończy. Do czasu 
wpadki udawało mu się 
zachować czujność.

red

29 mln zł, ponad 6,5 km sie-
ci kanalizacyjnej, 331 odejść 
do działek – miasto i Łódzka 
Spółka Infrastrukturalna wy-
budowały kanalizację sanitar-
ną na osiedlu Helenówek. 

Łódzka Spółka Infrastruk-
turalna kończy budowę 
kanalizacji sanitarnej na 
Helenówku. Dwa etapy 

inwestycji kosztowały 29 
mln zł, a długość wybudo-
wanej sieci kanalizacyjnej 
to ponad 6,5 km. Przygo-
towano też 331 tzw. odejść 
bocznych do poszczegól-
nych posesji. Ułatwi to 
potencjalnym przyszłym 
użytkownikom kanalizacji 
podłączenie się do sieci.
 – Zakończyliśmy budowę 

kanalizacji sanitarnej na ca-
łym Helenówku. Do końca 
lipca sieć na osiedlu zosta-
nie przekazana do eksplo-
atacji. Zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców do 
podłączania się. Jest taniej, 
wygodniej i bardziej ekolo-
gicznie – mówi prezes ŁSI 
Tomasz Piotrowski.
Ponadto wybudowany 

został nowy wodociąg we 
fragmencie ul. Cypryso-
wej. Sieć o długości około 
300 m kosztowała ponad 
0,5 mln zł.
Ulice, w których wybu-
dowano sieć, mają od-
tworzone nawierzchnie. 
W ramach dwóch etapów 
inwestycji na Helenów-
ku kanalizacja sanitarna 
powstała w następują-
cych ulicach: Stara Baśń, 
Helenówek, Okulickiego, 
Podleśna, Borówkowa, 
Poziomkowa, Jabłoniowa, 
Brzoskwiniowa, Cypryso-
wa, Łozowa oraz fragment 
11 listopada.
W czerwcu ŁSI rozpocznie 
zaś kolejny etap inwestycji 
na osiedlu Młynek oraz ru-
szy z budową kanalizacji 
w osiedlu Łagiewniki. 

red
FOT.LODZ.PL

INWESTYCJE ŁSI

HELENÓWEK
PODŁĄCZONY DO SIECI

SCHRONISKO W ŁODZI

Wiadomym jest, że najlepszy 
kot z miasta Łodzi pochodzi. 
A zatem nie wahaj się, adop-
tuj kociaka sŁodziaka!

Kocie szkraby czekają 
w schronisku na dom. 
Chłopaki i dziewczyny 
w wieku od 5 do 8 tygo-
dni. Niektóre są jeszcze 
nieporadne, inne już roz-
brykane. Można na nie 
patrzeć bez końca.
– Kociaki opuszcza-
ją schronisko zaszcze-
pione i zachipowane, 
a kiedy podrosną, mają 
zapewniona bezpłatną 
sterylizację lub kastra-
cję w schronisku – mówi 
Marta Olesińska, szefowa 

łódzkiego schroniska dla 
zwierząt. RedSc

FOT.LODZ.PL

Osoby zainteresowane ad-
opcją kociaków sŁodziaków 
zapraszamy do kontaktu ze 
schroniskiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

Kociaki do adopcji

SCHRONISKO W ŁODZISCHRONISKO W ŁODZI
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Kociaki do adopcji
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Adopcje zwierząt ze 
schroniska odbywają się 

krok po kroku zgodnie 
z obowiązującą procedurą:
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wygodniej i bardziej ekolo-
gicznie – mówi prezes ŁSI 
Tomasz Piotrowski.
Ponadto wybudowany 

Jak zmienią się po remontach? 
Jak przebiegają prace? Co się 
dzieje na placach budowy? 

O tym wszystkim miesz-
kańcy mogą porozmawiać 
na spotkaniach z urzędni-

kami łódzkiego magistra-
tu odbywającymi się na 
placach budowy.
Najbliższe odbędzie się 
w poniedziałek, 13 czerw-
ca o godzinie 17:00 i bę-
dzie dotyczyło remontu 

ulic Północnej i Ogrodo-
wej. Spacer rozpocznie się 
przy skrzyżowaniu ul. Za-
chodniej z ul. Ogrodową. 
 red
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ZOBACZ BUDOWĘ ZOBACZ BUDOWĘ 
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USC GÓRNA

Sala ślubów do odnowy
Urząd Stanu Cywilnego na 
Górnej czeka remont. Miasto 
zaaranżuje na nowo salę ślu-
bów, hol i pokoje biurowe.

Urząd Stanu Cywilnego 
na Górnej znajduje się 
w zabytkowej willi Ern-
sta Leonhardta w oto-

czeniu parku Legionów. 
Wnętrza gmachu przejdą 
metamorfozę. Remont 
pomieszczeń rozpocznie 
się po wakacjach i potrwa 
około 10 miesięcy.
Zakres prac obejmuje 
zmianę wystroju sali ślu-
bów, holu, pomieszczeń 
biurowychi sanitarnych. 
Ekipa budowlana wymie-
ni sieci, m.in. elektryczną 

i komputerową. Wszystko 
po to, aby ten wyjątkowy 
dzień w życiu nowożeń-
ców miał piękną oprawę. 
Z odnowionego USC 
skorzystamy za rok. Od-
świeżone wnętrza mają 
być gotowe na początku 
czerwca. Wartość inwe-
stycji to ponad milion zł.

red
FOT.LODZ.PL
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INPOST UFUNDUJE INPOST UFUNDUJE 
PLAC ZABAW PLAC ZABAW 
NA JANOWIENA JANOWIE

ZIELONA ŁÓDŹBiznes coraz częściej angażuje się w działania na rzecz 
miast, w których prowadzi działalność. W Łodzi powstanie 
dzięki temu naturalny plac zabaw na jednym z widzewskich 
osiedli. A to nie koniec.

inwestycją na terenie par-
ku, ale nie ostatnią. Coraz 
więcej fi rm jest zaintere-
sowanych fundowaniem 
zieleni dla łodzian – do-

daje Wierzbicka.
Park leśny na Janowie 
znajduje się tuż obok 
dużego osiedla na Wi-
dzewie. Dzisiaj obejmuje 

powierzchnię kilku hek-
tarów, ale docelowo ma 
zająć nawet kilkadziesiąt. 
W pierwszym etapie tra-
fi ły do niego tereny miej-

skie, ale w planach jest 
także dołączenie nieru-
chomości będących dzi-
siaj własnością prywatną.

red

W Łodzi powstało ponad 
10 nowych parków. Część 
z nich przypomina niedu-
że lasy, bo przyroda mogła 
tam niezakłócenie działać 
przez całe dekady. Nie ma 
więc alejek parkowych ani 
oświetlenia, ale jest dzikość, 
którą warto zachować. Je-
den z takich leśnych par-
ków powstał na Janowie. 
Teraz nieznacznie wkroczy 
tam cywilizacja, ale tak, aby 
nie zmącić tego, co najcen-
niejsze – przyrody.
– Parki leśne, które utwo-
rzyliśmy w zeszłym 
roku, w tym zaczniemy 
urządzać. Przygotowując 
projekty, rozmawiamy 
z mieszkańcami po to, 
żeby nowe tereny zieleni 
odpowiadały na ich po-
trzeby. W aranżację no-
wych parków angażuje się 
także biznes, który funduje 
część inwestycji. Pierw-
szym z takich projektów, 
o których już możemy po-
wiedzieć, jest współpraca 
przy utworzeniu placu 
zabaw w nowym parku 
leśnym na Janowie – mówi 

Maciej Riemer, dyrektor 
Departamentu Ekologii 
i Klimatu. 
– Plac zabaw w parku na 
Janowie ufunduje InPost. 
Będzie miał on charakter 
bardzo naturalny, a do 
wykonania zabawek zo-
stanie użyta m.in. wiklina. 
Nie będzie to jedyna inwe-
stycja w parku, urządzimy 
też alejki i wykonamy pie-
lęgnację drzew. Wszystko 
w duchu utrzymania jak 
najbardziej leśnego i na-
turalnego charakteru tego 
miejsca – zapowiada Anna 
Wierzbicka, dyrektor Wy-
działu Kształtowania Śro-
dowiska.
Jak będzie wyglądał plac 
zabaw? Dowiemy się po 
spotkaniu z mieszkańca-
mi, które rozpocznie się 
w środę, 15 czerwca 
o godz. 16:30 na polanie 
przy ul. Jagienki. To sami 
mieszkańcy wcześniej 
wskazali polanę jako naj-
lepsze miejsce na plac za-
baw. Warsztaty są otwarte 
dla każdego. 
– Plac będzie pierwszą 

Od dzisiaj można kupować 
wspólny bilet na trzy naj-
większe atrakcje turystyczne 
w naszym regionie.

Termy Uniejów, Orienta-
rium Zoo Łódź i Mandoria 
Park Rozrywki weszły na 
rynek z nowym, wspólnym 
produktem. Przygotowali 
dla gości specjalną ofer-
tę – wspólny bilet, dzięki 

któremu będzie można ze 
zniżką odwiedzić wszyst-
kie atrakcje.
Projekt nazywa się TOM 
i wziął nazwę od pierw-
szych liter każdej z atrak-
cji. Wspólny bilet właśnie 
trafi ł do sprzedaży.  W jego 
ramach popływasz w go-
rących wodach komplek-
su termalno-basenowego 
Termy Uniejów, poznasz 

najnowocześniejsze zoo 
w Europie oraz odwiedzisz 
Mandorię – największy ca-
łoroczny park rozrywki 
w Polsce.
Koszt wspólnego biletu dla 
jednej osoby to 215 zł. Dzię-
ki temu odwiedzający za-
oszczędzą aż 55 zł. Każde 
z miejsc można odwiedzić 
jednego dnia albo w ciągu 
miesiąca. red

Tu kupisz bilety: 
www.tombilet.pl

WSPÓLNY BILET

Termy, Orientarium i Mandoria
INFO

Al. Śmigłego-Rydza doczeka 
się przebudowy na kolej-
nym odcinku. Tym razem od 
ul. Przybyszewskiego do 
ul. Dąbrowskiego.

M i a s t o  w y b r a ł o  n a j -
korzys tn ie j szą  o fe r tę 
w przetargu na przebu-
dowę al. Śmigłego-Rydza. 

Złożyło ją konsorcjum 
Przedsiębiorstwo Dro-
gowo-Budowlane Kemy 
i MPK-Łódź. Dokumen-
ty trafią teraz do Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
Kiedy UZP da zielone 
światło, miasto będzie 
mogło podpisać umowę 
z wykonawcą. 

Na realizację inwestycji 
przewidziano 10 miesięcy. 
Wykonawcę na placu budo-
wy mamy zobaczyć jeszcze 
w IV kwartale tego roku.
Jak zmieni się al. Śmi-
głego-Rydza? Głównym 
elementem inwestycji jest 
kompleksowa moderni-
zacja torowiska, które po 

przebudowie będzie zie-
lone. Odnowione zosta-
ną także chodniki, drogi 
rowerowe i nawierzchnia 
jezdni. Nie zabraknie też 
nowej zieleni, a istniejąca 
zostanie uporządkowana.

ML

II ETAP ŚMIGŁEGO-RYDZA

WYKONAWCA WYBRANY

Wybitnej prawniczki, legendy łódzkiej adwokatury 
o uznanym autorytecie w gronie polskiej palestry

Doktor h. c. Uniwersytetu 
Roberta Schumana w Strasbourgu

Sędzi Trybunału Konstytucyjnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w stanie spoczynku

Współtwórczyni Katedry Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji UŁ 
oraz łódzkiej szkoły prawa cywilnego

Cenionego pedagoga oraz wychowawcy 
kilku pokoleń młodych prawników

Cześć Jej Pamięci! 

ŚP. 

RODZINIE ORAZ BLISKIM
składamy wyrazy głębokiego współczucia

HANNA ZDANOWSKA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI 

oraz
WICEPREZYDENCI

ADAM PUSTELNIK, JOANNA SKRZYDLEWSKA, 
MAŁGORZATA MOSKWA-WODNICKA 

I ADAM WIECZOREK

Z OGROMNYM SMUTKIEM 
PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

BIRUTY 
LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKIEJ

PROF. DR HAB.
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DOKĄD POLECIMY 
Z ŁODZI?

Nowy kwartał miasta

REKLAMA

Ogólnopolski deweloper ATAL 
ofi cjalnie zakończył inwesty-
cję Apartamenty Drewnow-
ska 43. Rynek mieszkaniowy 
wzbogacił się tym samym 
o 739 mieszkań i 71 lokali 
usługowo-biurowych, któ-
re powstały w 18 (!) no-
wych budynkach między ul. 
Drewnowską a Lutomierską, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Manufaktury.

Nowy kwartał miasta
Realizacja projektu trwała 
blisko 5 lat. W miejsce pofa-
brycznych i mocno już zde-
gradowanych zabudowań 
dawnych zakładów che-
miczno-farmaceutycznych 
powstał zupełnie nowy 
kwartał miasta. Oprócz 
mieszkań – w ogromnej 
większość już sprzedanych 

– w parterach budynków 
jest sporo funkcjonują-
cych sklepów i punktów 
usługowych, są też biura. 
Osiedle przecinają nowe 
uliczki, które komunikują 
Stare Bałuty z Manufak-
turą. Nowo powstałe pie-

rzeje ul. Drewnowskiej i ul. 
Lutomierskiej kryją wnę-
trze osiedla, w którego cen-
trum znajduje się zielony 
skwer z placem zabaw. To, 
czego w ogóle nie widać 
z poziomu ulicy, to rekre-
acyjne tarasy na wyższych 

piętrach budynków – wy-
posażone w ławki, leżaki 
i wolno stojące urządzenia 
do dziecięcych zabaw są 
pomyślane jako miejsce re-
laksu dla mieszkańców. 

Rynek się chwieje
Według danych łódzkiego 
ratusza w mieście buduje 
się obecnie ok. 2500 no-
wych mieszkań. Jednak 
sytuacja na rynku nieru-
chomości jest nieweso-
ła. Koszty budownictwa 
gwałtownie rosną, a galo-
pująca infl acja, wynosząca 
już 13,9%, utrudnia Pola-
kom wejście w posiadanie 
własnego lokum. Rada 
Polityki Pieniężnej właśnie 
po raz dziewiąty podnio-
sła stopy procentowe do 
poziomu 6%, najwyższe-

go od 14 lat. Raty kredy-
tów hipotecznych rosną 
w zastraszającym tempie, 
a zdolność kredytowa Po-
laków gwałtownie spada.
Jak wyliczył Expander 
Advisor, rodzina, która 
zaciągnęła na 25 lat kredyt 
hipoteczny w wysokości 
300 tys. zł, w październiku 
2021 r. spłacała go w ratach 
wynoszących 1440 zł. Po 
ostatniej podwyżce obsłu-
ga kredytu wzrośnie do 
2720 zł miesięcznie… 
Niestabilna sytuacja ryn-
kowa ma swoje odbicie w 
popycie na mieszkania. 
Według badania przepro-
wadzonego przez obido 
i Otodom na sześciu pol-
skich rynkach (Kraków, 
Łódź, Poznań, Trójmiasto, 
Warszawa i Wrocław bez 

INWESTYCJA DOPIĘTA NA PROGU KRYZYSU

aglomeracji) w maju 2022 r. 
deweloperzy sprzedali łącz-
nie 4126 mieszkań – więcej 
niż w lutym, marcu oraz 
kwietniu, ale jednocześnie 
o 23% mniej niż w maju 
2021 roku. Nie wieszczy to 
dobrze branży nierucho-
mości i marzącym o wła-
snym dachu nad głową.

Piotr Jach
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Nowy kwartał miastaNowy kwartał miasta

tod medycyny naturalnej, 
która wykorzystuje boga-
te właściwości lecznicze 
produktów powstałych 
dzięki pszczołom, m. in. 
miodu, mleczka pszcze-
lego, jadu czy właśnie 
powietrza. Wdychanie go 

nazywamy uloterapią. 
Na terenie kampusu Wy-
działu Ekonomiczno-Socjo-
logicznego stanął domek 
do apiterapii. Z wyglądu 
przypomina saunę. Zbudo-
wany jest z drewna, a jego 
podłoże wypełniają czte-

ry szufl ady z ulami, 
w których mieszkają 
pszczoły. Nad nimi znaj-
duje się zabezpieczająca 
przed owadami siatka. 
Sesje oddychania powie-
trzem z pszczelich uli trwają 
około 10–15 minut. Spędza-
nie czasu w pomieszczeniu 
pełnym pszczelego powie-
trza wpływa pozytywnie 
na wiele chorób i dolegli-
wości. Wspiera także dzia-
łanie układu odpornościo-
wego i oddechowego. 
Korzystanie z domku do 
apiterapii jest dostępne tyl-
ko dla studentów UŁ, jed-
nak władze uczelni planują 
w przyszłości udostępnić 
go także mieszkańcom. 

aszym
FOT.LODZ.PL

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

LECZNICZY DOKĄD POLECIMY 
ry szufl ady z ulami, 
w których mieszkają 

LECZNICZY 

FOT.LODZ.PL

Łódzkie lotnisko szykuje 
nowe, atrakcyjne połączenia. 
Będzie je obsługiwał jeden 
z największych na świecie 
operatorów tanich linii.

Na Lublinku coraz bar-
dziej czuć lato. Z portu 
im. Władysława Reymon-
ta od tygodnia latamy 
już na Kretę, a od minio-
nego weekendu także do 
Antalyi. W najbliższych 

d n i a c h 
oferta letnich 

czarterów powiększy się 
o Rodos i Bułgarię.
Każde z tych miejsc prak-
tycznie gwarantuje sło-
neczną pogodę w waka-
cje. Do tego ciepłą wodę 
w morzu, piękne krajobra-
zy i ciekawe zabytki. Ale 
to nie koniec lotniczych 
niespodzianek łódzkiego 
portu. 
W tym tygodniu lotnisko 
ogłosi kolejne połącze-
nia. Wiadomo, że będzie 

je obsługiwał jeden 
z największych prze-
woźników tanich linii. 

Dokąd polecimy? Kie-
runki są jeszcze utrzy-

mywane w tajemnicy, ale 
można się spodziewać, że 
z Łodzi trafi my prosto do 
jednych z najbardziej po-
pularnych wakacyjnych 
destynacji. 
Rozwój oferty łódzkiego 
lotniska może wpłynąć na 
sukces w poszukiwaniu in-
westora dla portu. Miasto 
chciałoby sprzedać część 
swoich udziałów, a otwar-
cie nowych kierunków 
z pewnością wpłynie na 
zwiększenie atrakcyjności 
Lublinka.

red

Na terenie kampusu Uni-
wersytetu Łódzkiego pojawił 
się domek do apiterapii. To 
mieszkanie dla pszczół po-
służy studentom w celach 
leczniczych. 

Apiterapia to jedna z me-
DOMEK Z PSZCZOŁAMIDOMEK Z PSZCZOŁAMI

LOTNISKO
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Zostań prawdzi-
wym ninją

W godz. 16:00–18:00 w strefi e 
workout w parku Podolskim 
Zielona Łódź wraz z Direct 
Sport organizuje treningi 
motoryczne. Chętni będą mieli 
okazję poćwiczyć pod okiem 
doświadczonych trenerów. 
Treningi są bezpłatne 
i ogólnodostępne.

Spotkanie 
z Tamarą Dudą

O godz. 18:00 w Biblioteka 
Wolność (pl. Wolności 4) roz-
pocznie się spotkanie autorskie 
z Tamarą Dudą – ukraińską 
dziennikarką, tłumaczką i au-
torką książki „Córeczka”. Po-
wieść znalazła się także wśród 
30 najważniejszych utworów 
prozatorskich niepodległej 
Ukrainy według Ukraińskiego 
Instytutu Książki. Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK

Ogłoszone koncerty:

2022
09.07 – Il Volo
01.10 – Dżem
12.10 – Deep Purple
21.10 – The Cure
22.10 – ZAZ
08.11 – Trixie and Katya
12.11 – Hardwell
19.11 – Łódź Disco Fest
26.11 – Tribute to Hans Zimmer, 
Ennio Morricone, John Williams
27.11 – Albano i Romina Power
07.12 – Simply Red
17.12 – Christmas Time. 
Concert
22.12 – Andrea Morricone. 
Tribute to Ennio Morricone

2023
24.02 – Tribute to Krzysztof 
Krawczyk
12.03 – Celine Dion
19.03 – Koncert Muzyki 
Filmowej
30.04 – Avril Lavigne
26.05 – Scorpions
23, 24, 25.06 – Księżniczki. 
Koncert

Celine Dion, The Cure, ZAZ, 
Simply Red, Andrea Morrico-
ne, Hardwell i inni wystąpią 
w Atlas Arenie (Bandurskie-
go 7)! Po covidowych latach 
przerwy w Łodzi znów będzie 
głośno!

Największa hala w cen-
tralnej Polsce wciąż 
zaskakuje nowymi wy-

darzeniami w swoim ka-
lendarzu! 
To, że rock’n’roll nie tylko 
nie umarł, ale ma się świet-
nie, udowodni The Cure, 
Simply Red oraz prawdzi-
wi weterani sceny: Deep 
Purple i Scorpions. Niesa-
mowitą siłę ludzkiego głosu 

i piękno, które może skry-
wać się w najprostszych 
piosenkach, wydobędą na 
swoich koncertach włoskie 
trio Il Volo i francuska pio-
senkarka ZAZ. Przebojowo 
będzie z pewnością w trak-
cie koncertów Kanadyjek: 
Avril Lavigne oraz Celine 
Dion. Obydwie gwiaz-
dy rozbujają Atlas Arenę 
swoimi największymi hi-

tami „Complicated”, „Gir-
lfriend”, „My Happy En-
ding”, „That’s The Way It 
Is” czy „My Heart Will Go 
On”. Będąc przy utworach, 
które potrafi zanucić każ-
dy, nie można zapomnieć 
o koncercie „Księżniczek”, 
w trakcie którego usłyszy-
my piosenki z klasycznych 
animacji i najnowszych 
przebojów kinowych Di-

sneya, m.in. z obu części 
„Krainy lodu”, „Vaiany: 
Skarbu oceanu”, „Pocahon-
tas”, „Zaplątanych”, „Ala-
dyna”, „Mulan” czy „Małej 
syrenki”. Film to też świet-
ny pretekst do przywołania 
Trixie Mattel i Katii Zamo-
lodchikovej, gwiazd Net-
fl ixowej produkcji „I Like to 
Watch” – show jakiego, je-
śli wierzyć organizatorom, 

jeszcze w Polsce nie było. 
Z kolei niezapomnianą im-
prezę pod dachem Atlas 
Areny w rytmie electro ho-
use rozkręci DJ Hardwell.

red

Wybuchnie dźwiękami Wybuchnie dźwiękami 
GEYER MUSIC FACTORY

TRAFione wtorki

Na godz. 17:00 dzieci od lat 
3 zaprasza Biblioteka Traf 
(ul. Cieszkowskiego 11 A). 
Najmłodsi wezmą udział 
w kreatywnych warszta-
tach plastycznych opartych 
o fabułę książki. Spotkanie 
jest bezpłatne, obowiązują 
zapisy: 571 553 071.

Bajki Cioci Tereni

O godz. 17:00 w Bibliotece 
Tatarak (ul. Turoszowska 9 A) 
rozpocznie się kukiełkowe 
przedstawienie dla dzieci 
w wieku 3–6 lat na podstawie 
autorskich bajek bibliotekarki! 
Udział bezpłatny, obowiązują 
zapisy: 571 553 020.

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

INFO

Celine Dion, The Cure, ZAZ, 

Największa hala w cen-
tralnej Polsce wciąż 
zaskakuje nowymi wy-

darzeniami w swoim ka-
lendarzu! 

Koncertowe szaleństwoKoncertowe szaleństwo
w Atlas Areniew Atlas Arenie

Trzy lipcowe występy złożą się 
na tegoroczną edycję festiwa-
lu Geyer Music Factory, który 
po raz trzynasty odbędzie się 
na plenerowej scenie Central-
nego Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi (Piotrkowska 282). 
Hasłem przewodnim cyklu 
jest Melodia.

8 lipca Geyer Music Fac-
tory otworzą Dorota Miś-
kiewicz i Henryk Miśkie-
wicz, którzy na dziedzińcu 
łódzkiego muzeum zapre-
zentują projekt „Nasza 

miłość”. Tydzień później, 
15 lipca z koncertem swi-
ngowym wystąpi Gary 
Guthman Quartet. Temu 
wydarzeniu towarzyszyć 
ma szczególna oprawa, 
gdyż dwa dni wcześniej 
lider kwartetu obchodzić 
będzie 70. urodziny. Te-
goroczny festiwal Geyer 
Music Factory zakoń-
czą 29 lipca (w ramach 
Urodzin Łodzi) Mietek 
Szcześniak i Joanna Gajda 
z zespołem, którzy wy-
stąpią z programem zło-

żonym z piosenek jazzo-
wych dla dzieci. Wszystkie 
występy rozpoczną się 
o godz. 21:00.
Publiczność koncertów, 
w ramach zakupionych 
b i l e t ó w ,  n a  g o d z i n ę 
przed występami bę-
dzie mogła wziąć udział 
w oprowadzaniu po sta-
łych wystawach CMWŁ. 
Dla melomanów przy-
gotowano trzy  śc ież-
ki związane z muzyką. 
8 lipca będzie to wypra-
wa w świat dźwięków 

maszyn łódzkich fabryk 
i 15 lipca „Moda na Mu-
zykę” – obie po wystawie 
„Miasto. Moda. Maszy-
na”. 29 lipca na wystawie 
„Łódzkie mikrohistorie. 
Ludzkie mikrohistorie” 
– wycieczka szlakiem prze-
bojów muzycznych.
Bilety na Geyer Music Fac-
tory (30 zł miejsce siedzące, 
25 zł miejsce stojące) są już 
w sprzedaży w kasach mu-
zeum oraz na jego stronie 
internetowej bilety.cmwl.pl.

(pj)

FOT. ŁÓDŹ.PL
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CHORYCHCHORYCH
NA ALZHEIMERA NA ALZHEIMERA 
PRZYBYWAPRZYBYWA
Choroba Alzheimera zaczy-
na dotykać coraz młodszych 
osób, nawet poniżej 40 roku 
życia. Brak dostatecznej 
wiedzy pacjentów i lekarzy 
powoduje, że chorzy są czę-
sto nieodpowiednio leczeni. 
Tymczasem aż 50–75 pro-
cent wszystkich przypadków 
demencji jest związanych 
z chorobą Alzheimera.

Na chorobę Alzheimera cier-
pi w Polsce 370–460 tys. osób, 
a ponad połowa opiekunów 
przyznaje, że ich zdrowie 
ucierpiało z powodu długo-
trwałej, wymagającej opieki 
nad bliską osobą. Wbrew 
opinii wielu lekarzy, de-
mencja nie jest częścią 
normalnego procesu sta-

rzenia się i powinna być 
właściwie leczona. Brak 
kompleksowego systemu 
opieki nad tą szczególną 
grupą osób jest ogromnym 
wyzwaniem zarówno dla 
chorych, jak i opiekunów. 
Choroby otępienne wiążą 
się z wielkim obciążeniem 
dla rodzin osób chorych. 

Gdzie szukać 
wsparcia
Na terenie Łodzi szczegól-
nie aktywne jest Łódzkie 
Towarzystwo Alzheime-
rowskie, którego celem 
jest nie tylko propagowa-
nie wiedzy na temat cho-
roby, terapia w chorobach 
otępiennych czy pomoc 
osobom chorującym, ale 

również ich opiekunom. 
Na co dzień ŁTA podpo-
wiada, jak sobie radzić, 
gdzie szukać pomocy. 
Prowadzi badania prze-
siewowe, warsztaty te-
rapii zajęciowej dla pod-
opiecznych. – Odrębną 
sprawą jest  kondycja 
opiekunów osób choru-
jących. Zajmowanie się 
osobą bliską z chorobą 
otępienną bywa zada-
niem wyczerpującym 
i to nie tylko fi zycznie. To 
z myślą o nich prowadzi-
my grupę wsparcia. Spo-
tkania pozwalają wymie-
nić się doświadczeniami, 
podzielić trudnymi emo-
cjami, przemyśleniami 
i problemami związany-
mi z opieką – mówi Maja 
Maciaszczyk z Łódzkiego 
Towarzystwa Alzheime-
rowskiego – Działamy od 
ponad ćwierć wieku, ale 
chyba nigdy nie byliśmy 
potrzebni tak bardzo, jak 
teraz, gdy mocno zmienia 
się struktura społeczeń-
stwa starzejącego się i ro-
śnie liczba osób z choroba-
mi otępiennymi. 

ŁTA we współpracy z miej-
skimi instytucjami, głównie 
z Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Łodzi, 
podejmuje też wiele dzia-
łań angażujących lokalną 
społeczność. 
– Przykładem może być 
zrealizowana przez nas 
w ubiegłym roku w po-
rozumieniu z Łódzkim 
Towarzystwem Alzheime-
rowskim, łódzką Policją 
i Strażą Miejską kampania 
„Pomóż mi znaleźć drogę 
do domu”, mająca ograni-
czyć liczbę zaginięć osób 
z chorobami otępiennymi. 
Funkcjonariusze miej-
skich służb i nasi pracow-
nicy zostali wyposażeni 
w materiały informacyjne 
pomagające rozpozna-
wać symptomy choroby 
otępiennej i wskazujące 
metody udzielania im 
pomocy – mówi Piotr Ko-
walski, zastępca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łodzi 
ds. programów społecz-
n y c h  i  o s ó b 

z niepełnosprawnościami. 
– Łódzkie Towarzystwo 
Alzheimerowskie prze-
szkoliło część naszych 
pracowników socjalnych, 
którzy mają na co dzień 
bezpośredni kontakt z wie-
loma łodzianami.
Łódzki MOPS przyjmuje 
sygnały od sąsiadów, ro-
dziny i znajomych osób 
starszych, wymagających 
wsparcia czy pomocy 
ze strony np. pracowni-
ków socjalnych lub 
w postaci usług 
opiekuńczych. 
Osoby potrze-
bujące po-
mocy w co-
dziennych 
obowiąz-
kach, ta-
kich jak 
przygo-
t o w y -
w a n i e 
i podawanie 
jedzenia, 
zakupy, 

pranie, prasowanie, towa-
rzyszenie podczas wizyt 
u lekarza, wykupywanie 
leków w aptece itd. Zgła-
szać się mogą m.in. do 
trzech Wydziałów Pracy 
Środowiskowej działa-
jących na terenie Łodzi 
w ramach MOPS. 

Iwona 
Jędrzejczyk-Kaźmierczak

Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowa, postępująca cho-
roba mózgu o nieznanej etiologii. Jest nieuleczalna, ale 
można łagodzić jej objawy i spowalniać rozwój. Chorym 
odbiera pamięć i zdolność samodzielnego funkcjonowania, 
ich opiekunów często zamyka w domu i czyni bezsilnymi 
wobec utraty kontaktu z bliską osobą.

Adresy oraz numery te-
lefonów do wszystkich 
wydziałów można znaleźć 
na stronie internetowej: 
www.mops.lodz.pl

INFO
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Pochodzi z pokolenia, które 
wyrosło w świecie analogo-
wym. Choć do wieku senio-
ralnego jeszcze jej daleko, 
wiele lat temu sama musiała 
nauczyć się korzystania z kom-
putera i  smartfonów. Teraz 
uczy innych.

Już prawie od dekady 
Ola Piotrowska prowa-
dzi warsztaty i szkolenia 
z cyfryzacji, zarówno dla 
łódzkich seniorów, jak 
i osób zagrożonych wy-
kluczeniem. Komputer, 
laptop, tablet czy smart-
fon – bez tych urządzeń 
trudno wyobrazić sobie 
dzisiejszy świat. 
Jeszcze 20 lat temu nie-
liczni mieli komputery 
w domu, żeby wysłać 
mail, trzeba było skorzy-
stać z kafejki interneto-
wej, a jedyną znaną grą 
na komórce był „wąż”. 
Postęp technologiczny na-
stąpił tak szybko, że nawet 
młodszym pokoleniom 
trudno jest za niektórymi 
zmianami nadążyć.

– Ja też nic nie wiedzia-
łam na temat komputera 
i cyfryzacji, kompletnie 
nic. I kiedy już się sama 
nauczyłam, a jednocześnie 
też zrobiłam kursy i na-
uczyłam się tego, w jaki 
sposób u człowieka zacho-
dzi proces uczenia się, zda-
łam sobie sprawę, że mogę 
też pomóc w tym innym 
ludziom – opowiada Alek-
sandra Piotrowska.

Warsztaty dla
seniorów
Szybko okazało się, że po-
trzeby seniorów w temacie 
cyfryzacji są bardzo duże, 
stopień umiejętności z tym 
związany także bardzo róż-
ny. Są seniorzy, którzy po-
trzebują nauczyć się obsłu-
gi trudniejszych, bardziej 
wymagających aplikacji, 
a są też i tacy, którzy po 
prostu nie wiedzą, jak wy-
kręcić numer telefonu.
– Najtrudniejsze czasem 
jest wytłumaczenie idei 
urządzenia, jak ono funk-
cjonuje i jak to jest, że kie-

dyś były wystające klawi-
sze, a teraz już ich nie ma. 
To bywa bolesne, bo z wie-
kiem wszystko przeżywa 
się inaczej, jest większym 
wyzwaniem i czeka to tak 
naprawdę nas wszystkich 
– przyznaje Aleksandra 
Piotrowska.
Na takie warsztaty można 
zapisać się między inny-
mi w Centrach Zdrowe-
go i Aktywnego Seniora. 
Aleksandra Piotrowska 
prowadzi także indywidu-
alne zajęcia, które cieszą się 
dużą popularnością.
–  W swoim życ iu  na-
uczyłam się wielu rzeczy, 
skończyłam liceum pla-
styczne, byłam na studiach 
z kulturoznawstwa i na 
kursie z programowania 
neurolingwistycznego. To 

wszystko pomaga mi pro-
wadzić warsztaty i czerpać 
z różnej wiedzy po to, żeby 
te warsztaty były ciekaw-
sze i bogatsze – opowiada 
Aleksandra Piotrowska.

Pandemia i cyfryzacja
Punktem przełomowym, 
także dla seniorów, pod 
względem nauki obsługi 
smartfonów czy kompu-
terów, stał się lockdown 
i pandemia COVID-19. 
– To był to bardzo trud-
ny  moment .  Sen iorzy 
byli zostawieni wszędzie 
ze wszystkim, nie tylko 
z kwestią cyfrowości, to 
był dla nich bardzo ciężki 
czas. A jednocześnie wtedy 
pojawiła się konieczność, 
pewien przymus, żeby za-
cząć się uczyć korzystania 

ze smartfonów po to, by 
chociażby skontaktować 
się z rodziną – wspomina 
łodzianka.
Wtedy też pojawił się po-
mysł, by założyć kanał 
na YouTube i korzystając 
z tego medium, również 
edukować seniorów. Tak 
powstał „Smart senior, czy-
li jak się to robi”.
Na kanale można znaleźć 
filmy, z których krok po 
kroku dowiadujemy się, 
jak obsłużyć telefon, od 
tych najprostszych funkcji, 
jak dzwonienie, aż po trud-
niejsze, takie jak obsługa 
messengera czy korzysta-
nie z przesyłania danych 
przy pomocy Bluetooth. 
– Dla osób, które korzysta-
ją na co dzień z telefonów, 
może wydawać się to ba-
nalnie proste, ale dla oso-
by, która nigdy nie miała 
styczności ze smartfonem, 
samo wybranie numeru te-
lefonu może być problema-
tyczne – mówi Aleksandra 

Piotrowska. 
Na kanale krok po kro-
ku można zobaczyć, co 
dzieje się w telefonie po 
włączeniu określonych 
funkcji czy kliknięciu ja-
kiejś ikony. Kanał moż-
na znaleźć, wpisując 
jego nazwę w wyszuki-
warkę YouTube lub ska-
nując QR kod zamiesz-
czony pod tekstem.

red

Warsztaty 
z obsługi smartfonów

Aleksandra Piotrowska w wolnych
chwilach spełnia się, malując obrazy

Seniorzy chętnie uczą się nowości
związanych z obsługą telefonów czy tabletów

Kanał YouTube 
„Smart senior, 

czyli jak się to robi”
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Rozpoczynająca swój bieg w Śród-
mieściu i kończąca się na Starym 
Widzewie ul. Nawrot to jedna 
z wielu łódzkich ulic pełnych es-
tetycznych kontrastów. Częścio-
wo odmieniona rewitalizacyjną 
przebudową (od ul. Piotrkowskiej 
do ul. Kilińskiego), ma jeszcze 
sporo do zaoferowania. Na pod-
stawie kilku przykładów można 
mieć nadzieję, że nadszedł tam 
czas nawrotu ku lepszemu.

Piękniejące kamienice
Przy Nawrocie, jak mawia się 
w Łodzi, jak feniks z popiołów 
odradzają się właśnie dwie ka-
mienice. Ta fi gura retoryczna 
ma szczególne uzasadnienie 
w przypadku domu przy ul. 
Nawrot 13. Jesienią 1987 r. 
w budynku (wpisanym do 
ewidencji zabytków) doszło 
do wybuchu gazu, który za-
początkował jego degrengola-
dę. Opuszczonej i obracającej 
się w ruinę kamienicy świet-
ność postanowiła przywrócić 

grupa prywatnych inwestorów, 
która kupiła ją od poprzednie-
go właściciela i jeszcze w 2019 
r. rozpoczęła jej gruntowny re-
mont. Trwające w środku pra-
ce przez wiele miesięcy pozo-
stawały niezauważone, wieść 
o remoncie gruchnęła dopiero, 
gdy latem 2021 r. wykonawca 
przystąpił do renowacji fronto-
wej elewacji. Ta dobiega powo-
li końca, a rozbierane od góry 
rusztowania odsłaniają już fron-
tową ścianę w stanie, jakiego 
nikt od 35 lat nie widział.

W kamienicy będzie 46 miesz-
kań klasy premium. Lokale na 
górnych kondygnacjach zosta-
ły podwyższone, dzięki czemu 
powstały w nich wysokie na 7 
metrów apartamenty z antre-
solami. Dom będzie miał dwie 
nowe windy. Na parterze od 
ulicy mają funkcjonować lokale 
użytkowe, w tym jeden prze-
znaczony na działalność gastro-
nomiczną. 
Gruntowną przemianę przecho-
dzi też ponadstuletnia kamie-
nica przy ul. Nawrot 34, którą 
całkowicie przebudowuje (przy 
zachowaniu historycznych ele-
mentów) inwestor Rock Develop-
ment. Budynek frontowy wraz 

z bocznymi ofi cynami zo-
staną nadbudowane 

do wysokości 
pięciu 

kondygnacji. W głębi posesji, 
od strony parku im. Sienkiewi-
cza, z którym posesja sąsiaduje, 
wzniesiona zostanie zupełnie 
nowa ofi cyna, która dopełni za-
budowy działki. Powiększona 
kamienica znów będzie pełnić 
funkcje mieszkalne, jedynie na 
parterze od frontu zaplanowa-
no dwa lokale użytkowe. Resz-
tę tej kondygnacji zajmie garaż 
dla aut mieszkańców. Na jego 
dachu powstanie odkryte patio 
z żywą roślinnością, a dodatko-
we enklawy zieleni znajdą się 
na dachach, będąc ekskluzyw-
nymi dodatkami do mieszkań 
na górnych kondygnacjach. 
W planach jest budowa przejścia 
z posesji do parku im. Sienkiewi-
cza.
Odnowione oblicze jeszcze w tym 
roku zyska kamienica przy ul. 
Nawrot 2 A – wspólnota miesz-
kańców, do której należy, rozpo-

częła właśnie remont fasady 
i przejazdu bramowe-

go. Prace są współ-
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solami. Dom będzie miał dwie 
nowe windy. Na parterze od 
ulicy mają funkcjonować lokale 
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KU LEPSZEMU
fi nansowanie przez Urząd 
Miasta Łodzi w ramach pro-
gramu dopłat do remontów 
nieruchomości położonych 
w Specjalnej Strefi e Rewitaliza-
cji. Współfi nansowana z miej-
skiej kasy była też wykonana 
w ostatnich latach renowacja 
frontowej elewacji i bramy domu 
pod numerem 4. 
Widać przy ul. Nawrot także 
efekty innych prywatnych re-
montów. Wypiękniała nie tak 
dawno narożna kamienica przy 
skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego, 
diametralnie poprawił się stan 
jej sąsiadki pod numerem 39. Na 
gruntownie wyremontowany 
wygląda też dom pod numerem 
56 i 50 – ten ostatni sąsiaduje 
z najnowszym – jak na razie – 
budynkiem przy ul. Nawrot, do-
piero wzniesionym domem wie-
lorodzinnym, który stanął pod 
nr 48, w miejscu po dawnych 
warsztatach. Wkrótce zostanie 
jednak zdetronizowany w kate-
gorii nowości.

Będzie nowe
Przy ul. Nawrot 98 rosną ścia-
ny nowego domu, który przy 
udziale miasta wznosi Widzew-
skie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego. W budynku, 
którego budowa ma zakończyć 
się w połowie 2023 r., powsta-
nie 35 lokali (w tym 17 dla loka-
torów komunalnych).  
Na etapie prac ziemnych jest 
z kolei najświeższa z inwesty-
cji przy ul. Nawrot, dopiero 
rozpoczęta budowa przy ul. 
Nawrot 84/86, gdzie prywat-
ny deweloper MS Investments 
(zaangażowany także 
w inwestycję przy ul. 
Legionów 66) wznosi 
wielorodzinny budynek 
mieszkalny z lokalami 
usługowymi w parte-
rze. Jak widać na wi-
zualizacjach (autorem 
projektu jest studio 
a r c h i t e k t o n i c z n e 
GrupaPro), również 
ta realizacja ma się 

szczycić zagospodarowanym 
zielenią dachem – coraz więcej 
w Łodzi takich inwestycji.
Nową wieścią są informacje 
o planowanej zabudowie pół-
nocno-zachodniego narożnika 
skrzyżowania ul. Nawrot z ul. 
Kilińskiego (obecnie działka 
ta służy za parking), do czego 
przymierza się znany dewe-
loper. Szczegóły tej inwestycji 
nie zostały jeszcze podane do 
publicznej wiadomości, trwa 
kompletowanie dokumentacji 
niezbędnej do rozpoczęcia prac. 

Jest gdzie inwestować
Za sprawą rozbiórek do-

konanych w ostatnich 
latach przy ul. Nawrot 

przybyło wolnych 
parceli. W 2021 r. 

rozebrano np. 
dom na pół-
nocno-wschod-
nim narożniku 
skrzyżowania 

z ul. Kilińskiego, wyburzona 
została też ruina przy skrzyżo-
waniu z ul. Targową, wcześniej 
oczyszczono parcelę pod nr 33 
(służy obecnie za zaplecze tech-
niczne wykonawcy przebudo-
wy kamienicy pod numerem 
34). To bardzo atrakcyjne dział-
ki, których głównym atutem 
jest doskonała lokalizacja. Ich 
ponowne zagospodarowanie 
znacząco wpłynęłoby na wize-
runek Nawrotu. Pęd do zabu-
dowy takich parceli w Łodzi 
dopiero się rozkręca, jest zatem 
nadzieja, że i one skuszą inwe-
storów. 
Marzeniem pozostaje na razie 
odnowa niszczejącej fabryki Ja-
rocińskiego (przy zbiegu z ul. 
Targową) czy dawnego sklepu 
fi rmowego Browarów Łódzkich 
(ul. Nawrot 88), ale… Na wielu 
starociach stawiano już w Ło-
dzi kreskę, a rozkwitły nową 
urodą.
  

Piotr Jach
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wielorodzinny budynek 
mieszkalny z lokalami 
usługowymi w parte-
rze. Jak widać na wi-
zualizacjach (autorem 
projektu jest studio 
a r c h i t e k t o n i c z n e 
GrupaPro), również 
ta realizacja ma się 
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Są doskonałym miejscem 
do zabawy dla najmłod-
szych, a przy okazji dają 
wytchnienie rodzicom. 
Z roku na rok stają się  
bardziej atrakcyjne i jest 
ich coraz więcej. Które 
place zabaw szczególnie 
warto odwiedzić?

Królowa jest tylko jedna, 
a w przypadku łódzkich 
placów zabaw to dawny 
Lunapark w parku na 
Zdrowiu. Miejsce cieszy 
się popularnością o każ-
dej porze roku, a zostało 
urządzone tak, aby każ-
dy znalazł tu coś dla sie-
bie. Nie tylko dzieci, ale 
także dorośli. 
Jest strefa do wspina-
nia, tyrolka, wzgórze ze 
zjeżdżalniami, trampo-

liny oraz miejsce dedy-
kowane naj-

młodszym, czyli 
dzieciom do trzeciego 
roku życia. Prócz tego 
mali miłośnicy spor-
tów mogą poszaleć na 
dwóch pumptrackach 
o dwóch różnych stop-
niach trudności, a do-
rośli poćwiczyć mięśnie 
na strefie do kalisteniki. 
O realizacji kolejnych 
stref rekreacyjnych de-
cydowali łodzianie, gło-
sując w Budżecie Oby-
watelskim.

Piraci z Sokołówki
Atrakcyjny plac zabaw 
powstał też w parku nad 
Sokołówką. O jego utwo-
rzeniu  także zdecydo-
wali mieszkańcy. Nad 
rzeką i stawem mamy 
zabawki 

w kształcie statku, park 
linowy zaszyty w pobli-
skim lesie, zjeżdżalnie 
i inne atrakcje. Miesz-
kańcy okolicznych blo-
ków chętnie przychodzą 
tutaj wspólnie z dzieć-
mi. 
W sezonie oblegany jest 
wodny plac zabaw w Ar-
turówku. Do tej wielkiej 
atrakcji na popularnym 
kąpielisku dołączyła 
w tym roku kolejna, która 
powstała na plaży. Tzw. 
fabryka wody wybudo-
wana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. 
Fabryka to zestaw do 
zabawy, na którym 
woda spływając, two-
rzy kaskadę. Jest tu stół 
wodny, rynna, pompa 
i zbiorniki na wodę. 
Nieopodal fabryki wody 

pojawił się wielki 
rak – 9-metrowa za-
bawka, idealna do 

letnich szaleństw.
To tylko kilka 
z wielu pla-

ców zabaw, z których 
łodzianie mogą korzy-
stać do woli. A kolejnych 
niebawem przybędzie…

Jeszcze w 2022 r.
Trwają prace projekto-
we przy kolejnych pla-
cach zabaw. Nowe miej-
sca dla dzieci powstaną 
m.in. na zieleńcu przy 
Turoszowskiej (Teofi lów 
Wielkopolska), w parku 
Widzewska Górka, w par-
ku im. Andrzeja Struga 
w parku przy Żubardz-
kiej, parku im. 3 Maja, 
parku Widzewskim i do-
posażony zostanie plac 
zabaw w parku Podol-
skim. Część z nich będzie 
miała motyw przewod-
ni. I tak np. plac zabaw 
w parku Widzewskim, ze 
względu na są-
siedztwo sta-
dionu 

Widzewa, 
będzie nawią-
zywał wyglądem 
niektórych elementów do 
piłki nożnej. Natomiast na 
zieleńcu przy Turoszow-
skiej powstanie plac zabaw 
nawiązujący do wody. 
Pojawi się w nim duże 
urządzenie do zabawy 
w kształcie statku. Tak-
że na Teofi lowie, w par-
ku przy Żubardzkiej 
pojawią się trampoliny, 
a park im. Andrzeja Stru-
ga na Bałutach zosta-
nie doposażony 

w zjeż-
dżalnie i dodatkowe ele-
menty wspinaczkowe. 
Łącznie powstanie lub zo-
stanie doposażonych sie-
dem placów zabaw na łącz-
ną kwotę prawie 2,3 mln zł. 

Na zakończenie realiza-
cji tych inwestycji trze-
ba będzie poczekać do 
koń- ca 2022 r.
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ZJEŻDŻALNIE
TYROLKI
HUŚTAWKI
ZJEŻDŻALNIE
TYROLKI
HUŚTAWKI

Fabryka wody 
to nowa atrakcja 

w łódzkim Arturówku

Zjeżdżalnie są najbardziej
 obleganym miejscem 

w Lunaparku na Zdrowiu

FOTO: LODZ.PL.
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NAJEMCO! 

PAMIĘTAJ, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ:

• ROZŁOŻENIA ZADŁUŻENIA NA RATY DOSTOSOWANE DO MOŻLIWOŚCI FINANSO

WYCH NAJEMCY (UGODA W SPRAWIE RATALNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA ZATRZYMUJE 

NALICZANIE ODSETEK!)

• SPŁATY ZADŁUŻENIA W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO  ODPRACOWANIA 

ZALEGŁOŚCI 

• UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

• UZYSKANIA OBNIŻKI Z TYTUŁU NIEDOSTATKU (OBNIŻKA CZYNSZU 

OD 10% DO 50% NA 12 MIESIĘCY W ZALEŻNOŚCI OD DOCHODÓW)

• ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAMIANĘ LOKALU ( DOSTOSOWANEGO WIELKOŚCIĄ 

I STANDARDEM  ORAZ WYSOKOŚCIĄ OPŁAT ZA JEGO UŻYWANIE DO POTRZEB 

MIESZKANIOWYCH  ORAZ MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH NAJEMCY)

• SKORZYSTANIA Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

NAJEMCO! NIE POZWÓL ABY Z POWODU ZADŁUŻENIA 

WYPOWIEDZIANO CI UMOWĘ NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO!

NIE CZEKAJ! PODEJMIJ DZIAŁANIA JUŻ DZIŚ!

POSIADASZ ZADŁUŻENIE NA KONCIE FINANSOWYM 

ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO?

ZNAJDUJESZ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I FINANSOWEJ?

NIE JESTEŚ SAM Z PROBLEMEM! 

             SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ WNIOSKI MOŻNA 

             OTRZYMAĆ W REJONACH OBSŁUGI NAJEMCÓW:

• RON „PÓŁNOC” UL. LIMANOWSKIEGO 194/196 TEL. 42 652 96 70

• RON „POŁUDNIE” UL. CIASNA 19A TEL. 42 684 81 80

• RON „WSCHÓD” UL. SOBOLOWA 1 TEL. 42 628 71 50

• RON „ZACHÓD” UL. WAPIENNA 15 TEL. 42 253 70 00

• RON „CENTRUM” UL. PIOTRKOWSKA 238 TEL. 42 636 82 92

• RON ZASOBU OBCEGO UL. CIASNA 19A  TEL. 42 684 81 90

• ORAZ W WYDZIALE WINDYKACJI  AL. KOŚCIUSZKI 47 TEL. 42 628 70 36

             WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE POSIADAJĄ ZADŁUŻENIE 
             ORAZ WYROK EKSMISYJNY Z PRAWEM DO LOKALU SOCJALNEGO!

OSOBY ZAJMUJĄCE LOKAL MIESZKALNY BEZ TYTUŁU PRAWNEGO, 
OCZEKUJĄCE NA PRZYSŁUGUJĄCY IM LOKAL  SOCJALNY 
MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:

• UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY

• ODPRACOWANIA ZALEGŁOŚCI

• ROZŁOŻENIA ZALEGŁOŚCI NA RATY DOSTOSOWANE 

DO SWOICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH

WNIOSKI ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA 
UZYSKAĆ W REJONACH OBSŁUGI NAJEMCÓW 
LUB W WYDZIALE WINDYKACJI, AL. KOŚCIUSZKI 47 

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta 
Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy:

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 
1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427 i z 2022 r. poz. 196).
Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 28 lipca 2022 r. o  godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Duża Sala Obrad.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod 
adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl, 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 
104, (IV p., pok. 468, 457, 457a) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 54 73, 638 45 83, 638 44 14.

*1/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zmienionym zarządzeniami Prezydenta 
Miasta Łodzi: Nr 7257/VII/17 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 3397/VIII/20 z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr 6843/VIII/21 z dnia 26 marca 2021 r., budynki objęte zostały gminną ewidencją zabytków.

• ul. Kalinowa 34, lokal mieszkalny nr 5, KW LD1M/00059721/2, obręb B-27, nr działki 51/20, pow. działki 258 m2, pow. lokalu 42,54 m2, udział w częściach 
wspólnych nieruchomości 0,134, cena wywoławcza łączna 220 000 zł, wadium 22 000 zł

• ul. Stefana Jaracza 37*1, lokal mieszkalny nr 11, KW LD1M/00087914/7, obręb S-1, nr działki 481, pow. działki 1136 m2, pow. lokalu 63,96 m2, udział w częściach 
wspólnych nieruchomości 0,022, cena wywoławcza łączna 350 000 zł, wadium 35 000 zł

• ul. Stefana Jaracza 37*1, lokal mieszkalny nr 23, KW LD1M/00087914/7, obręb S-1, nr działki 481, pow. działki 1136 m2, pow. lokalu 40,29 m2, udział w częściach 
wspólnych nieruchomości 0,014, cena wywoławcza łączna 230 000 zł, wadium 23 000 zł

• ul. Pomorska 6*1, lokal mieszkalny nr 16, KW LD1M/00050889/4, obręb S-1, nr działki 100/3, pow. działki 1336 m2, pow. lokalu 37,45 m2, udział w częściach 
wspólnych nieruchomości 0,011, cena wywoławcza łączna 210 000 zł, wadium 21 000 zł

• ul. Pomorska 6*1,lokal mieszkalny nr 24, KW LD1M/00050889/4, obręb S-1, nr działki 100/3, pow. działki 1336 m2, pow. lokalu 46,16 m2, udział w częściach 
wspólnych nieruchomości 0,013, cena wywoławcza łączna 260 000 zł, wadium 26 000 zł

• ul. Rewolucji 1905 r. nr 25, lokal mieszkalny nr 6, KW LD1M/00005068/3, obręb S-1, nr działki 415/1, pow. działki 2706 m2, pow. lokalu 25,11 m2, udział 
w częściach wspólnych nieruchomości 0,013, cena wywoławcza łączna 150 000 zł, wadium 15 000 zł

• ul. Fabryczna 22*1, lokal mieszkalny nr 5, KW LD1M/00088167/2, obręb W-25, nr działki 114, pow. działki 813 m2, pow. lokalu 25,09 m2, udział w częściach 
wspólnych nieruchomości 0,018, cena wywoławcza łączna 130 000 zł, wadium 13 000 zł
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Koziorożec (22.12-19.01)
Wybiegasz  myś lami 
w przyszłość, jednak 
najważniejsze sprawy 
rozstrzygną się nieba-
wem. Jeśli chodzi o życie 
zawodowe, szykuj się na 
prawdziwe rewolucje. 
W drugiej połowie ty-
godnia uważaj na osobę 
spod znaku Lwa – może 
nie zrozumieć twoich 
intencji.

Rak (21.06-22.07)
Na to, co sprawia Ci przy-
krość, receptę możesz 
znaleźć tylko Ty! Powiedz 
partnerowi o słowach, 
które sprawiają Ci ból 
i skonfrontuj go z prawdą. 
Nie pozwól, by bagatelizo-
wał twoje uczucia. Żadne 
zmiany nie przyjdą same, 
jeśli nie uderzysz pięścią 
w stół! 

Panna (23.08-22.09)
Kolejne lato czy lata? 
Druga połówka może 
niecierpliwić się brakiem 
stanowczych kroków 
w Waszej relacji. Zasta-
nów się, czy nie zwo-
dzisz swojego partnera. 
W pracy będziesz teraz 
na widelcu, więc z roz-
wagą stawiaj każdy krok.  

Waga (23.09-22.10)
Twoje serce to kapryśny 
instrument, którego na-
strojenie wymaga wiele 
czasu !  Wraca jąc  do 
dawnych sentymentów, 
zapominasz o ukochanej 
osobie. No właśnie, czy 
na pewno właśnie tę 
osobę chcesz określać 
tym mianem? To ostatni 
moment na decyzję. 

Skorpion (23.10-22.11)
Zdejmij nogę z hamul-
ca i zacznij przyspieszać 
w stronę zasłużonego 
urlopu. Wysiłek, który 
trzeba w to włożyć, wy-
daje się ogromny, ale 
z pomocą zaradnego Byka
wszystko pójdzie gładko.
Po 15 czerwca sprawdź 
kondycję swojego serca 
i ewentualne dolegliwości 
związane z krążeniem. 

Strzelec (23.11-21.12)
Ustrzelisz prawdziwą 
okazję! W nadchodzą-
cym tygodniu będziesz 
królem okazji i nie prze-
gapisz niczego, co może 
przynieść ci korzyść. 
Nie przeholuj z zakupami, 
bo dodatkowa gotówka 
przyda Ci się w ostatni 
weekend czerwca. Bądź 
nieco bardziej ugodowy – 
nie każda rada partnera 
wynika ze złośliwości!

Wodnik (20.01-18.02)
Swoją kreatywnością za-
imponujesz najbliższym. 
Nie daj się przekonać, 
by choć trochę zwolnić 
życiowe tempo – jeśli 
je utrzymasz, możesz 
spodziewać się od losu 
wielu nagród. Jeśli pla-
nujesz długi weekend, 
przypilnuj dobrze wszel-
kich formalności!

Ryby (19.02-20.03)
Małe problemy w życiu 
miłosnym nie robią na 
Tobie wrażenia. Lepiej 
weź sprawy w swoje ręce, 
póki możesz! W innym 
wypadku ktoś zacznie 
się kręcić wokół Twojej 
sympatii i sytuacja moc-
no się skomplikuje. Czy 
chcesz, by czerwiec był 
miesiącem zazdrości?

Baran (21.03-19.04)
Kwitniesz i roztaczasz wo-
kół siebie aurę spokoju, 
jednak wiesz doskonale, 
jaki huragan emocji prze-
chodzisz. Żeby uniknąć na-
wałnicy uczuć, wstrzymaj 
kontakty z osobą za nie 
odpowiedzialną. 
Jeśli potrzebujesz czasu 
na przemyślenie kilku 
spraw, wyłącz telefon 
i oddaj się samotnej me-
dytacji. Wnioski mogą 
nieźle zaskoczyć.

Byk (20.04-20.05)
K t o ś  c i ą g l e  m i e s z a 
w Twoim sercu, choć już 
dawno minął na to czas. 
Nie pozwól, by takie ak-
cje zniszczyły to, co pie-
czołowicie układałeś. Je-
śli odczuwasz problemy 
zdrowotne, to doskonały 
czas, by wsłuchać się 
w swoje ciało i dać mu 
zasłużoną diagnostykę.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Czas euforii trwa w naj-
lepsze i korzystaj pełnią 
życia z tego, co na tacy 
przyniesie ci los! Prze-
lotne flirty nie muszą 
być groźne, jeśli tylko 
jasno nakreślisz sytuację 
drugiej osobie. Pozwól 
sobie na trochę luzu i nie 
podchodź do wszystkiego, 
co słyszysz, tak poważnie!
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Lew (23.07-22.08)
Cudowny czas z part-
nerem przyprawia Cię 
o motyle w brzuchu! Dłu-
go czekałeś na poprawę 
relacj i ,  d latego dbaj 
o nią, jak tylko możesz 
i nie odpuszczaj! W dru-
giej połowie tygodnia daj 
sobie więcej czasu na 
regenerację, przed Tobą 
wyczerpujący weekend! 
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niż z zawodniczkami z Pol-
ski. Mimo to mam nadzie-
ję, że sporo z nich zostanie 
i będziemy mogli grać dobrą 
siatkówkę – przekonywał 
w rozmowie z „Łódź.pl”. 
I wydaje się, że rzeczywi-
ście stabilizacja to główny 
cel klubu z al. Unii. We-
dług nieoficjalnych infor-
macji zostanie w nim roz-
grywająca, wicemistrzyni 
olimpijska Roberta Ratz-
ke. Podobnie libero, czyli 
Paulina Maj-Erward, która 
w zeszłym roku dołączyła 
do łodzianek po transferze 
z Chemika Police. A kto do 
ŁKS-u dołączy? Z nieofi-
cjalnych informacji wyni-
ka, że może być to Alek-
sandra Gryka z Legionovii 
Legionowo. Oczywiście do 
tych informacji trzeba mieć 
nieco dystansu, bo klub na 
razie przekazuje informa-
cje tylko o rozstaniach. Wy-
nika z nich, że w kolejnych 
rozgrywkach na pewno nie 
zobaczymy Pietry Jukosky, 
która wraca za ocean 
i będzie grała w ro-
dzinnej Brazylii. Bra-

zylijski kierunek obiera 
również  amerykańska 
atakująca, czyli Veronica 
Jones-Perry. Na rodzimych 
parkietach, ale już nie 
w Łodzi, zobaczymy z ko-
lei młodą i obiecującą ata-
kującą Weronikę Sobiczew-
ską, która ma dołączyć do 
BKS-u Bielsko-Biała. Naj-
większym wyzwaniem dla 
ŁKS-u będzie zmiana na 
stanowisku szkoleniow-
ca. Po tragicznej śmierci 
dotychczasowego szkole-
niowca, czyli Michała Ci-
chego, obsadzenie ławki 
trenerskiej z pewnością bę-
dzie priorytetem.

Grot Budowlani
O wie le  mnie j  wiemy 
o tym, co dzieje się w obo-
zie Grot Budowlanych 
Łódź. Jednak środowisko 
siatkarskie huczy od plo-
tek. Jednym z najbardziej 
sensacyjnym transferów 

może się okazać do-
łączenie do druży-
ny Martyny Grajber. 
Wielokrotna reprezen-
tantka Polski do tej 
pory grała w ŁKS-ie, 
do którego przeszła 
w zeszłym okienku 
transferowym z Che-
mika Police. Należy 
jednak pamiętać, że 
wcześniej przez 5 lat 
grała już w Budowla-
nych. Zapowiada się 
zatem wielki powrót. 
Od wielu tygodni mówiło 
się też o innym łódzkim 
transferze. Z Budow-
lanymi miała się roz-
stać Zuzanna Górec-
ka, którą chciał ściągnąć 
ŁKS. Rozmowy na pew-
no były prowadzone, ale 
jeszcze nie wiadomo, jak 
się skończyły. Z Budowla-
nymi pożegnać ma się też 
inna reprezentantka Polski 
– Paulina Damaske, która 
łączona jest z MKS-em Ka-
lisz i BKS-em Bielsko-Biała. 
Oczywiście niebiesko-bia-
ło-czerwoni będą szukać 
też zasadniczych wzmoc-
nień. Z zespołem łączona 
jest na przykład Marta Kra-
jewska, która do tej pory 
broniła barw wicemistrza 
Polski, czyli Developresu 

Rzeszów.
JB

KARUZELA TRANSFERÓWKARUZELA TRANSFERÓW 
POWOLI SIĘ ROZPĘDZAPOWOLI SIĘ ROZPĘDZA
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Kurz po tegorocznych rozgryw-
kach Tauron Ligi już opadł. 
I choć większość zawodniczek 
i działaczy odpoczywa, to powoli 
rozkręca się karuzela transfero-
wa, a siatkarskie kluby zaczynają 
kompletować składy na kolejny 
sezon.

Przerwa w rozgrywkach 
trwa długo, bo pierwszych 
meczów fazy zasadniczej 
możemy spodziewać się 
dopiero we wrześniu. Na 
transfery jest więc dużo 
czasu.  Jednak łódzkie 
kluby go nie marnują. 
Na razie w doniesieniach 
o transferach sporo jest 
plotek, ale wiele z nich 
z pewnością ma też po-
krycie w rzeczywistości. 
Zebraliśmy najważniej-
sze informacje o tym, kto 
może wyjechać z Łodzi, 
a kto się może do niej 
przeprowadzić.

ŁKS Commercecon
Na początek brązowy 
medalista mistrzostw Pol-
ski. Jeszcze kilka tygodni 
temu prezes ŁKS-u Hubert 
Hoffman przekonywał, że 
będzie starał się ustabili-
zować skład. – Należy [...] 
pamiętać, że jeżeli mamy 

dużo zawodniczek 
zagranicznych, 

to  rozmowy 
są trudniejsze 
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Ekstraliga rugby zakoń-
czyła sezon. Zespół Master 
Pharm Rugby Łódź ostat-
ni mecz zagrał w sobotę 
11 czerwca, przegrywając 
26:38 z Edach Budowlani 
Lublin. Jedno spotkania 
mają jeszcze przed sobą 
pierwszoligowi rugbiści KS 
Budowlani Commercecon, 
którzy w półfinałach nie 
sprostali Sparcie Jarocin.

Od sezonu 2002/2003 
po zasadniczej fazie roz-
grywek cztery czołowe 
drużyny Ekstraligi syste-
mem pucharowym wal-
czą o medale. W takiej 
formule odbyło się już 
18 edycji i we wszystkich 
w strefie medalowej była 
ekipa z Łodzi, która tylko 
raz znalazła się poza po-

dium. Stało się tak w sezo-
nie 2013/2014. Wcześniej 
i później gracze Master 
Pharm RŁ zdobyli siedem 
złotych, dziewięć srebr-
nych i jeden brązowy 
medal. W kończących się 
rozgrywkach podopiecz-
ni Przemysława Szybur-
skiego nie tylko nie staną 
na podium, ale też po raz 
pierwszy w historii nie 
zagrają w półfinałach. 
Trzeba jednak podkreślić, 
że na taki obrót sprawy 
ogromny wpływ miał 
Polski Związek Rugby, 
który przez kilka miesię-
cy ignorował wyrok Try-
bunału Arbitrażowego 
ds. Sportu, działającego 
przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim, uniemożli-
wiając tym samym m.in. 

łódzkiej drużynie reje-
strację nowych graczy.  

Zakaz transferów
Przypomnijmy, że w lip-
cu ubiegłego roku Komi-
sja Gier i Dyscypliny PZR 
uznała, że łodzianie nie 
wywiązali się z obowiąz-
ku szkolenia młodzieży 
i ukarała ich finansowo 
oraz zakazem transfero-
wym. Takie same sank-
cje nałożono na Posnanię 
i warszawską Skrę. Ta 
ostatnia ostatecznie zde-
cydowała się skierować 
sprawę do najwyższej 
w kraju sportowej instan-
cji odwoławczej, która 
15 lutego 2022 nakaza-
ła PZR uchylić nałożony 
wcześniej zakaz transfe-
rowy. Do wyroku Trybu-

nału PZR zastosował się 
jednak dopiero 2 czerw-
ca. Dzień wcześniej uka-
rał ekipę Master Pharm 
RŁ walkowerem za mecz 
z Orkanem Sochaczew 
uznając, że w łódzkiej 
drużynie nie miał prawa 
w tym spotkaniu wystą-
pić Polomea Kata Finau. 
Na boisku Orkan zwy-
ciężył 22:20, jednak we-
ryfikacja wyniku na 25:0 
sprawiła, że łódzkiej eki-
pie odjęto jeden punkt.

Mecz o podium
W pierwszoligowych roz-
grywek na czwartej pozy-
cji zasadniczą część sezo-
nu ukończyli gracze KS 
Budowlani Commerce-
con. W dziesięciu spotka-
niach zespół z Górniczej 

odniósł pięć zwycięstw 
i doznał pięciu porażek. 
Dwa razy przegrał m.in. 
ze Spartą, która z kom-
pletem dziesięciu wygra-
nych przystąpiła do play-
-off z pierwszego miejsca. 
I była zdecydowanym fa-
worytem półfinałowych 
meczów z łódzką ekipą. 
Na własnym boisku ze-
spół z Wielkopolski zwy-
ciężył 43:8, a rewanż przy 
Górniczej wygrał 35:17. 
W finale Sparta zmierzy 
się z Rugby Białystok, 
a łodzianie zakończą se-
zon w Warszawie, gdzie 
w następny weekend 
(18–19 czerwca) w meczu 
o trzecie miejsce zagrają 
z Legią.

MD

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o aukcji na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego – garażu i spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, znajdujących się w budynkach położonych  w Łodzi przy:

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i 974).

Aukcja odbędzie się w dniu 21 lipca 2022r.  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104,  Duża Sala Obrad.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O AUKCJI zawierające szczegółowe informacje dotyczące aukcji wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału 
Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest 
również na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, 
https://nieruchomości.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. 
Szczegółowe informacje dotyczące aukcji dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania 
Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy  ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 468) oraz pod numerami telefonów: (42) 638 44 14,  638 45 83.

• ul. Walerego Wróblewskiego 130C, lokal użytkowy - garaż nr 17, KW nieruchomości gruntowej LD1M/00030259/3, obręb P-27, nr działki 375/46; 375/50; 
375/51; 375/55; 375/56, pow. działki 1457 m2, pow. lokalu 15,80 m2, cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 40 000 zł, wadium 4 000 zł,
minimalna kwota postąpienia 400 zł

• ul. Bratysławska 6, lokal mieszkalny nr 11, KW nieruchomości gruntowej LD1M/00222342/5, obręb P-27, nr działki 186/89, pow. działki 3113 m2, 
pow. lokalu 26,50 m2, cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 190 000 zł, wadium 19 000 zł, minimalna kwota postąpienia 1900 zł

Sezon do zapomnieniaSezon do zapomnienia
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ŁÓDZKA POGODYNKA
21°C

13.06
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Antoni, Antonina,
Lucjan, Chociemir,
Gracja, Herman

20°C

14.06
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Bazyli, Eliza, 
Justyna, Bazyliusz, 
Metody, Michał

11 czerwca 2005 r. zmarł 
w Koninie Henryk Kluba 
– reżyser filmowy, aktor, 
producent filmowy, oraz 
pedagog i wieloletni rek-
tor łódzkiej Szkoły Filmo-
wej. Urodził się 9 stycznia 
1931 r. w Przystani koło Czę-
stochowy, gdzie w 1951 r. 
ukończył studium teatralne. 
Pracował jako dziennikarz 
i kierownik częstochowskiej 
mutacji „Dziennika Łódz-
kiego”. Studiował fi lologię 
klasyczną na Uniwersytecie 
we Wrocławiu. W 1958 r. 
ukończył studia na Wydzia-
le Reżyserii w PWSFTviT 
im. L. Schillera w Łodzi. 
Jako aktor debiutował 
w szkolnych filmach Ro-
mana Polańskiego. Grał 
również w większości 
filmów reżyserowanych 
przez siebie. Początkowo 
był asystentem reżysera. 
W 1966 r. zadebiutował 
jako reżyser fi lmów fabu-

larnych obrazem „Chudy 
i inni”. W 1986 r. został 
przewodniczącym Zespo-
łu Filmowego Narodowej 
Rady Kultury. W latach 
1987–1989 był członkiem 
K o m i t e t u  K i n e m a t o -
grafii, a od 1967 r. był pra-
cownikiem naukowym 
PWSFTviT. W latach 1978–
1981 i 1993–1996 był dzie-
kanem wydziału reżyserii, 
a w latach 1982–1990 i 1996–
2002 rektorem tej uczelni. 
W grudniu 1987 r. został mu 

nadany tytuł profesora nad-
zwyczajnego sztuki filmo-
wej. Jego dorobek obejmuje 
kilka obrazów fabularnych, 
m.in. „Słońce wschodzi raz 
na dzień” (1967), „Pięć i pół 
bladego Józka” (1971), czy 
„Gwiazda Piołun” (1988) 
oraz serial telewizyjny 
„Doktor Ewa” (1970), ale 
Henryk Kluba dał się poznać 
głównie jako sprawny orga-
nizator i menedżer, rektor 
Filmówki i ważna postać 
w świecie łódzkiej kultury. 

Zmarł nagle w pokoju 
hotelowym podczas 
51. edycji festiwalu 
Filmów Amatorskich 
OKFA w Konin ie , 
gdzie przewodniczył 
obradom jury. Spo-
czywa w Alei Zasłu-
żonych na Cmenta-
rzu Komunalnym na 
Dołach i ma swoją 
gwiazdę na Piotr-
kowskiej.  agr 

Potem Grześ opowiada całą długą historię, jak to było z tym 
listem, łącznie z wysokim panem listonoszem, który „jak wrzu-
cał to kucał”, a fi nalnie ciocia oświadczyła, że przecież wcale 
nie dawała mu żadnego listu do wysłania…

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

Po drugim rozbiorze Polski, 
w 1793 r., ziemia łódzka 
i Łódź zostały zajęte przez 
Prusy i wcielone do depar-
tamentu warszawskiego. 
Garnizony zaborcy usa-
dowiły się w Łęczycy, Ra-
wie, Piotrkowie, Sieradzu 
i innych większych mia-
stach nowo zorganizowa-
nej prowincji, tzw. Prus 
Południowych. W końcu 
1793 r. władze pruskie skru-
pulatnie zaczęły zbierać 

dane o stanie gospodar-
czym i zaludnieniu poprzez 
specjalną ankietę. To były 
właśnie owe indaganda 
pruskie. Oto kilka pytań 
z tego dokumentu, na któ-
re odpowiedzi udzielał 
burmistrz, odsłaniając przy 
okazji całą ówczesną mize-
rię naszego miasta:
• Czy Łódź jest miastem 
królewskim czy prywat-
nym? – Prywatnym. 
• Czy ulice miasta są wy-
brukowane? – Nie. 

• Ile Łódź posiada domów 
z kominami? – 44. 

• Ile stodół jest w mieście? 
– 44. 
• Ile domów stoi pustką? 
– 11. 
• Czy są gmachy publicz-
ne? – Drewniane więzienie 
w bardzo złym stanie. 
• Ilu liczy mieszkańców? 
– 180 chrześcijan i 11 żydów. 
• Ile jest karczem? – Dwie, 
dziedzica i plebana. 
• Ile było w ostatnim roku 
w kasie wpływów i wydat-
ków? – Nie było żadnych.

Bez komentarza… agr

ŁÓDZKIE 
GAWĘDY INDAGANDA PRUSKIEINDAGANDA PRUSKIE

Kolejne wydanie w środę 15 czerwca

III LO im. T. Kościuszki 
przy ul. Sienkiewicza 46 
to kolejna znana łódzka 
szkoła średnia z trady-
cjami, a zwana jest po-
pularnie Trójką. Pierwot-
nie mieściła się przy ul. 
Cegielnianej 64 (obecnie 
ul. Jaracza 8). Budowę 
właściwego gmachu szko-
ły wg projektu Hilarego 
Majewskiego rozpoczęto 
w 1881 r., a ukończono 
w 1885 r. 
Znalazło w nim miejsce 
Męskie Rosyjskie Gim-
nazjum Rządowe, które 
oddano do użytku w 1891 
r., a fundatorem szkoły 
był m.in. Karol Scheibler. 
Tuż obok znajdował się 
od 1896 r. park miejski, 
zwany Mikołajewskim 
(dziś park im. H. Sienkie-
wicza). W 1921 r. patro-
nem Gimnazjum Męskie-
go został Józef Piłsudski, 
a pierwsi absolwenci zda-

wali maturę w 1923 r. 
Po II wojnie szkoła wzno-
wiła działalność i przyjęła 
imię Tadeusza Kościusz-
ki. W 1949 r. nadano jej 
nazwę XXI Państwowe-
go Gimnazjum i Liceum 
im. T. Kościuszki, a we 
wrześniu przekształcono 
w III Ogólnokształcącą 
Szkołę Stopnia Podstawo-
wego i Licealnego. Dopie-
ro od 1954 r. męska Trójka 
stała się szkołą koeduka-
cyjną. 
Od 1962 r. osobno funkcjo-
nują: III LO, należące do 
grona najlepszych łódz-
kich szkół średnich oraz 
SP nr 173, znana m.in. 
z basenu i treningów pły-
wackich, która znajduje 
się w dobudowanej czę-
ści gmachu. Już od wielu 
lat w powszechnej opinii 
Trójka uchodzi za kuźnię 
przyszłych lekarzy, ale 
także prawników. agr

KARTKA Z KALENDARZA

Pierwszy Grześ był 
gapą i szedł przez wieś 
z workiem, z którego 
wysypywał się piasek, 
a drugi wiersza 
Tuwima „O Grzesiu 
kłamczuchu i jego 
cioci” mówi o bogatej 
fantazji dzieci:

FILMOWIEC I REKTORFILMOWIEC I REKTOR

- Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam?
- List, proszę cioci? List? Wrzuciłem, ciociu miła!
- Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie!
- Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamię!

Metody, Michał

- Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam?

Rodzinne miasto
Drugi Grześ

Potem Grześ opowiada całą długą historię, jak to było z tym 
listem, łącznie z wysokim panem listonoszem, który „jak wrzu-
cał to kucał”, a fi nalnie ciocia oświadczyła, że przecież wcale 
nie dawała mu żadnego listu do wysłania…
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le Reżyserii w PWSFTviT 
im. L. Schillera w Łodzi. 
Jako aktor debiutował 
w szkolnych filmach Ro-
mana Polańskiego. Grał 
również w większości 
filmów reżyserowanych 
przez siebie. Początkowo 
był asystentem reżysera. 

jako reżyser fi lmów fabu-

Zmarł nagle w pokoju 
hotelowym podczas 
51. edycji festiwalu 
Filmów Amatorskich 
OKFA w Konin ie , 
gdzie przewodniczył 
obradom jury. Spo-
czywa w Alei Zasłu-
żonych na Cmenta-
rzu Komunalnym na 
Dołach i ma swoją 
gwiazdę na Piotr-
kowskiej.  

Gwiazda 
Henryka Kluby na Piotrkowskiej

Mural KOCHAM ŁÓDŹ na ścianie kamienicy przy ul. Tramwajowej 17

GALERIA ŁÓDZKICH
MURALI

Fryderyk Wilhelm II, 
król pruski w czasach 
II i III rozbioru Polski

Budynek III LO 
na starej pocztówce
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