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NA SYGNALE
Tylko w 2 dni akcji „Pręd-
kość” policjanci wypisali 
1180 mandatów na terenie 
Łódzkiego. Zdecydowana 
większość wykroczeń to 
przekroczenie prędkości. 
W jedne z ostatnich dni 
wakacji policjanci z wo-
jewódzkie j  drogówki 
przeprowadzili coroczną 
akcję „Prędkość”. Jej wy-
niki są niepokojące. Aż 
1180 kierowców popełniło 
wykroczenia, z czego 911 

1200 MANDATÓW
NA SYGNALE

1200 MANDATÓW
przekroczyło dozwoloną 
prędkość, w tym 8 aż o po-
nad 50 km/h, co oznacza 
utratę prawa jazdy przez 
kierowców. 
Policjanci przypominają, że 
nadmierna prędkość to od 
wielu lat główna przyczy-
na wypadków na polskich 
drogach. A spośród wszyst-
kich zdarzeń kierowcy są 
sprawcami ponad 90% 
z nich.

rp

CIEMNA STRONA MIASTA

AKCJA

NARODOWE CZYTANIE

NOWY ASFALT

Z okazji 11. edycji Narodo-
wego Czytania będziemy 
mieli możliwość zagłębić 
się w fascynujący, tajem-
niczy i pełen fantazji świat 
największego polskiego 
wieszcza. „Ballady i roman-
se” Adama Mickiewicza 
można znaleźć na półkach 
w każdej filii Biblioteki 
Miejskiej.
Finał tegorocznej edycji 
akcji przypada 3 września. 
Wtedy w łódzkich biblio-
tekach chętni mogą na-
grać fragment wybranego 
utworu. Nagrania zostaną 
opublikowane w mediach 
społecznościowych.
Więcej info na 
WWW.LODZ.PL 

red                  

Rada Miejska podczas 
środowej (31 sierpnia) 
sesji może uchwalić dwa 
nowe plany zagospoda-
rowania. Pierwszy obej-
muje okolice ul. Strykow-
skiej, ul. Aksamitnej oraz 
ul. Jana i Cecylii. To ko-
lejny już dokument, dzię-
ki któremu pokryte zo-
staną tereny wokół Lasu 
Łagiewnickiego, także te 
cenne przyrodniczo.
Celem planu jest ochro-
na Parku Krajobrazowe-

go Wzniesień Łódzkich 
i jego otuliny przed za-
budową, m.in.  maga-
zynową. Istniejące tam 
budynki mieszkalne bę-
dzie można remontować 
i przebudowywać.
Drugi plan, dla obsza-
ru al. Kościuszki oraz 
ul. Struga i ul. Piotrkow-
skiej, umożliwi budowę 
parkingu wielopoziomo-
wego. 

rd
Kończy się kolejna waka-
cyjna modernizacja.  Do 
puli wyremontowanych ulic 
dołączyła Przędzalniana. 
Wartość inwestycji wynosi 
blisko 2 mln zł.

Ul. Przędzalniana ma nową 
nawierzchnię jezdni na od-
cinku od ul. Przybyszew-
skiego do al. Śmigłego-
-Rydza. Ekipy drogowców 
zobaczymy przy ostatnich 

poprawkach brukarskich 
oraz nasadzeniach zieleni. 
Zieleńce wzdłuż odnawia-
nego odcinka drogi zostaną 
wyrównane i poddane pie-
lęgnacji, pojawią się rów-

nież nowe trawniki. 
Na nowej ulicy zakończy-
ło się malowanie przejść 
dla pieszych. Wykonawca 
przygotowuje się do od-
biorów inwestycji.   ML

Już 17 września 2022 r. w Ło-
d z i  o d b ę d z i e  s i ę  k o l ej n a 
edycja ogólnopolskiej akcji 
społecznej „Książka za wo-
rek śmieci”. Na uczestników 
wydarzenia w Łodzi czeka 50 
książek, a w całej Polsce – aż 
1000. Akcji w naszym mieście 
towarzyszyć będzie zbiórka 
elektrośmieci.

Żeby wziąć udział w ak-
cji  „Książka za worek 
śmieci” w Łodzi i dostać 
książkę, należy zgłosić 
swój udział, wypełniając 
formularz rejestracyjny. 
Książki zarezerwowane 
będą dla 50 pierwszych 
osób. Kolejne osoby mogą 
dołączyć do akcji, ale bez 
gwarancji  otrzymania 

książki. Rejestracja potrwa 
do 15 września.

Gdzie zaplanowano 
sprzątanie?
W Łodzi sprzątane będą te-
reny lasku przy Elektrocie-
płowni EC4. Wydarzenie 
zaplanowano na sobotę, 17 
września, na godz. 10:00, 
na skwerku przy skrzyżo-
waniu ul. Przybyszewskie-
go z ul. Snowalnianą, przy 
stacji benzynowej. 
W miejscu zbiórki na uczest-
ników wydarzenia będą cze-

kać koordynatorzy. Oprócz 
książek wręczą każdemu rę-
kawice oraz worki – przybo-
ry niezbędne do sprzątania 
w terenie. red

FORMULARZ REJESTRACYJNY

„BALLADY 
I ROMANSE”

MICKIEWICZA

KSIĄŻKA ZA WOREK ŚMIECI

NOWE PLANY DLA ŁODZI

PRZĘDZALNIANA NA FINISZU

FOT. LODZ.PL

Zbliża się półmetek prac w ka-
mienicach przy ul. Północnej. 
Po generalnym remoncie po-
wstaną tu mieszkania komu-
nalne, udogodnienia dla osób 
z  niepełnosprawnościami 
i nowoczesne lokale użytkowe. 

– Trwają intensywne 
prace remontowe w ka-
mienicach przy ul. Pół-
nocnej 7 i 23. Robotników 
zobaczymy przy wzmac-
nianiu stropów i pracach 
konstrukcyjnych. Ponad-

to trwa przemurowy-
wanie nadproży i ścian 
w miejscach uszkodzenia. 
Rozpoczęły się też prace 
związane z obniżeniem 
posadzek parteru – mówi 
Olga Kassyańska, Zarząd 
Inwestycji Miejskich.
Budynki przy ul. Pół-
nocnej 7 i 23 zostaną 
całkowicie odnowione 
oraz podłączone do cen-
tralnego ogrzewania. 
Wewnętrzny układ bu-
dynków również ulegnie 

przebudowie. 
Wszystkie mieszkania 
posiadać będą kuchnię 
lub aneks kuchenny oraz 
łazienkę. Część z nich zo-
stanie przystosowana do 
potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami poprzez 
instalacje wind.
W budynku pod nume-
rem 7 po remoncie odda-
nych zostanie 38 miesz-
kań komunalnych, w tym 
10 dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz dwa 

lokale usługowe przezna-
czone na wynajem. Przy 
ul. Północnej 23, poza 22 
mieszkaniami oraz dwo-
ma lokalami na handel 
lub usługi, powstaną tak-
że placówka opiekuńczo-
-wychowawcza, świetlica 
środowiskowa oraz dom 
samopomocy. Przed bu-
dynkami zaś powstaną 
zielone podwórza będące 
idealną przestrzenią do 
wypoczynku.  

ML

ODNAWIAJĄ KAMIENICE ODNAWIAJĄ KAMIENICE 
PRZY UL. PÓŁNOCNEJPRZY UL. PÓŁNOCNEJ

REWITALIZACJA
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Zarząd Dróg i Transpor-
tu wraz z Policją, jak co 
roku przed 1 września, 
skontrolowali oznakowa-
nie dróg w pobliżu szkół. 
W kilkunastu miejscach 
jest ono poprawiane, aby 
dzieci bezpiecznie dotarły 
na lekcje.

Każdego roku w wa-
kacje sprawdzane są 
oznakowanie przejść 
d l a  p i e s z y c h  o r a z 
czyte lność  znaków 
przed szkołami, aby 
z a p e w n i ć  u c z n i o m 
bezpieczną drogę do 
szkoły. Podczas kon-

troli sprawdzane jest 
oznakowanie pozio-
me, czyli widoczność 
przejść dla pieszych, 
oraz oznakowanie bia-
ło-czerwonych pasów 
przy szkołach, które 
informują o pobliskiej 
placówce edukacyjnej. 

Ponadto sprawdzana 
jest widoczność i jakość 
znaków informujących 
o przejściach dla pie-
szych, m.in. agatek in-
formujących o tym, że 
w pobliżu szkoły mogą 
pojawić się na drodze 
dzieci. 
Wśród skontrolowa-
nych placówek wyty-
powano 12 lokalizacji, 
w których zlecono od-

świeżenie oznakowania 
poziomego, oraz trzy 
lokalizacje, w których 
odnowione lub wymie-
nione mają zostać znaki 
pionowe. Intensywne 
prace przy szkołach 
rozpoczęły się w ponie-
działek, aby wszystko 
było gotowe na pierw-
szy dzwonek.  

TAnd

Pomnik marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
sprzed Łódzkiego 
Domu Kultury tym-
czasowo zmienił swo-
ją lokalizację.

W e  w t o r e k ,  3 0 
sierpnia, przy uży-
ciu samojezdne-
go dźwigu został 
przeniesiony kilka-
naście metrów bli-
żej ul. Kilińskiego. 
W nowym miejscu 
stanie na specjalnie 
przygotowanym 
postumencie. Tam 
poczeka do końca 
budowy powsta-
jącego pod Łodzią 

kolejowego tunelu 
średnicowego. Cała 
operacja zajęła kilka 
godzin.
Przeprowadzka po-
mnika była koniecz-
na, bowiem w miej-
scu, w którym stał 
przez 25 ostatnich 
lat (odsłonięto go 
w 1997 r.), ma po-
wstać komora tech-
niczna, którą wydo-
bywana będzie na 
powierzchnię ziemi 
tarcza TBM Fausty-
na drążąca tunel 
z ul. Odolanow-
skiej/Stolarskiej do 
dworca Łódź Fa-
bryczna. (pj)

Pozwolenie na użytkowanie 
uzyskał trzeci nowo wybu-
dowany budynek mieszkalny 
kompleksu Fuzja, rewitali-
zowanego przez Echo Invest-
ment pofabrycznego terenu 
między ul. Tymienieckiego 
a ul. Milionową. 
W pierwszym etapie 
mieszkaniowej inwestycji 
na terenie Fuzji od strony 
ul. Milionowej powstały 
dwa wielorodzinne bu-
dynki z 274 mieszkaniami. 
Oddany właśnie do użytku 
trzeci budynek jest konty-
nuacją zabudowy wzdłuż 
tej ulicy. Oferuje 237 miesz-
kań o metrażu od 35 mkw. 
do 98 mkw. Zaprojektowa-

ny i zbudowany na planie 
litery „C” otacza patio 
z żywą roślinnością i miej-
scami do wypoczynku dla 
mieszkańców lub spacero-
wiczów, bowiem budynek 
znajduje się w bezpośred-
nim sąsiedztwie Ogrodów 
Anny – zielonego serca 
wielofunkcjonalnego kom-
pleksu, jaki tam powstaje. 
W budowie jest jeszcze je-
den dom mieszkalny, ostat-
ni z zaplanowany w całym 
kompleksie. Będzie miał 
156 mieszkań i zgodnie 
z planem ma być gotowy 
w pierwszym półroczu 
2023 r.   (pj)

Trwa budowa trzeciego etapu tra-
sy Górna – jednej z ważniejszych 
inwestycji w Łodzi. Za nieco ponad 
rok dojedziemy nią prosto do au-
tostrady.

Trzeci etap trasy Górna to 
wspólna inwestycja miasta 
i województwa. Dłuższy, 
5-kilometrowy odcinek 
powstający na terenie Ło-
dzi połączy istniejący frag-
ment drogi na wysokości 
ul. Rzgowskiej z granicami 
miasta. Krótszy – o długo-
ści 2 km – połączy ulicę od 
granic miasta z węzłem na 

autostradzie A1 w Brój-
cach. To zadanie realizuje 
Zarząd Dróg Wojewódz-
kich.

Jak przebiegają 
prace?
– Inwestycja przebiega 
zgodnie z harmonogra-
mem,  a  zaawansowa-
nie  prac wynosi  25%. 
Na ukończeniu są prace 
związane ze wzmocnie-
niem podłoża, położe-
niem warstwy mrozoo-
chronnej i odwodnienia 
drogi.  W najbliższych 

miesiącach kontynuowa-
ne będą roboty ziemne 
i  brukarskie oraz prace 
przy budowie kanalizacji 
i wodociągu. Równolegle 
drogowcy pracują przy 
usuwaniu kolizji elektro-
energetycznych i gazo-
wych – wylicza Agniesz-
ka Kowalewska-Wójcik, 
dyrektor Zarządu Inwe-
stycji Miejskich.

Jak będzie wyglądać 
trasa Górna?
Nowa droga będzie mieć 
po jednym pasie ruchu 

w każdą stronę, na czte-
rech  skrzyżowaniach 
z  drogami  loka lnymi 
będą ronda – z ul. Nowe 
Górki, Bronisin, Brójecką 
i  św. Rafała Kalinow-
skiego – oraz chodniki 
po obu stronach. Nie za-
braknie też drogi dla ro-
werów oraz zieleni. Posa-
dzonych zostanie blisko 
3000 drzew oraz ponad 
22 tys. krzewów.
Trzeci odcinek trasy po-
zwoli na uruchomienie 
i sprawną obsługę ko-
munikacyjną nowych ob-

szarów inwestycyjnych 
o powierzchni ok. 44 ha. 
Obecnie na tych terenach 
działa już pierwszy ma-
gazyn f i rmy Amazon 
o powierzchni ponad 70 
tys. mkw.
Wartość łódzkiej części 
inwestycji to 128,5 mln 
zł. Dofinansowanie z UE 
wyniosło 62,4  mln zł , 
a z budżetu państwa – 
12,5 mln zł.
Trasą Górna prosto do 
autostrady pojedziemy 
pod koniec 2023 r.

ML

BEZPIECZNIE DO SZKOŁY BEZPIECZNIE DO SZKOŁY 

W KOMPLEKSIE FUZJAW KOMPLEKSIE FUZJA

1 WRZEŚNIA

TRZECI DOM GOTOWY

ŁÓDŹ BUDUJE

TRASA GÓRNA TRASA GÓRNA 
ZGODNIE Z PLANEMZGODNIE Z PLANEM

FOT. LODZ.PL

INFO
1 września rozpocznie 
się kolejny etap prze-

budowy ul. Bednarskiej. 
Drogowcy wejdą na 

odcinek od 
ul. Unickiej do 

ul. Pabianickiej. 
Również 1 września 
wystartuje remont 

ul. Brukowej. Droga 
zostanie odnowiona od 

skrzyżowania 
z ul. św. Teresy do 
ul. Zbąszyńskiej.

PRZESUNĘLI MARSZAŁKA
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INFO
 BILETY MOŻNA NABYĆ 

W CENIE OD 179 ZŁ 
W PRZEDSPRZEDAŻY

 I OD 220 ZŁ 
W DNIU KONCERTU NA 

WWW.KNOCKOUTMUSICSTORE.PL 
(KOLEKCJONERSKIE) 

I WWW.EBILET.PL

WYDARZENIA Środa, 31 sierpnia  |  nr 100/2022 (183) 5

GREAT SEPTEMBER

DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘ

Piotrkowska Kameralnie

O godz. 20:00 w pasażu Rubinsteina koncertowo pożegnamy wa-
kacje. Na fi nał „Piotrkowskiej Kameralnie” wystąpi dla nas znany 
i lubiany Big Band Fabryka Wełny. W jego składzie znajdziemy 
nauczycieli akademickich, muzyków Filharmonii Łódzkiej, Teatru 
Wielkiego i Teatru Muzycznego, członków zespołów jazzowych 
i rozrywkowych oraz znanych wokalistów. Repertuar Big Bandu 
to przede wszystkim muzyka swingowa.
W razie niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do klubu 
„Siódemki” przy ul. Piotrkowskiej 77. 

Kino plenerowe

Polówka, czyli letnie pokazy kinowe pod chmurką, zapraszają w śro-
dę na Górkę Widzewską. W sekcji Filmowa Śmietanka zobaczymy 
„Pamiętnik” w reż. Nicka Cassavetesa z Rachel McAdams i Ryanem 
Goslingiem. Projekcja zacznie się o zmroku. Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEK

LDZ ALTERNATYWA 

W czwartek w Fabryce Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3 fi niszuje 
tegoroczna edycja koncertów LDZ ALTERNATYWA. O godz. 21:00 
wystąpi Róża – warszawskie trio w składzie: Małgorzata Penkalla, 
Szymon Lechowicz i Kamil Hordyniec. Artyści są znani z grup 
Enchanted Hunters, Sorja Morja oraz Wilga.
Muzyka Róży łączy brzmienie amerykańskiego indie rocka, brytyj-
skiego post-punku, synth popu i alternatywnego R’n’B. 
Polskojęzyczne teksty przeplatają tematykę romantyczną z wątkami 
społecznymi. Otwarcie bram o godz. 20:00. Wstęp wolny.

Planszówkowa Retkinia

Poleski Ośrodek Sztuki przy ul. Krzemienieckiej 2A zaprasza 
miłośników gier planszowych na cotygodniowe spotkanie. Jest ono 
organizowane szczególnie dla osób, które już trochę grają, mają 
swoje gry i mogą je przynieść na spotkanie, a także nauczyć innych 
zasad. Wstęp bezpłatny. Start o godz. 17:00.

ŚRODĘ

CZWARTEK

Coraz mniej czasu zostało 
do rozpoczęcia Great Sep-

tember Showcase Festival 
& Conference. W dniach 
15–17 września wystąpi 
w Łodzi ponad setka arty-
stów na czele z gwiazdami 

takimi jak Sanah, Daria 
Zawiałow czy Ralph Ka-
minski.

O r g a n i z a t o r z y 
ogłosili też listę 
miejsc, w których 
r o z b r z m i e w a ć 
będą muzyka oraz 

dyskusje o branży 
muzycznej.
Showcase’owy festi-
wal Great September 

będzie się rozgrywał 
na wielu estradach, 
co da publiczności 
możliwość zapozna-
nia się z wieloma ga-

tunkami muzyczny-
mi. To także okazja 

do usłyszenia po 

9 maja 2023 r. w łódzkiej 
Atlas Arenie wystąpi Saba-
ton. Legendarny zespół he-
avymetalowy wróci do Polski 
po koncercie, jaki niedawno 
zagrał w Krakowie.

Sabaton powstał w 1999 r. 
w szwedzkim Falun. Na 
pierwszy album studyj-

raz pierwszy wykonaw-
ców, którzy dopiero wkra-
czają na ścieżkę wiodącą 
na największe areny kon-
certowe. Scena główna sta-
nie w EC1, ale festiwalowe 
występy będą odbywać się 
także w klubach: 6 Dzielni-
ca, DOM, Dom Literatury, 
Iron Horse, Konkret, Łódź 
Kaliska, Niebostan, Owoce 
i Warzywa, P29, Pop&Art, 
Scenografi a, Teatr Club 
i Wooltura. Konferencyj-
na część festiwalu zagości 
w Strefi e Piotr-
kowska 217.
Pełna lista 
a r t y s t ó w , 
którzy wy-
stąpią na 
Great Sep-
t e m b e r , 
oraz szcze-
g ó ł o w e 
i n f o r m a c j e 
dotyczące za-
p l a n o w a -

ny grupy musieliśmy po-
czekać do 2006 r., potem 
jednak kapela wyrobiła 
sobie reputację jednego 
z najciężej pracujących 
zespołów w branży. Ak-
tualnie promuje swoją 
najnowszą, dziesiątą już 
płytę zatytułowaną „The 
War To End All Wars”.

Choć do koncertu w Ło-
dzi zostało jeszcze dużo 
czasu, przedsprzedaż 
biletów rusza już 1 wrze-
śnia 2022 r. (uczestnicy 
koncertu w Krakowie 
mogą kupić wejściów-
ki jeszcze wcześniej). 

DM

nych paneli dyskusyj-
nych można znaleźć 
na stronie www.gre-
atseptember.pl. Tam 
też można nabyć wej-
ściówki na koncerty 
(dostępne są także 
w serwisach eBilet 
oraz Eventim). Cena 
biletu na 3 dni wynosi 
129 zł, jeśli kupimy 
go do 31 sierpnia – od 
1 września cena wzra-
sta do 149 zł.                 
(pj) 

WIELU SCEN

LEGENDA HEAVY LEGENDA HEAVY 
METALU W ŁODZIMETALU W ŁODZI

WYDARZENIAWYDARZENIA

Coraz mniej czasu zostało 
do rozpoczęcia Great Sep-

tember Showcase Festival 
& Conference. W dniach 
15–17 września wystąpi 
w Łodzi ponad setka arty-
stów na czele z gwiazdami 

takimi jak Sanah, Daria 
Zawiałow czy Ralph Ka-

O r g a n i z a t o r z y 
ogłosili też listę 
miejsc, w których 
r o z b r z m i e w a ć 
będą muzyka oraz 

dyskusje o branży 
muzycznej.
Showcase’owy festi-
wal Great September 

będzie się rozgrywał 
na wielu estradach, 
co da publiczności 
możliwość zapozna-
nia się z wieloma ga-

tunkami muzyczny-
mi. To także okazja 

WIELU SCEN
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nych paneli dyskusyj-
nych można znaleźć 
na stronie www.gre-
atseptember.pl. Tam 
też można nabyć wej-
ściówki na koncerty 

WIELU SCEN

na część festiwalu zagości 
w Strefi e Piotr-
kowska 217.
Pełna lista 
a r t y s t ó w , 
którzy wy-
stąpią na 
Great Sep-
t e m b e r , 
oraz szcze-
g ó ł o w e 
i n f o r m a c j e 
dotyczące za-
p l a n o w a -
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WIELU SCEN

Piotrkowska Kameralnie

O godz. 20:00 w pasażu Rubinsteina koncertowo pożegnamy wa-
kacje. Na fi nał „Piotrkowskiej Kameralnie” wystąpi dla nas znany 
i lubiany Big Band Fabryka Wełny. W jego składzie znajdziemy 
nauczycieli akademickich, muzyków Filharmonii Łódzkiej, Teatru 
Wielkiego i Teatru Muzycznego, członków zespołów jazzowych 
i rozrywkowych oraz znanych wokalistów. Repertuar Big Bandu 
to przede wszystkim muzyka swingowa.
W razie niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do klubu 
„Siódemki” przy ul. Piotrkowskiej 77. 

Kino plenerowe

Polówka, czyli letnie pokazy kinowe pod chmurką, zapraszają w śro-
dę na Górkę Widzewską. W sekcji Filmowa Śmietanka zobaczymy 

i Warzywa, P29, Pop&Art, 
Scenografi a, Teatr Club 
i Wooltura. Konferencyj-
na część festiwalu zagości 

go do 31 sierpnia – od 
1 września cena wzra-
sta do 149 zł.                 
(pj) na część festiwalu zagości (pj) 

FESTIWAL 
DARIA
ZAWIAŁOW

MARGARET

JULIA
WIENIAWA

IGOR
HERBUT RALPH

KAMINSKI

SANAH
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Koniec lata i jesień to sezon 
na grzybobranie. Dla wie-
lu osób zbieranie grzybów 
jest coroczną tradycją, ale 
są i tacy, którzy w tym roku 
po raz pierwszy wyruszą na 
ich poszukiwanie. Sprawdź, 
jak się przygotować do grzy-
bobrania, aby było ono przy-
jemnością i nie stanowiło 
zagrożenia ani dla Ciebie, ani 
dla przyrody.

Grzybobranie to świet-
na jesienna rozrywka dla 
seniorów, a przy tym do-
bry sposób na odprężenie 
i aktywne spędzenie czasu 
w leśnym mikroklima-
cie. Udane zbiory ucieszą 
niejednego smakosza, bo 
świeże grzyby mogą być 
bazą wielu potraw, a przy-
gotowane przetwory oraz 
susz sprawią, że będziesz 
cieszyć się leśnym sma-
kiem także poza sezonem.

Jak się ubrać 
na grzybobranie 
i co ze sobą zabrać?
1.  Idąc do lasu, załóż 

odzież zakrywającą 

jak najwięcej ciała. Bę-
dzie ona chronić przed 
kleszczami i ukąszenia-
mi innych owadów. Na 
tę okazję odpowiednie 
będą: spodnie z długimi 
nogawkami, koszulka 
z długim rękawem oraz 
czapka lub kapelusz. 
Ważne jest też wygod-
ne obuwie – kalosze (po 
deszczu) lub trekkin-
gowe buty za kostkę. 
W zależności od po-
gody przydatna może 
okazać się kurtka prze-
ciwdeszczowa.

2.  Zabierz ze sobą butel-
kę z wodą lub termos 
z ciepłym napojem. Je-
żeli wycieczka plano-
wana jest na kilka go-
dzin, warto też mieć ze 
sobą kanapki.

3.  Nie zapomnij o sprayu 
na komary i kleszcze. 
Przed wejściem do lasu 
spryskaj nimi miejsca, 
których nie zakrywa 
odzież. 

4.  Wyposaż się w niezbęd-
nik grzybiarza – koszyk 
na grzyby, rękawiczki 

i nóż. Nożyk przyda się 
do odcinania grzybów 
oraz ich oczyszczania 
z ziemi i liści, a ręka-
wiczki ochronią dłonie 
przed zabrudzenia-
mi czy zadrapaniami. 
Zbieraj grzyby do ko-
szyka lub przewiewnej 
torby – nie do foliówek.

5.  Zabierz ze sobą nałado-
wany telefon komórkowy, 
aby szybko wezwać po-
moc w przypadku ewen-
tualnego zagubienia się 
– w gęstym lesie bardzo 
szybko traci się orientację, 
co grozi zabłądzeniem.

Jak bezpiecznie 
zbierać grzyby?
W Polsce występuje ok. 
1100 gatunków grzybów 
jadalnych. Do tych naj-
lepiej rozpoznawalnych 
należą: prawdziwki, pod-
grzybki, maślaki, koźla-
rze oraz opieńki. Aby 
wrócić z grzybobrania 
z koszykiem wypeł-
nionym jedynie tymi 
jadalnymi gatunkami, 
skorzystaj z poniższych 
wskazówek.
1.  Jeśli jesteś początkują-

cym grzybiarzem, wy-
bierz się do lasu z kimś 
doświadczonym lub 
zabierz ze sobą 
atlas grzybów 

– w wersji kieszonko-
wej lub jako aplikację 
na smartfona. Przed 
włożeniem do koszyka 
upewnij się, że Twoja 
zdobycz należy do tych 
jadalnych.

2.  Omijaj gatunki z blasz-
kami pod spodem. 
Większość z nich jest 
trująca.

3.  Nie próbuj grzybów. Krą-
ży mit, że trujące grzyby 
są gorzkie. Tymczasem 
śmiertelnie trujący mu-
chomor sromotnikowy 
ma przyjemny, 
s łodkawy 
smak.

4.  Nie zbieraj grzybów 
przy ruchliwych trasach 
czy w okolicy fabryk. 
Wchłaniają one wszel-
kie zanieczyszczenia ze 
swojego otoczenia.

5.  Nie zwlekaj z obróbką 
swoich zbiorów. Najle-
piej od razu po powrocie 
do domu oczyść je i przy-
gotuj do suszenia, goto-
wania czy marynat.Grzy-
by szybko się psują, 
a wówczas uwalnia-
ją się w nich tok-
syczne 
s u b -
stan-
cje.

Z b i e r a j ą c 
grzyby, wy-
kręcaj je 
z podłoża 

lub wycinaj tuż nad zie-
mią, a miejsca po nich 
przykrywaj leśną ściółką. 
W ten sposób nie uszko-
dzisz grzybni i ochronisz 
ją przed wysychaniem. 
Nie niszcz żadnych oka-
zów, nawet jeśli uważasz, 
że są trujące. Mogą to być 
gatunki chronione będące 
ważnymi elementami le-
śnego ekosystemu. 

alup
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WARTO 
WIEDZIEĆ:

Borowiki często rosną pod sosnami, 
dębami lub bukami. Podgrzybki i maślaki 

lubią pojawiać się w sąsiedztwie sosny zwyczajnej 
i świerku. Z kolei w lasach brzozowych 

można spotkać koźlarze.

Wartości odżywcze 
grzybów

W ostatnich latach zaczęto 
dostrzegać właściwości od-
żywcze grzybów jadalnych. 
Zawierają one dużo błonnika, 
a także związki biologicznie 
aktywne (beta-glukany, chi-
tosany czy polifenole), które 
mogą zapobiegać powstawaniu 
oraz wspomagać leczenie cho-
rób takich jak miażdżyca czy 
nowotwory. Grzyby są też źró-
dłem witamin C, D i E, tiaminy, 
kobalaminy (witaminy B12) 
oraz mikroelementów – głów-
nie potasu, fosforu i magnezu.

G
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Prezydenta Rzeszowa w latach 2002-2021

Wybitnego gospodarza miasta, 
który miał odwagę realizować szereg 

innowacyjnych projektów

Aktywnego samorządowca, wielokrotnie 
nagradzanego za osiągnięcia w pracy 

na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu 
terytorialnego 

Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, 
odznaczonego Krzyżem Komandorskim 

z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Cześć Jego 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

TADEUSZA FERENCA

RZYBOBRANIERZYBOBRANIE
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SZKOŁY PRZED WIEKIEM

Lekcja do odrobienia…

REKLAMA

Przy okazji startu nowego 
roku szkolnego warto przyj-
rzeć się sytuacji w oświacie 
w Łodzi przed stoma laty, bo 
były tu horrendalne zapóź-
nienia.

Na początku lat 20. XX w. 
w naszym mieście ponad 
połowa populacji mężczyzn 
i 2/3 kobiet nie potrafi ło ani 
czytać, ani pisać… Działa-
ły oczywiście w naszym 
mieście szkoły rządowe 
czy prestiżowe gimnazja 
prywatne, ale dla pół-
milionowej aglomeracji 
– przy znacznie ograni-
czonym dostępie do edu-
kacji – była to zaledwie 
kropla w morzu niemal 
powszechnego analfabe-
tyzmu.

Reformy potrzebne 
od zaraz
Po odzyskaniu niepod-
ległości samorząd łódzki 
pod wodzą prezydenta 
Aleksego Rżewskiego 
jako pierwszy w kraju 
wprowadził obowiązek 
szkolny i rozpoczęto 
budowę nowych szkół. 
W 1919 r. Rada Miej-
ska Łodzi wprowadziła 
powszechne, bezpłatne 
i obowiązkowe siedmio-
klasowe nauczanie dla 

dzieci w wieku od 7 do 
14 lat. Jeśli dziecko od 
12. roku życia pracowa-
ło, musiało uczęszczać 
na kursy wieczorowe. 
Realizacją obowiązku 
szkolnego zajmowała się 
komisja kierowana przez 
dr. Stefana Kopcińskie-
go. Głównym zadaniem 
nowych władz było prze-
łamanie niechęci rodzin 
robotniczych do eduka-
cji dzieci. Bieda, infl acja, 
bezrobocie spychały na 
dalszy plan edukację, za-
kup podręczników czy 
mundurków szkolnych. 
Innym ważnym proble-
mem był jednak brak bu-
dynków szkolnych.

Budujemy 
nowe szkoły
W 1922 r. wzniesio-
no gmach szkoły przy 
ul. Zagajnikowej 28 i 32 
(teraz ul. Kopcińskie-
go). Do lat 30. zbudo-
wano jeszcze kolejnych 
11 budynków szkolnych 
z 200 klasami. Większość 
obiektów zaprojektował 
znany architekt Wiesław 
Lisowski. 
Budynki miały imponu-
jące wymiary, bo z regu-
ły mieściły dwie szkoły, 
dzięki czemu podkreśla-

ły rangę edukacji oraz 
powagę instytucji szko-
ły. Powoływano rów-
nież ośrodki kształcenia 
specjalnego dla dzieci 
głuchoniemych i niepeł-
nosprawnych oraz „mo-
ralnie zaniedbanych”. 
Łódź niewątpliwie od-
niosła spory sukces 
w upowszechnianiu 
szkolnictwa podstawo-
wego, a te dokonania 
często były przedstawia-
ne jako wzorcowe dla in-
nych miast, choć potrze-
by nadal były ogromne.

Krok po kroku
Dziesiątki lat zaniedbań 
oświatowych wymagały 
czasu oraz tworzenia na 
potrzeby miasta całego 
systemu oświaty – od 
szkół powszechnych po 
kolejne progi kształcenia. 
Mimo ofensywy budow-
lanej na rzecz edukacji 
w 1937 r. 71 szkół nadal 
znajdowało się w wyna-
jętych pomieszczeniach, 
a tylko 39 miało samo-
dzielne budynki. Średnio 
na jedną salę lekcyjną 
przypadało 61 uczniów, 
co zmuszało szkoły do 
prowadzenia zajęć nawet 
na trzy zmiany.
Kopciński, z wykształ-

cenia lekarz psychia-
tra, zorganizował także 
Miejską Pracownię Psy-
chologiczną. Do zadań 
tej placówki należa-
ło zapewnienie opieki 
dzieciom wybitnie zdol-
nym, ale również pomoc 
i kierowanie uczniów do 
11 szkół specjalnych. 
Działały też szkoły mniej-
szości narodowych, co 
wynikało z naturalnego 
składu populacji Łodzi 
– Żydzi dysponowali 
dziewięcioma szkołami 
średnimi, jedną zawo-
dową i 31 szkołami po-
wszechnymi. Niemcy 
posiadali 30 szkół po-
wszechnych z językiem 
wykładowym niemiec-
kim, gimnazjum miej-
skie, cztery gimnazja 
żeńskie i seminarium na-
uczycielskie.

Wyższe progi…
Nieco inaczej wyglą-
dała sprawa szkolnic-
twa średniego w Łodzi. 
W mieście obok szkół 
prywatnych (27) dzia-
łały cztery państwowe 
szkoły średnie oraz jed-
na samorządowa. Dla 
porównania w Przemy-
ślu było ich tyle samo co 
w Łodzi, choć to miasto 
liczyło wówczas 50 tys. 
mieszkańców, a aglome-
racja nad Łódką ponad 
600 tys. 
Władze miejskie bez-
skutecznie zabiegały 
o utworzenie politech-
niki, a w przyszłości 
uniwersytetu. W 1921 r. 
powołano Instytut Na-
uczycielski, a także Semi-
narium Duchowne, 
które 

status akademicki uzyska-
ło w 1938 r. Rezultatem 
wieloletnich starań było 
otwarcie Oddziału Łódz-
kiego Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, która miała pra-
wa szkoły wyższej. Moż-
na było tam studiować 
na czterech wydziałach, 
a w 1939 r. liczba słu-
chaczy WWP osiągnęła 
pierwszy 1000.
Efekty reformy łódzkie-
go szkolnictwa sprzed 
100 lat były jednak wi-
doczne – odsetek analfa-
betów zmalał z 60% do 
13%, choć niełatwo było 
rozpalić w Łodzi kaga-
nek oświaty.

agr

Szkoła powszechna 
przy ul. Nowo-Marysińskiej

Architekt Wiesław LisowskiDr Stefan Kopciński 

Gmach Szkoły Zgromadzenia 
Kupców m. Łodzi
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Aby wykonać badania profi lak-
tyczne, warto skorzystać z programu 

„Profi laktyka 40 PLUS”.  Realizuje on 
badania diagnostyczne w formie pakie-
tów dedykowanych oddzielnie kobie-

tom i mężczyznom oraz pakietu 
wspólnego. Można z niego skorzystać do końca 2022 r.

ZDROWIE

JAKIE BADANIA PROFILAKTYCZNE 
PO 40., 50. I 60. ROKU ŻYCIA?PO 40., 50. I 60. ROKU ŻYCIA?

Wraz z wiekiem rośnie ryzy-
ko wystąpienia wielu cho-
rób. Często rozwijają się one 
przez długi czas, nie dając 
żadnych objawów. Właśnie 
dlatego tak ważne są ba-
dania profi laktyczne, które 
mają istotny wpływ nie tylko 
na długość, ale i jakość ży-
cia. Sprawdź, jakie badania 
warto wykonać po ukończe-
niu 40, 50 i 60 lat, aby nie 
dać się zaskoczyć ewentual-
nej chorobie.

Badania 
p r o -
f i l a k -

t y c z n e 
mają za za-
danie wykryć 
nawet najdrobniejsze 
nieprawidłowości, któ-
re mogą wskazywać na 
wczesne etapy rozwoju 
choroby. Istotne są tu za-
równo badania krwi, wy-
mazy czy analizy składu 
moczu, jak i diagnostyka 
obrazowa (np. USG). Ba-
dania te powinny być wy-
k o n y -

wane regularnie, nawet w 
przypadku braku jakich-
kolwiek objawów. Takie 
kontrole stanu zdrowia 
warto rozpocząć od wizy-
ty u lekarza rodzinnego, 
który oceni ogólny stan 
zdrowia i – w zależności 
od płci, wieku oraz istnie-
jących czynników ryzyka 
– wystawi skierowanie na 
odpowiednie badania, a w 
przypadku wystąpienia 

n ieprawidłowo-
ści w wynikach 

skieruje do 
specjalisty i/
lub rozsze-
rzy diagno-
stykę. 

Badania 
po 40. roku 

życia
Do badań profi -

laktycznych 
zalecanych 

do wyko-
nania po 40. 

roku życia na-
leżą:
OB i morfolo-
gia – stanowią 
one podstawę 
do oceny ogólne-
go stanu zdrowia;
określenie poziomu 
kreatyniny – po-

mocne przy ocenie pracy 
nerek;
określenie poziomu cu-
kru (glukoza) – pozwala 
rozpoznać cukrzycę lub 
wychwycić stany przed-
cukrzycowe;
próby wątrobowe – 
umożliwiają ocenę funk-
cjonowania wątroby;
profi l lipidowy (poziom 
cholesterolu i trójglicery-
dów) – daje możliwość 
oceny gospodarki tłusz-
czowej w organizmie;
oznaczenie poziomów 
PSA (dotyczy mężczyzn) 
– umożliwia rozpoznanie 
chorób prostaty;
badanie ogólne moczu
– umożliwia wykrycie 
chorób nerek, dróg mo-
czowych oraz chorób me-
t a b o l i c z -

nych;
b a d a -
nie kału
na obecność 
krwi utajonej 
– pozwala na 
wczesne wykrycie 
raka jelita grubego.
Kobiety powinny 

dodatkowo wyko-
nać:

USG piersi – wy-
krywa wszelkie 
zmiany w piersiach 
(guzki, torbiele);
USG ginekologicz-

ne – pozwala ocenić 
nie tylko narząd rod-

ny, ale również błonę 
śluzową jamy macicy, jej 
trzon i szyjkę oraz jajniki;
cytologię ginekologicz-
ną – pozwala wykryć 

stany przedrakowe 
i zapobiec rozwojo-

wi raka szyjki ma-
cicy. Powinna być 
wykonywana raz 
w roku.
Mężczyźni nie 
mogą natomiast 

zapomnieć o zba-
daniu prostaty. 

Aby długo cieszyć się 
pięknym uśmiechem, 

raz w roku wybierz się na 
przegląd stomatologiczny. 
Z taką samą częstotliwo-

ścią warto również zaglą-
dać do gabinetu okulisty.

Badania 
po 50. roku życia
Gdy skończysz 50 lat, 
poza badaniami zale-
canymi dla osób 
po 40. roku 
życia, wy-
konaj do-
datkowo: 
k o l o n o -
skopię – 
podstawo-
we badanie 
przesiewo-
we w kierun-
ku raka jelita 
grubego;

densytometrię, któ-
ra służy do oceny 

gęstości mine-
ralnej kości;
mammogra-
fi ę (dotyczy 
kobiet) – ba-
danie prze-
s i e w o w e 
w celu wy-

krywania raka 
piersi oraz in-

nych nieprawi-
dłowości tkanko-

wych, np. zwapnień.

Badania 
po 60. roku życia
Jeśli masz 60 lat i planu-
jesz nadal żyć pełnią ży-

cia, poza badaniami 
profi laktycznymi, któ-
re są przewidziane 
dla osób powyżej 50. 
roku życia, wyko-
naj również badanie 

wzroku w kierunku 
chorób takich jak zaćma, 
jaskra oraz zwyrodnienie 
plamki żółtej. Schorzenia 
te są najczęstszą przyczy-
ną utraty wzroku u osób 
po 60. roku życia. Senio-
rzy powinni też regular-
nie kontrolować ciśnienie 
krwi. Palaczom natomiast 
zaleca się zrobienie RTG 
klatki piersiowej. 

oszym
FOT.FREEPIK
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W czwartek (1 września) zaczyna się 
nowy rok szkolny. Przedstawiamy kil-
ka wskazówek, które pomogą dzieciom 
przygotować się na kolejne miesiące 
nauki, a dorosłym zaoszczędzić nieco 
czasu. Wszystkim zaś – niepotrzebnego 
stresu.

Na dzień dobry
Każdy dzień warto zacząć od zdro-
wego, sycącego śniadania. Równie 
ważne są przekąski, które spakuje-
my dziecku do szkoły. Możliwości 
jest naprawdę sporo: kanapki, wra-
py, osobno spakowane małe wa-
rzywa, np. pomidorki koktajlowe, 
rzodkiewki, oliwki, ale też pokro-
jone w słupki lub plasterki ogórki, 
marchewki czy papryka. Zamiast 
słodyczy lepiej włożyć do śniada-
niówki ulubione bakalie albo owoce. 
Dla najmłodszych dzieci dobrze po-
dzielić je na mniejsze części – łatwiej 
zjeść jabłko pokrojone w ćwiartki niż 
całe! Do picia idealnie sprawdzi się 
woda, najlepiej w bidonie lub bu-
telce z fi ltrem, którą dziecko może 
samodzielnie uzupełniać w szkole.

Praca 
domowa
D o b r y m 
nawykiem 
jest odra-
bianie lekcji 
od razu po 
przyjściu ze 
szkoły. Po-

t e m 
dziecko może zająć się swo-

imi sprawami, nie przejmując się 
tym, że pod koniec dnia będzie mu-
siało wrócić do nauki. Jeśli ucznio-
wie młodszych klas korzystają ze 
świetlicy, poprośmy nauczycieli 
o możliwość odrobienia lekcji wła-
śnie w tym czasie. W domu pozo-
stanie już tylko sprawdzenie, czy 
wszystko zostało wykonane.
Pamiętajmy też, że szkoła jest obo-
wiązkiem dziecka, nie naszym. 
Zapytajmy, czy dziecko wszystko 
rozumie i potrafi  rozwiązać, ale nie 
odrabiajmy za nie pracy domowej. 
Pozostańmy raczej z boku, służąc 
pomocą, gdy będzie taka potrzeba.

Systematyczność
Z każdym kolejnym rokiem 
w szkole przybywa obowiązków. 
Na każdym etapie warto więc za-
chęcać dziecko do systematycznej 
nauki. Powtórzenie po powrocie do 
domu treści omawianych na lekcji, 
sprawi, że dziecku o wiele łatwiej 
będzie przygotować się później do 
sprawdzianu.

Samodzielność
Już pierwszaki możemy uczyć, 
żeby pakowały się same. Dzięki 
temu nawet maluchom łatwiej bę-
dzie znaleźć potrzebne przedmio-
ty w szkole. Poza tym będą miały 
poczucie sprawczości, a to w tym 
wieku bardzo ważne. Oczywiście na 
początku trze-
ba im w tym 
towarzyszyć 
i podpowiadać, 
co powinny 

włożyć do tornistra. Sprawdzajmy 
też plecaki naszych dzieci. Nie tyl-
ko pod kątem tego, czy wszystko 
zostało spakowane, ale też czy nie 
ma tam niepotrzebnych rzeczy, 
które stanowią dodatkowe obcią-
żenie dla młodych pleców.

Szkolna moda
Ubrania do szkoły powinny być 
czyste i schludne. Pamiętajmy 
jednak, że dziecko spędza w nich 
wiele godzin w ławce, na prze-
rwach, a także na boisku, dlatego 

zadbajmy o wygodne fasony i prze-
wiewne materiały. W chłodniejsze 
dni dobrze sprawdzi się ubranie „na 
cebulkę” – nawet najmłodsi ucznio-
wie będą mogli łatwo dostosować 
ubranie do temperatury otoczenia.
Dobrym nawykiem jest szykowanie 
stroju do szkoły poprzedniego dnia 
wieczorem. Pozwoli to uniknąć rano 
nerwowych poszukiwań pasujących 
elementów garderoby. Tutaj też po-
stawmy na samodzielność – wybór 
ubrania to jeden z pierwszych eta-
pów nauki podejmowania decyzji.

Rutyna
Rutyna nie zawsze kojarzy się do-
brze, ale w przypadku poranków 
przed szkołą jest niezastąpiona. 
Każde dziecko ma swoje przyzwy-
czajenia i preferencje. Warto wziąć 
je pod uwagę przy ustalaniu kolej-
nych kroków każdego ranka. Jeśli 
nasze pociechy lubią dłużej poleżeć 
w łóżku, obudźmy je na tyle wcze-
śnie, żeby mogły się rozbudzić. Jeśli 
długo jedzą śniadanie – powinny 
wstać wcześniej niż uczniowie, któ-
rzy wolą pospać, ale za to szybko się 
ubierają i opróżniają talerze. Warto 
porozmawiać z dzieckiem o jego po-
trzebach i postarać się wprowadzić 
je do porannej rutyny. Dzięki temu 
nie będziemy zagryzać zębów, spo-
glądając na zegarek, i martwić się, że 
dziecko nie zdąży do szko-
ły, a my do pracy. a.pe

ŁÓDŹ DLA DZIECI
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zostało spakowane, ale też czy nie 
ma tam niepotrzebnych rzeczy, 
które stanowią dodatkowe obcią-
żenie dla młodych pleców.
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Ubrania do szkoły powinny być 
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jednak, że dziecko spędza w nich 
wiele godzin w ławce, na prze-
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 31 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy: 

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

• ul. Liściastej 56 i 56a, działka nr 399/21 w obrębie B-5 o powierzchni 872 m², KW LD1M/00089795/0;

•  ul. Liściastej bez numeru, działka nr 399/27 w obrębie B-5 o powierzchni 695 m², KW LD1M/00069288/7, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 15 lat, 
w drodze bezprzetargowej;

•  ul. Kresowej bez numeru, działka nr 109/1 i działka nr 109/2 w obrębie W-15 o łącznej powierzchni 372 m², KW LD1M/00310465/7;

•  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru, część działki nr 356 w obrębie S-5 o powierzchni 352,2 m², KW LD1M/00339534/1;

•  ul. Henryka Sienkiewicza bez numeru, działka nr 76/27 w obrębie S-9 o powierzchni 184 m², KW LD1M00094377/2;

•  ul. Dyspozytorskiej 8, części działki nr 58/8 w obrębie W-37 o łącznej  powierzchni 40 m², KW LD1M/00306641/4;

•  ul. Jaracza 77/79, Jaracza bez numeru, Wierzbowej bez numeru , działki nr: 234/10 i 235/6 oraz części działek nr: 371 i 235/8, 
w obrębie S-2 o łącznej powierzchni 298 m², KW LD1M/00028784/5, KW LD1M/00120535/0, KW LD1M/00125723/0, KW LD1M/00120536/7;

• al. Włókniarzy bez numeru, część działki nr 146/4 w obrębie B-45 o powierzchni 50 m², KW LD1M00320046/7;

•  ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/ulica Henryka Sienkiewicza 89, części działek nr 402/116 i 402/133 
w obrębie S-6 o łącznej powierzchni 94 m², KW LD1M00001117/4, KW LD1M00001590/3;

•  ul. Limanowskiego bez numeru, al. Włókniarzy bez numeru, działka nr 146/119 i części działek 146/4, 146/124 w obrębie B-45 o łącznej powierzchni 1987 m², 
KW LD1M00324707/7, KW LD1M00320046/7, KW LD1M00162763/3;

•  ul. Rubinowej bez numeru, część działki nr 228/4, w obrębie B-20 o powierzchni 235 m², KW LD1M00008252/1, przeznaczonych do wydzierżawienia 
na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej;

•  ul. Traugutta 21/23, części działki nr 158/35 w obrębie S-6 o łącznej powierzchni 25,60 m², KW LD1M/00082896/9;

•  ul. Beskidzkiej 206, część działki nr 30/5 w obrębie W-3 o powierzchni 0,60 m², KW LD1M/00129675/6;

•  ul. Piotrkowskiej 115, Piotrkowska bez numeru, części działek nr 220/7 i 222/6 w obrębie S-6 o łącznej powierzchni 10,84 m², 
KW LD1M/00001907/9, KW LD1M/00301594/4;

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.
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FOT. WIDZEW ŁÓDŹ (MARCIN BRYJA)

FOT. ŁKS

ŁKS Łódź udział w Pucharze 
Polski 2022/2023 rozpoczy-
na od meczu ze Stalą Mielec. 
Nie będzie to łatwy mecz, ale 
Rycerze Wiosny już w ubie-
głorocznych rozgrywkach 
pokazali, że potrafią wy-
grywać z wyżej notowanymi 
rywalami. 

Łódzki Klub Sportowy 
cały czas jest w czubie ta-
beli i zanosi się, że realnie 

będzie walczył o awans do 
Ekstraklasy. Cały czas zda-
rzają mu się potknięcia, jak 
dwie porażki z beniaminkami, 
ale zespół, który ledwie kilka 
miesięcy temu był w rozsypce 
mentalnej i sportowej, wciąż 
nabiera pewności siebie i pre-
zentuje się solidnie. 
Pomimo poprawy gry pro-
blemów cały czas jest sporo. 
Największy z nich to brak 
skutecznej „9”. Nelson Balon-

go nie spełnia pokładanych 
w nim nadziei, Piotr Janucz-
kowicz gra nierówno, a Ma-
ciej Radaszkiewicz częściej 
występuje w rezerwach niż 
w pierwszym zespole. Czy 
ratunkiem będzie powra-
cający z niebytu Stipe Jurić? 
Wnioskując po ubiegłose-
zonowej dyspozycji, trudno 
w to wierzyć. 
K ł o p o t y  s ą  r ó w n i e ż 
w środku pola. Dawid Kort 

miewa przebłyski, ale jak 
na ŁKS to wciąż za mało, 
Michał Trąbka dobre me-
cze przeplata kompletnie 
anonimowymi występami, 
a Władysław Ochronczuk 
jak na razie kompletnie się 
nie sprawdził. Opieranie kre-
acji środka pola na nastolet-
nim Mateuszu Kowalczyku 
jest dość ryzykowne. Zatem 
w ŁKS potrzebują transfe-
rów. 

Stal zaskakująco 
dobra 
W przedsezonowych prze-
widywaniach bukmache-
rów Stal Mielec jawiła się 
jako jeden z głównych 
kandydatów do spadku 
z Ekstraklasy. Jeżeli ktoś 
postawił na to pieniądze, 
teraz zapewne nerwowo 
obgryza paznokcie. Zespół 
Adama Majewskiego ma 
na koncie 10 oczek, a w CV 

przerwanie dobrej pa-
ssy Cracovii, efektowne 
zwycięstwo z Górnikiem 
Zabrze czy pokonanie 
Lecha Poznań. Biało-Nie-
biescy będą więc fawory-
tem w starciu z ŁKS-em, 
ale trzeba pamiętać, że 
w tym sezonie Stadion 
Króla to duży atut Bia-
ło-Czerwono-Białych. 
Mecz rozpocznie się 
o godz. 20:30. 

PB

STALŁKS
MIELECŁÓDŹ

PUCHAR POLSKI
ŚRODA

(31 SIERPNIA)
GODZ. 20:30

POLSAT SPORT EXTRAPOLSAT SPORT EXTRA

Stal zaskakująco przerwanie dobrej pa-

Z EKSTRAKLASOWICZEMZ EKSTRAKLASOWICZEM 
W PUCHARZE POLSKI W PUCHARZE POLSKI 

Wydaje się, że dla Widzewa 
Łódź los był wyjątkowo ła-
skawy, kiedy w losowaniu 
Pucharu Polski sparował 
go z KKS-em Kalisz. W teo-
rii klub grający w drugiej 
lidze nie powinien stano-
wić problemu dla ekstra-
klasowicza, jednak jak 
pokazuje życie, teoria czę-
sto niewiele ma wspólnego 
z praktyką. 

W i d z e w i a c y 
zdecydowanie 
są na fali. Po 

t r u d n y m  b o j u 
i golu w ostatnich mi-
nutach wygrali z Wartą 
Poznań, a w siódmej ko-
lejce jako pierwsi w lidze 
pokonali liderującą Wisłę 
Płock. RTS nadal zacho-
wuje swój atrakcyjny, 
ofensywny styl gry, jed-
nak dokłada do niego 
nieco pragmatyzmu, któ-
rego brakowało w me-
czach z Pogonią Szczecin 
czy Lechią Gdańsk. 
W meczu z KKS-em za-
pewne ujrzymy nieco 
inny zespół. Początko-

we rundy Pucharu Polski 
charakteryzują się tym, że 
trenerzy mocniejszych ekip 
dają więcej minut rezer-
wowym. Zapewne więcej 
szans na grę dostaną Kri-
stoffer Normann-Hansen, 
Jakub Sypek, Serafi n Szota 
czy nowy nabytek – Mato 
Milos. 

Jak Dawid z Goliatem
Kaliszanie przy Widzewie 
wyglądają jak biblijny Da-
wid w starciu z Goliatem, 
jednak zarówno w staro-
testamentowej historii, jak 
i na piłkarskim boisku wy-
nik może być zaskakujący. 
W ubiegłorocznych roz-
grywkach Pucharu Polski 
KKS pokonał Pogoń Szcze-
cin 2:1 i postawił trudne 
warunki Rakowowi Czę-
stochowa – późniejszemu 
triumfatorowi całego cy-
klu. Zatem środowy mecz 
(31 sierpnia) nie musi być 
„spacerkiem” dla RTS-u. 
Spotkanie zostanie rozegra-
ne na Stadionie Miejskim 
w Kaliszu o godz. 18:15.

PB
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ŁÓDZKA POGODYNKA
21°C

31.08
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Bogdan, Józef,
Rajmund, Paulina, 
Franciszek, Izabela

20°C

01.09
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Bronisław, Idzi,
Alicja, Anna,
Hanna, Szymon

MIASTO 
RODZINNE

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

Przed zakończeniem 
naszych spotkań 
z panem Julia-
nem jeszcze 
jedna próbka 
jego błyskotli-
wego 
humoru:

1 września 1935 r. przy 
ul. Moniuszki 4a otwarto 
nową siedzibę łódzkiego od-
działu światowej organizacji 
Chrześcijańskiego Związku 
Młodzieży (YMCA), ma-
jącej na celu prowadzenie 
działalności edukacyjnej, 
sportowej, charytatywnej 
i wychowawczej. W Polsce 
YMCA działa od 8 grud-
nia 1923 r. Zorganizowano 
ogniska (oddziały) w kilku 

miastach, również w Łodzi, 
a pierwszą siedzibą YMCA 
Łódź był budynek przy 
ul. Piotrkowskiej 243. Mo-
dernistyczny gmach przy 
ul. Moniuszki 4A, powstały 
w latach 1932–1935 według 
projektu Wiesława Lisow-
skiego, odznaczał się nie-
zwykłą funkcjonalnością 
i był jednym z najnowocze-
śniejszych tego typu obiek-
tów w Europie – z własną 

PIWNY SZAŁ…PIWNY SZAŁ…
Na dość posępnym odlu-
dziu przy ul. Konstanty-
nowskiej 121 przed wojną 
stała obok szosy piwiarnia 
pana Oskara Hankego. 
Klientelę lokalu, który 
cieszył się dobrą opinią, 
stanowili głównie robot-
nicy kolejowi pracujący 
w pobliżu. Rodzina Han-
ków była  szanowana, 
a dwie córki gospodarza 
słynęły z urody i eleganc-
kiego wychowania. Pew-
nego listopadowego dnia 
o zmierzchu do piwiarni 
wkroczyło czterech pod-
chmielonych już nieco 
robotników. Zamówili 
grzane piwo, w sali było 
ciepło i przytulnie, a jed-
na z dziewcząt grała na 
pianinie. Muzyka i gra 
w warcaby rozochodziły 
gości, którzy zażądali wód-
ki. Pani Hanke zdecydo-
wanie odmówiła, gdyż pi-
wiarnia nie miała koncesji 
na sprzedaż wysokoprocen-
towych trunków. Wówczas 
wesoła gromadka, pokrzy-
kując coraz głośniej, zagro-
ziła, że w takim wypadku 

zdemolują lokal.
Niestety, przeszli od słów 
do czynów. Odepchnęli 
zza lady szefową, przeszu-
kali bar, zaczęli tłuc szklan-
ki, talerze i kufle, gabloty 
z przekąskami, łamać sto-
ły i krzesła, wybijać okna. 
Przerażona córka właści-
cieli wybiegła na ulicę 
i zaczęła wzywać pomocy. 
Na szczęście dość skutecz-
nie, bo szybko zjawił się na 
miejscu posterunkowy Hi-
polit Antczak z VI komisa-
riatu policji, pełniący służ-
bę na Zdrowiu. Na widok 
mundurowego pijacy rzu-
cili się do ucieczki. Udało 
się jednak zatrzymać pro-
wodyra całego zajścia, nie-
jakiego Leszczewicza, zwa-
nego „dziobatym Leonem”, 
a  potem również jego 
trzech kompanów, którzy 
wespół stanęli w Sądzie Po-
koju 3 Okręgu i zainkaso-
wali za chuligański wybryk 
po dwa dni aresztu z zamia-
ną na 20 zł grzywny. Wobec 
dokonanych w piwiarni 
zniszczeń pan Oskar Han-
ke wniósł apelację… agr

Rozwój przemysłu w Kró-
lestwie Polskim, wspoma-
gany przez władze rządo-
we, oraz wzrost obrotów 
handlowych wymagały 
regulacji dróg oraz no-
wych rozwiązań urbani-
stycznych w osadach fa-
brycznych.
Zaczęto budować nowe 
drogi, przeważnie o twar-
dej nawierzchni, łączą-
ce sąsiadujące miasta 
w możliwie najprostszej 
linii. Jedną z pierwszych 
inwestycji w tym zakre-

sie był trakt z Łęczycy do 
Piotrkowa. Na obszarze 
dóbr łódzkich rozpoczę-
to jego budowę w 1818 r., 
a zakończono ok. 1821 r. 
Na obszarze Łodzi trakt 
poprowadzono w ten 
sposób, że połączył on 
w prostej linii jedyne dwa 
urządzenia inżynierskie 
na trasie dawnego, kręte-
go gościńca piotrkowskie-
go: groblę i most na rzece 
Łódce w miejscu dawne-
go młyna Grobelnego 
oraz most na rzece Jasień 

w sąsiedztwie karczmy 
na krańcach siedliska wsi 
Wólka. Te dwa punkty 
wyznaczyły de facto ciąg 
obecnej ul. Piotrkowskiej. 
Budowa nowego traktu 
łęczycko-piotrkowskiego 
nie pozostała bez wpły-
wu na decyzję w sprawie 
lokalizacji w Łodzi osady 
sukienniczej. 
Zapadła ona już w lipcu 
1820 r. podczas wizytacji 
przeprowadzonej przez 
prezesa Komisji Woje-
wództwa Mazowieckiego 

– Rajmunda Rembieliń-
skiego – w miastach rzą-
dowych tej części Polski, 
w tym także i w Łodzi. 
Od razu wydał on na 
miejscu kilka zarządzeń 
zmierzających do upo-
rządkowania gospodarki 
rolniczego miasteczka, 
a także określających 
wstępne zasady jego za-
budowy. 
Zaczęto od głównej drogi, 
a następnie przystąpiono 
do regulacji Starego Mia-
sta.  agr

ŁÓDZKIE GAWĘDYŁÓDZKIE GAWĘDY TRAKT ŁĘCZYCKO-PIOTRKOWSKITRAKT ŁĘCZYCKO-PIOTRKOWSKI

Kolejne wydanie w piątek  
2 września

●  ●  Pesymista twierdzi, że wszystkie kobiety to nierządnice. Pesymista twierdzi, że wszystkie kobiety to nierządnice. 
    Optymista nie jest tego zdania, ale ma nadzieję.     Optymista nie jest tego zdania, ale ma nadzieję. 

●  ●  Tragedia: zakochać się w twarzy, a ożenić z całą dziewczyną.Tragedia: zakochać się w twarzy, a ożenić z całą dziewczyną.

●  ●  Twarz: to, co wyrosło dokoła nosa.Twarz: to, co wyrosło dokoła nosa.

●  ●  Wierność: silne swędzenie z zakazem podrapania się.

●  ●  Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy. 

●  ●  Pojęcia takie jakPojęcia takie jak: wieczność, bezgraniczność : wieczność, bezgraniczność 
    zaczynam rozumieć dopiero wtedy,     zaczynam rozumieć dopiero wtedy, 
    gdy załatwiam jakąś sprawę w urzędzie.    gdy załatwiam jakąś sprawę w urzędzie.

Na luzie

Wierność: silne swędzenie z zakazem podrapania się.Wierność: silne swędzenie z zakazem podrapania się.

Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy. Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy. 

Ławeczka Ławeczka 

TuwimaTuwima

naszych spotkań 
z panem Julia-
nem jeszcze 
jedna próbka 
jego błyskotli-

RUSZYŁA YMCARUSZYŁA YMCA GALERIA 
ŁÓDZKICH 
MURALI

KARTKA Z KALENDARZA

sceną, pływalnią, salami 
sportowymi i warsztata-
mi artystycznymi. Rozwój 
YMCA Łódź został zatrzy-
many podczas II wojny 
światowej, gdy jej dzia-
łalność została zakazana, 
a w siedzibie organizacji 
działał klub dla oficerów 
niemieckich. Reaktywowa-
na po wojnie YMCA zosta-
ła zawieszona przez władze 
komunistyczne w 1949 r. – 
majątek związku znacjona-
lizowano i utworzono Mło-
dzieżowy Dom Kultury, 
a od 1964 r. Pałac Młodzie-
ży im. Juliana Tuwima, któ-
ry przeniósł się w ostatnich 
latach na Retkinię. Organi-
zacja wznowiła działalność 
w latach 90. XX w., ale nie 
udało się powrócić do daw-
nej aktywności. Teatr Roz-
maitości został zaadaptowa-
ny na restaurację, basen nie 
działa, a duża część obiektu 
dawnej organizacji YMCA, 
z której  dobrodziejstw 
i atrakcji korzystało kilka 
pokoleń łodzian, wymaga 
remontu i stoi pusta… agr Mural w Orientarium Łódź przy ul. Konstantynowskiej 8/10 autorstwa Aleksandry Ignasiak

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Moniuszki 4a 
w latach 50.-60. Fot. Ignacy Płażewski
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