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Policjanci z Łodzi, Poznania 
i Warszawy, wsparci przez 
kontrterrorystów, zatrzyma-
li siedem osób podejrzanych 
o oszustwa metodą „na po-
licjanta”. Wyłudzili od po-
krzywdzonych co najmniej 
pół miliona zł. Postępowanie 
prowadzone jest przez Pro-

kuraturę Okręgową w Łodzi. 
Zarzuty przedstawiono już 
w sumie kilkunastu osobom.
Schemat działania, choć mo-
dyfi kowany, zawsze jest po-
dobny – podczas kontaktu 
oszust podaje się za kogoś 
z rodziny, policjanta, proku-
ratora, pracownika poczty 

lub kuriera i namawia ofi arę 
do przekazania pieniędzy. 
Często są to oszczędności 
życia lub zaciągnięty kredyt.
Policja przypomina i ostrze-
ga – nigdy nie podejmujmy 
decyzji o oddaniu pienię-
dzy komuś, kto nas do tego 
namawia przez telefon albo 
komuś obcemu. W takich 
sytuacjach zawsze prośmy 
kogoś zaufanego i nam zna-
nego o pomoc i radę. rp

Kastor czeka na dom

JAK NOWA. Zakończyły się prace konserwatorskie przy zabytkowej fontannie w ogrodzie pałacu 
rodziny Poznańskich. Efekty renowacji możemy już podziwiać. Więcej o inwestycji na: WWW.LODZ.PL

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

WYŁUDZILI OD SENIORÓW PONAD PÓŁ MILIONA

DLA NAJMŁODSZYCH

PLACE
ZABAW

SOLARIS 
DLA DZIECI

Czarna jak heban piękność 
czeka na człowieka, któremu 
podaruje swoje wielkie, psie 
serce. 

Kastor zamieszkał w schro-
nisku 28 lutego. Ma zaled-
wie około czterech lat. To 
bardzo żywiołowy i skocz-
ny psiak. – Z radości potra-
fi … wskoczyć człowiekowi 
na ręce i nie chce go wypu-
ścić z łap. Zna podstawowe 
komendy. Czarna pięknota 
i wielkie psie serce gotowe 
ulokować swoje najszczer-

sze uczucia. Pozytywna 
energia w super psie – 
mówi Marta Olesińska, sze-
fowa łódzkiego schroniska 
dla zwierząt.
Kastor czeka w schronisku 
na tego jedynego, najlep-
szego na świecie człowieka. 
Może to właśnie Ty? Może 
na Ciebie czeka? Osoby 
zainteresowane podaro-
waniem szansy psiakowi 
zapraszamy do kontaktu ze 
schroniskiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

RedSc

MPK Łódź przymierza się do 
zakupu kolejnych zeroemisyj-
nych autobusów. Tym razem 
przewoźnik chce pozyskać 
elektryczne autobusy przegu-
bowe. Jednak najpierw upewni 
się, jak taki pojazd sprawdzi 
się w Łodzi.

Dlatego do Łodzi przyje-
chał 18-metrowy w pełni 
elektryczny autobus Sola-

ris Urbino 18 Electric. Po-
jazd będzie testowany na 
linii 78 do końca czerwca. 
Obecnie w Łodzi jest 17 
elektrycznych autobusów 
marki Volvo. Są to auto-
busy 12-metrowe. Spotkać 
je można na liniach 59 
i 87. Zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez łodzian. 

PW

NA TESTACHNA TESTACH
UFUNDOWALI KARETKĘ

Fundacja Fun&Drive z Łodzi 
dzięki publicznej zbiórce ku-

piła pierwszą w Polsce kon-
tenerową karetkę dla 

noworodków. Sam 
pojazd kosztował 

800 tys. zł. 

Teraz ruszyła zbiórka na 
wyposażenie ambulansu, 
m.in. na zakup inkubatora. 
By karetka zyskała najno-
wocześniejszy sprzęt, po-
trzeba około miliona zł.

– To pierwsza w Polsce 
kontenerowa karetka dla 
noworodków w Polsce. 
Będzie pomagała nawet 
1500 maluszkom rocz-
nie, ale musi jeszcze zo-
stać wyposażona w naj-
nowocześniejszy sprzęt 
medyczny. Między in-
nymi inkubator. A na to 
potrzeba blisko miliona 
zł – mówi Tomasz Bonar 
z Fundacji Fun&Drive.
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Plac zabaw nawiązujący wy-
glądem do tematu piłki noż-
nej czy morza? Trwają właśnie 
prace projektowe nad nowymi 
placami, które powstaną 
w Łodzi jeszcze w 2022 r. 

Nowe place powstaną 
m.in. dzięki Budżetowi 
Obywatelskiemu. Plene-
rowe zabawki pojawią 
się na zieleńcu przy Tu-
roszowskiej, w parku Wi-

dzewska Górka, w parku 
im. Andrzeja Struga, czy 

w parku im. 3 Maja. 
Część z nich będzie 
miała motyw prze-
wodni. Ten w parku 

Widzewskim z uwagi 
na bliskość stadionu bę-
dzie piłkarski, a ten przy 
ul. Turoszowskiej nawią-
że do wody i pojawi się 
w nim statek. 
W parku przy Żubardz-
kiej będą trampoliny, 
a park im. Andrzeja Stru-

ga zostanie doposażony 
w zjeżdżalnie i dodatko-
we elementy wspinacz-
kowe.
W 2022 r. inwestycje 
w nowe lub rozbudowę 
istniejących placów za-
baw wyniosą 2,3 mln zł.  
Ze wszystkich najmłodsi 
skorzystają jeszcze w tym 
sezonie.

red
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Od „Czarnej Kropy” do 
„Nowego Cudu Polski” – 
OFF Piotrkowska Center 
świętuje 11. urodziny. Na 
scenie zobaczymy L.U.C.-a 
z orkiestrą i Adiego Nowa-
ka. Co jeszcze znalazło się 
w programie?

– Jedenaście to tak zwa-
na liczba mistrzowska, 
wyjątkowa. Tak jak OFF 
Piotrkowska Center, za-
tem jego 11. urodziny 
zasługują na wyjątko-
wą oprawę. To również 
okazja, by przypomnieć, 
że na rewitalizację po-
fabrycznych murów po-
stawiliśmy jako jedni 
z pierwszych w Polsce. 
Choć nie mieliśmy na 
to gotowych wzorców, 
nie baliśmy się popeł-
niać błędów, ponieważ 
z każdego szybko wycią-
galiśmy wnioski – mówi 
Michał Styś, prezes OPG 
Property Professionals, 
właściciela OFF Piotr-
kowska.
Historia OFF Piotrkow-
ska Center jest bardzo 

łódzka. Najpierw była 
fabryka, która po 1989 r.
popadała w ruinę. Kul-
minacją upadku była 
„Czarna Kropa”, czy-
li antynagroda dla 
wstydliwych punktów 
na mapie miasta. Ale 
w kilka lat udało się 
stworzyć tu tętniące ży-
ciem, ciekawe miejsce, 
które czytelnicy Natio-
nal Geographic Traveler 
uznali za największy 
z Siedmiu Nowych Cu-
dów Polski.
Urodzinową imprezę 
na OFF Piotrkowska 
otworzy muzyczno-
-deskorolkowy pochód 
w oprawie hip-hopo-
wych dźwięków REBEL 
BABEL. Chwilę później, 
L.U.C. i jego orkiestra 
oraz Adi Nowak wystą-
pią na plenerowej sce-
nie OFF Piotrkowska 
Center. Deskorolkowcy 
będą ważnymi gośćmi 
urodzinowymi OFF-a. 
Niegdyś gromadzili się 
w jego przestrzeniach, 
aby doskonalić skater-

skie triki. To oni po-
prowadzą muzyczny 
pochód, który rozpocz-
nie się o godzinie 19:00 
w pasażu Schillera 
i przejdzie do fabryki Ra-
mischa.
Z okazji 11. urodzin OFF-
-a powstanie również 11 
pamiątkowych decków 
do deskorolek. Każdy 
z nich będzie miał swój 
indywidualny numer 
i spersonalizowaną grafi-
kę oraz hak do zawiesze-
nia na ścianie. Wszystkie 
zostaną zaprezentowane 
publiczności 24 czerwca, 
będzie je można zdobyć 
w konkursach oraz licy-
tacji na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 
Koncert OFF THE HIP-
-HOP będzie także 
zwieńczeniem XI edycji 
Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatralna Ka-
ruzela „Podaj Cegłę!”, 
która odbywa się nie-
przerwanie od 11 lat 
w łódzkim Teatrze Pino-
kio.  
  MiWi

URODZINY

PIOTRKOWSKA

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 17 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 
oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1302/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
10 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, 
stanowiących własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

FOTO: LODZ.PL, MAT. PRAS. 

FOTO: LODZ.PL

PRZEZ CAŁE WAKACJE
NA KILIŃSKIEGO
GWARANCYJNE PRACEGWARANCYJNE PRACEOd 25 czerwca do koń-

ca wakacji nie przejedzie-
my Kilińskiego pomiędzy 
al. Piłsudskiego a ul. Tu-
wima. Odcinek będzie 
w gwarancyjnej naprawie. Ob-
jazdem pojadą również tram-
waje.

Nawierzchnia ul. Kiliń-
skiego na odcinku od Pił-
sudskiego do Tuwima 
wykonana jest w całości 
z betonu. Po kilku latach 
użytkowania trzeba napra-
wić na niej spękania. Prace 
zostaną wykonane w ramach 
gwarancji. Technologia 
i zakres robót wymuszają 
zamknięcie ulicy dla ruchu. 
Dlatego prace wykonane zo-
staną w wakacje, aby zmini-
malizować utrudnienia.
Prace potrwają do końca 

sierpnia. Sama wymiana 
nawierzchni nie zajmie 
długo czasu, ale aby be-
ton nabrał odpowied-
nich właściwości, musi 
odleżeć miesiąc. Stąd też 
w pewnym okresie nie 
będziemy widzieć robot-
ników na ul. Kilińskiego, 
a nadal utrzymane będą 
wygrodzenia, aby nikt 
nie przejechał po świeżo 
wykonanej nawierzchni.

Spore zmiany czekają 
pasażerów komunikacji 
miejskiej. Zmienioną tra-
są kursować będą tram-
waje linii 12 i 18 oraz au-
tobusy linii Z1. Z Retkini 
i centrum nie dojedziemy 
jak teraz bezpośrednio 
na Dworzec Fabrycz-
ny. Przesiadka na linię 
Z1 będzie możliwa przy 
ul. Kilińskiego. Linia Z1 
w pierwszym okresie 

pojedzie na Dworzec Fa-
bryczny przez Sienkie-
wicza, a na Chojny przez 
Kilińskiego. Natomiast 
w kolejnym etapie w obu 
kierunkach kursować bę-
dzie przez Sienkiewicza. 
Linia 18 kursować będzie 
z Telefonicznej na Fa-
bryczny. 

TAnd
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Łódzki port lotniczy ogłosił 
z Ryanairem nowe połączenia. 
Z Lublinka polecimy do Medio-
lanu, Alicante i Brukseli.

Lotnisko im. Władysława 
Reymonta rozwija siat-
kę połączeń. W środę, 15 
czerwca port ogłosił nowo-
ści w swojej ofercie. Z Łodzi 
będziemy mogli polecieć 
do trzech kolejnych krajów: 
Włoch, Hiszpanii i Belgii. 

Mediolan–Bergamo, Ali-
cante i Bruksela–Charleroi 
pojawią się w siatce po-
łączeń zimą 2022 r. Rejsy 
będzie obsługiwał naj-
większy europejski prze-
woźnik sektora tanich linii 
– irlandzki Ryanair. 
– Z przyjemnością ogłasza-
my największy w historii 
rozkład lotów do Łodzi tej 
zimy, oferując ponad 25 lo-
tów tygodniowo na pięciu 

trasach, w tym trzech no-
wych, do głównych miast 
Europy, jak Alicante, Bruk-
sela i Mediolan. Tego lata 
Ryanair, za pośrednictwem 
polskiej linii lotniczej Buzz, 
będzie również obsługiwał 
loty czarterowe do Antalyi 
i Heraklionu dwa razy 
w tygodniu – mówi Ray 
Kelliher, dyrektor Rozwo-
ju Siatki Połączeń Ryanair.

red

Miasto rozstrzygnęło przetarg 
na przebudowę ul. Mielczar-
skiego. Inwestycja ma się roz-
począć jeszcze w 2022 r.

Przebudowa ulicy Miel-
czarskiego to jeden z pro-
jektów realizowanych 
w ramach rewitalizacji cen-
trum Łodzi. Przetarg na 
wybór wykonawcy tej in-
westycji był dwuetapowy. 
W pierwszym zaintereso-
wani składali swoje oferty, 
a w drugim licytowali je 
w dół – kontrakt trafi  do tej 
fi rmy, która zgodzi się go 
wykonać najtaniej w bez-
pośredniej aukcji.
Aukcja na przebudowę 
ul. Mielczarskiego zosta-
ła właśnie rozstrzygnięta. 

Najniższą cenę zaoferowa-
ło konsorcjum fi rm: Balzo-
la Polska Sp. z o.o. – Lider 
Konsorcjum z Warszawy 
oraz Lantania SA – Partner 
Konsorcjum.

Jak się zmieni 
ul. Mielczarskiego?
Ul. Mielczarskiego pozo-
stanie ulicą jednokierun-
kową. Jej jezdnia i chodniki 
będą na jednym poziomie, 
bez krawężników, od-
dzielone od siebie zielenią 
i  meblami  mie jskimi . 
Ułatwi to poruszanie się 
pieszym i osobom z nie-
pełnosprawnościami. Dla 
uspokojenia ruchu jej prze-
bieg będzie szykanowany 
(zmiany toru ruchu), a na 
jezdni zamontowane będą 
trzy progi zwalniające, 
tzw. poduszki berlińskie.
Drzewa i zieleńce rozdzie-

lą miejsca postojowe dla 
samochodów, wjazdy do 
posesji i przejazdy. Upo-
rządkowany ma zostać po-
dwójny szpaler rosnących 
drzew: część z nich będzie 
przycięta lub przesadzona, 
pojawią się także nowe 
nasadzenia (m.in. róże 
i hortensje), system nawad-
niający i podświetlenia. 
Postawione zostaną nowe 
ławki, stojaki na rowery, 
kosze na śmieci, poidełko 
i oświetlenie ulicy.

Kiedy start prac?
Teraz czeka nas szczegóło-
wa analiza złożonej oferty, 
a potem weryfikacja do-
kumentów przez Urząd 
Zamówień Publicznych. 
Rozpoczęcie plac budow-
lanych jest planowane na 
IV kwartał 2022 r.

ML
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy:

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 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 w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowa-
ne  jest również na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-sprzedaz-dzierzawa/, 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 prze-
targu dostępne są również w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi  przy  ul. Piotrkowskiej 104, 
(IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów:  (42) 638-54-73, 638-43-31, 638-44-14.

• Ekonomicznej bez numeru, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka numer 491/5 o powierzchni 631 m2, uregulowanej w księdze wieczystej 
nr LD1M/00033393/5.

Cena wywoławcza wynosi: 150 000 zł netto.
Wadium wynosi: 30 000 zł.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów  i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

NOWE POŁĄCZENIA:
WŁOCHY, HISZPANIA I BELGIA

Miasto rozstrzygnęło przetarg 
na przebudowę ul. Mielczar-
skiego. Inwestycja ma się roz-
począć jeszcze w 2022 r.
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czarskiego to jeden z pro-
jektów realizowanych 
w ramach rewitalizacji cen-
trum Łodzi. Przetarg na 
wybór wykonawcy tej in-
westycji był dwuetapowy. 
W pierwszym zaintereso-
wani składali swoje oferty, 
a w drugim licytowali je 
w dół – kontrakt trafi  do tej 
fi rmy, która zgodzi się go 
wykonać najtaniej w bez-
pośredniej aukcji.
Aukcja na przebudowę 
ul. Mielczarskiego zosta-
ła właśnie rozstrzygnięta. 

MAMY WYKONAWCĘ MAMY WYKONAWCĘ MAMY WYKONAWCĘ MAMY WYKONAWCĘ 

PLOMBA 
PRZY ŻEROMSKIEGO

Coraz wyraźniej rysuje się 
w Łodzi trend zabudowywania 
nawet najmniejszych wolnych 
działek w centrum miasta 
i jego najbliższych obrzeżach. 
C h o ć  z wa r t a  ś ró d m i e j s k a 
z a b u d owa  z  re gu ł y  m o c n o 
komplikuje logistykę procesu 

konstrukcyjnego, dewelope-
rzy śmiało podejmują się tego 
wyzwania, wiedząc, że adres 
w sercu miasta to zawsze do-
bre inwestycja. 

Od prac ziemnych rozpo-
częła się właśnie budowa 

niewielkiego budynku 
mieszkalno/użytkowego, 
jaki na malutkiej działce 
przy ul. Żeromskiego 2 
wznosi lokalny deweloper 
Maaran. Na parceli, którą 
wcześniej częściowo zaj-
mował jednopiętrowy pa-
wilon (działał tam przed 
laty warsztat naprawy 
pojazdów i sklep z czę-
ściami do nich), powstanie 
wysoki na siedem kondy-
gnacji dom, w którym bę-
dzie 10 mieszkań i 7 lokali 
użytkowych. Co ciekawe, 
budynek nazwany Ma-
aran House ma zostać 
w całości zagospodarowa-
ny przez inwestora.      (pj)

REWITALIZACJA

NA MIELCZARSKIEGO

LOTNISKO

FOT. LODZ.PL

FOT. WIZUALIZACJA ZIM

WŁOCHY, HISZPANIA I BELGIAWŁOCHY, HISZPANIA I BELGIA

ul. Mielczarskiego zosta-
ła właśnie rozstrzygnięta. 

PLOMBA 
WIZUALIZACJA ZIM

NOWE POŁĄCZENIA:NOWE POŁĄCZENIA:NOWE POŁĄCZENIA:
WŁOCHY, HISZPANIA I BELGIAWŁOCHY, HISZPANIA I BELGIAWŁOCHY, HISZPANIA I BELGIAWŁOCHY, HISZPANIA I BELGIA
NOWE POŁĄCZENIA:NOWE POŁĄCZENIA:NOWE POŁĄCZENIA:
WŁOCHY, HISZPANIA I BELGIAWŁOCHY, HISZPANIA I BELGIA

FOT. WIZUALIZACJA ZIM

Tak ma wyglądać skrzyżowanie
ul. Mielczarskiego z Gdańską
po zakończonych inwestycjach
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Raban to trzy dni gier 
miejskich z całego świata

FOT. MAT. PRAS

REKLAMA

NIEZWYKŁE 
MANDALE 

O  godz. 17:00 można wziąć 
udział w  twórczych warsz-
tatach w  Bibliotece Kostka 
(ul. Kostki Napierskiego 4). Zaję-
cia poprowadzi Ela Zajdel, która 
pokaże uczestnikom, jak zro-
bić niezwykłe mandale. Udział 
bezpłatny, obowiązują zapisy:
571 553 026.

JOGA 
W PARKU 

W  godz. 18:00–19:00 w  par-
ku Poniatowskiego zaplano-
wano zajęcia jogi. Spotkanie 
jest dla wszystkich chętnych 
i  ciekawych – dużych i małych 
– zarówno tych już ćwiczą-
cych jogę,  jak i  tych noszą-
cych się z  zamiarem. Miejsce 
ćwiczeń: polana od strony 
ul. Inżynierskiej. Udział bezpłat-
ny, weź ze sobą matę, koc lub 
duży ręcznik, wygodny sportowy 
strój i butelkę wody do picia.

KLUB 
PODRÓŻNIKA

O  godz. 16:30 w  Bibliotece 
Odyseja (ul. Wschodnia 42) 
rozpocznie się spotkanie Klubu 
Podróżnika. Uczestnicy przy-
gotują dzienniki podróżnicze 
na wakacyjne wspomnienia.
Wstęp wolny. 

PRZEGANIAMY 
GNIEW

Na godz. 17:00 zaprasza Biblio-
teka Otwarta (ul. Narutowicza 
8/10). Tam w  ramach kolejne-
go warsztatu „Biblioteki Emo-
cji” uczestnicy porozmawiają 
o gniewie. 
Wstęp wolny. 

DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Po  t r z y l e tn i e j  l e tn i e j 
przerwie Fest iwal  Gier 
Miejskich RABAN wra-
ca z nową odświeżoną 
formułą. Organiza-
tor festiwalu – De-
partament Gier ze 
Stowarzyszen ia 
Topografie – za-
prosił  polskich 
i   z a g r a n i c z -
nych twórców do 
w s p ó ł t w o r z e n i a 
wydarzenia. 

Łodzianie będą mogli 
zagrać w gry z całego 
świata, po raz pierwszy 
organizowane w Pol-
sce. W trakcie Festiwalu 
Gier Miejskich RABAN 
zabawa będzie czekała 

P o l s k a  p r e m i e r a  h i t u 
„Złap mnie, jeśli potrafi sz” 
(„Catch Me if You Can”) 
w reżyserii Jakuba Szy-
dłowskiego, wznowienie 
„Les Misérables”, a do tego 
wielki jubileusz i powrót 
„Skrzypka na dachu” – nad-
chodzący sezon w Teatrze 
Muzycznym w Łodzi zapo-
wiada się świetnie –  tak dla 
fanów współczesnych mu-
sicali, jak i klasyki. A w pla-
nach mamy znacznie wię-
cej – zapowiada dyrekcja 
teatru.
Na przełomie sierpnia 
i września zostaną ogłoszo-
ne przesłuchania do polskiej 
premiery „Catch me if you 
can”. Ten światowy hit zo-
baczymy na deskach w mar-
cu przyszłego roku.
Musical „Skrzypek na da-

Program Festiwalu dostępny 
jest na stronie wydarzenia: 

Zapraszamy na Instagram 
i Facebook Departamentu 

Gier i Raban Games.
Klub festiwalowy – Niebostan, 

Piotrkowska 17.

INFO
Program Festiwalu dostępny 
jest na stronie wydarzenia: 

Zapraszamy na Instagram 
i Facebook Departamentu 

Gier i Raban Games.
Klub festiwalowy – Niebostan, 

Piotrkowska 17.

INFO

FESTIWAL GIER MIEJSKICH

RABAN ZNOWU W ŁODZIRABAN ZNOWU W ŁODZIRABAN ZNOWU W ŁODZI

TEATR MUZYCZNY

chu” to arcydzieło gatun-
ku. Prapremiera polska 
tego musicalu odbyła się 
w Teatrze Muzycznym 
w Łodzi 5 maja 1983 r. 
Świętowanie jubileuszu 
planowane jest na maj 
2023 r. W roli Tewjego 
Mleczarza publiczność 
ponownie zobaczy Zbi-
gniewa Maciasa.
Wznowiony zostanie 
także „Les Misérables” – 
światowej sławy musical 
Claude`a-Michela Schön-
berga i Alaina Boublila 
– jest adaptacją „Nędzni-
ków”, arcydzieła Wiktora 
Hugo. Wznowienie tego 
kultowego tytułu, w nie-
mal niezmienionej obsa-
dzie, planowane jest na 23 
września 2022 r.

red

w dniach 1–3 lipca. W pią-
tek w parku Źródliska, 

a w okolicach ulicy 
P i o t r k o w s k i e j  – 

w sobotę i nie-
dzielę.

W tym roku 
m o t y w e m 
p r z e w o d -
n i m  R A -
BAN-u jest 
temat  są-
s i e d z t w a 
i  naszych 

relacji z są-
s i a d a m i . 

K o g o  n a z y -
wamy sąsiada-

mi i jak się do nich 
odnosimy? Jak budo-

wane są tego typu relacje 
i jak zobaczyć sąsiadów 
wśród setek anonimowych 
ludzi, których codziennie 

mijamy na ulicach, wi-
dzimy w autobusach czy 
tramwajach? Gry są ideal-
nym sposobem, by w lekki 
sposób zastanowić się nad 
tymi tematami – nie tylko 
przeniosą nas do innego 
świata i zapewnią kilka-
dziesiąt minut rozrywki, 
ale również pozwolą za-
cząć dialog z innymi.
Gry towarzyszą nam od 
zawsze, a rozgrywanie 
ich w przestrzeni miej-
skiej pozwala spojrzeć za-
równo na tkankę miasta, 
jak i na relacje jego miesz-
kańców z niestandardo-
wej i ciekawej perspekty-
wy. Wspólne granie jest 
idealnym momentem, by 
spotkać się,  bawić,  ale 

również zastanowić się, 
jak wyglądają relacje 
między ludźmi przeby-
wającymi w tej  samej 
przestrzeni i jak miejsce 
wpływa na nasze po-
strzeganie świata.
Na graczy będą czekały 
gry wplecione w tkankę 
miejską, wśród zieleni, 
dla dzieci i nocne, ale 
też gry bezobsługowe, 
które będzie można ro-
z e g r a ć  w  d o w o l n y m 
momencie festiwalowe-
go weekendu. Z pewno-
ścią każdy znajdzie coś 
dla siebie. Na większość 
gier obowiązują zapisy 
poprzez formularz do-
stępny na stronie.
          JoUf

PREMIERY I WZNOWIENIA
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Jedną z najbardziej lubianych 
form aktywnego spędzania cza-
su przez seniorów jest... gra w te-
nisa stołowego. Łódzka starsza 
młodzież znana jest ze swojego 
zamiłowania do wszelakiego 
sportu.

Nie straszny im maraton, 
nordic walking, ćwiczenia na 
siłowni zewnętrznej, gimna-
styka na piłkach, joga, taniec, 
a nawet... ścianka wspinacz-
kowa. Łódzcy seniorzy trzy-
mają formę jak młodzieńcy.

Czas na tenis stołowy 
 – Nie każdy wie, że historia 
tenisa stołowego miała swoje 
początki w XIX w. w Anglii. 
I właśnie tą staroangielską 

grą nasi seniorzy 
otworzy-

li aktywnie czerwiec. Dzięki 
środkom z Budżetu Oby-
watelskiego mogli uczest-
niczyć w prawdziwym, 
prawie profesjonalnym tur-
nieju tenisa stołowego. Pod-
czas zawozów rywalizowały 
w oddzielnych klasyfi kacjach 
zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni. Poziom był bardzo 
wyrównany i, co nie jest za-
skoczeniem, bardzo wysoki 
– mówi Agnieszka Celejew-
ska, koordynator z Centrum 
Zdrowego i Aktywnego 
Seniora przy ul. Rzgowskiej 
170, które to dzięki prowa-
dzącemu CZAS Miejskie-
mu Centrum Medycznemu 
„Górna” ma w 2022 r. prawie 
100 tys. zł do wykorzystania 
na różne dodatkowe 
aktywności dla se-
niorów.
Organizato-
rzy z Cen-

trum Zdrowego i Aktyw-
nego Seniora ze Rzgowskiej 
zadbali o to, aby zawodnicy 
czuli się zaopiekowani i bez-
pieczni. W obiekcie klubu 
VeraSport seniorzy grali na 
profesjonalnych stołach do 
tenisa stołowego. Dla każde-
go z uczestników turnieju 
przygotowane zostały upo-
minki od organizatorów 
oraz partnerów zabawy, 
a dla najlepszych – puchary. 
– Widząc, jakim zaintere-
sowaniem wśród seniorów 
cieszą się aktywne spotkania 
z tenisem stołowym, na 
pewno możemy powie-
dzieć, że to nie jest ostatni 
turniej, który zorganizuje-
my dzięki funduszom Bu-

dżetu Obywatelskiego 
– zapewnia Agnieszka 
Celejewska.

Seniorzy trenują 
wspinaczkę
Dzięki funduszom 
z Budżetu Obywatel-
skiego seniorzy mo-
gli też poznać nowe, 
dotychczas nieznane 
im aktywności. Jedną 
z nich jest wspinaczka 
na sztucznej ścianie.
– Dwudziestu seniorów 
z całej Łodzi zmierzyło 
się ze swoimi słabo-
ściami oraz ogranicze-

niami. Okazało się, że 
„strach ma wielkie 
oczy” i wszyscy uczest-
nicy zajęć, pod czujnym 
okiem instruktorów 
z Centrum Wspinacz-
kowego „Stratosfera” 
dali radę zdobyć szczyt 
ściany. Przygotowane 
były trzy drogi wspi-
naczkowe. Każda 
różniła się poziomem 
trudności. Większość 
uczestników zajęć po-

konała je wszystkie. Dodatko-
wą atrakcją była możliwość 
wspinaczki po przewieszonej 
ścianie, gdzie odpadnięcie za-
pewniało tak zwane wahadło 
i dawało ogromną dozę rado-

snych emocji – opowia-
da Sebastian Serafi cki, 
koordynator Centrum 
Zdrowego i Aktywne-
go Seniora przy ul. Li-
belta 16, a jednocześnie 
taternik.
Jako że plan zakładał zdo-
bycie przez seniorów mi-
tycznych 8848 m n.p.m., 
to na pewno będą oni 
jeszcze nie raz na ściance 
wspinaczkowej, aby uzy-
skać ten wynik. 

W czasie zajęć senio-
rzy poznali również 
zasady bezpiecznego 
zachowania na ścian-
ce, a także nauczyli 
się kilku słów z żar-
gonu taterników.
– Na koniec wszy-
scy orzekli, że na-
stępnym razem 
drogi muszą być już 
trudniejsze, bo prze-
cież seniorzy mogą 
wszystko – dodaje 
Sebastian Serafi cki.

Może spacer 
z kijkami?
Turniej tenisa stoło-
wego czy wyprawa 

na ściankę wspinaczkową to 
tylko dwie z wielu aktywno-
ści naszych seniorów. 
140 seniorów właśnie zakoń-
czyło II Maraton Na Raty 
Nordic Walking po Lesie Ła-

giewnickim. Przypomnijmy, 
naszych seniorów prawie 
w każdą sobotę, ale i w tygo-
dniu można spotkać na spa-
cerach z kijkami – zarówno 
w Arturówku, jak i w łódzkich 
parkach. Jednak Centrum 
Zdrowego i Aktywnego Se-
niora na Bałutach, które wpa-
dło na inny pomysł – po raz 
drugi, wraz z innymi CZAS 
– zorganizowało maraton. 
Do pokonania był dystans 
42,195 km. Każdy ze space-
rów miał ok. 10,5 km, czyli 
przejście już czterech space-
rów dawało uczestnikowi 
trasę maratonu! Zaś w sumie 
odbyło się sześć spacerów 
w ramach Maratonu na 
Raty. Każdy to nowe, za-
skakujące, a na pewno róż-
norodne trasy. Na fi nał były 
dyplomy, medale, a nawet 
losowanie nagród.
Turnieje i maratony to dodat-
kowe emocje dla seniorów, 
odrobina zdrowej rywali-
zacji, ale i na co dzień nie 
brakuje atrakcji oraz ruchu. 
Uczestnicy czterech miejskich 
centrów zdrowego i aktyw-
nego seniora: przy ul. Szpital-
nej 6, Libelta 16, Rzgowskiej 
170 oraz Cieszkowskiego 
6 każdego dnia korzystają 
przynajmniej z kilku aktyw-
ności fi zycznych: od ćwiczeń 
z użyciem piłki na sali gim-
nastycznej, przez ćwiczenia 
na zewnętrznej siłowni, aż po 
jogę czy taniec.  

OHO

SPORTOWE PASJE SENIORÓWSPORTOWE PASJE SENIORÓW
WIEK TO TYLKO LICZBA

grą nasi seniorzy 
otworzy-

na różne dodatkowe 
aktywności dla se-
niorów.
Organizato-
rzy z Cen-

SPORTOWE PASJE SENIORÓWSPORTOWE PASJE SENIORÓWSPORTOWE PASJE SENIORÓWSPORTOWE PASJE SENIORÓWSPORTOWE PASJE SENIORÓW
WIEK TO TYLKO LICZBA

FOT. ŁÓDŹ.PL
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Wojciech Smakowski na co 
dzień prowadzi własną fir-
mę, Marcin Kosiorek jest 
programistą. Połączyło ich 
zamiłowanie do zabytkowego 
osiedla, które zamieszkują   
wspólnie z grupą znajomych 
stworzyli Inicjatywę MM, czy-
li Stowarzyszenie Inicjatywa 
Dla Rozwoju osiedla im. Józe-
fa Montwiłła-Mireckiego.

Zuzanna Jakubowska: Je-
steście sąsiadami z jedne-
go bloku, ale opowiedzcie, 
jak rozpoczęła się Wasza 
historia z zabytkowym 
osiedlem.

MK: W moim przypadku 
przygoda z osiedlem za-
częła się od parku na Zdro-
wiu. Kiedy mieszkałem 
jeszcze w innej dzielnicy 
Łodzi, przyjeżdżałem tu 
z synem na rower czy plac 
zabaw. Zabytkowe, klima-
tyczne osiedle, położone 
w tak ciekawej lokalizacji, 
już za pierwszym razem 
zwróciło moją uwagę. Po-
myślałem, że fajnie byłoby 
tu zamieszkać. Zupełnie 
przypadkiem pojawiła się 
szansa na przeprowadzkę, 
więc skorzystaliśmy z takiej 
okazji.

WS: Moja sprawa jest 
prosta, zwyczajnie „wże-
niłem się” w to miejsce. 

Przeprowadziłem się tutaj 
w 1991 r. kiedy pobraliśmy 
się z moją obecną żoną. 
Przez lata byłem człon-
kiem rady osiedla. Byłem 
najmłodszy i czułem tro-
chę, że jestem tu nowy. Ale 
z czasem zaczęto traktować 
mnie jak swojego. 

Osiedle Montwiłła-Mirec-
kiego to miejsce z ogromną 
tradycją, wielu mieszkań-
ców żyje tu od pokoleń. 
Czy łatwo zachęcić ich do 
zmian? Jak podchodzą do 
społeczników? 

MK: Niektórzy podchodzili 
sceptycznie, ale wszystkim 
mieszkańcom zależy, by 
osiedle ciągle się rozwijało, 
było przyjazne i zaopieko-
wane. Kiedy zasadziliśmy 
nowe drzewa, małe sa-
dzonki, każdy dbał o nie 
jak o własne. Przyszła su-
sza i widzieliśmy, jak naj-
starsi mieszkańcy osiedla 
wychodzą z wiaderkami 
wody, żeby je podlewać. 
To wspaniały dowód na to, 
że współtworzymy osiedle. 

WS: Co roku bierzemy 
udział w Budżecie Oby-
watelskim. Nasze projekty 
to między innymi zaziele-
nianie osiedla, monitoring, 
bezpieczne przejścia dla 

pieszych. 
Od ki lku 
dni  pada 
d e s z c z 
i my aku-

rat bardzo się z tego cie-
szymy, ponieważ czeka-
my na rozkwit największej 
w mieście łąki kwietnej, 
która była naszym pomy-
słem. 

Od czterech lat działacie 
jako Inicjatywa Montwił-
ła-Mireckiego. Kto może 
do was dołączyć? 

WS:  To tylko nazwa, 
która pomaga nam for-
malnie przy załatwianiu 
niektórych spraw, ale sto-
warzyszenie to po prostu 
mieszkańcy osiedla, jego 
sympatycy i przyjaciele. 

MK: Działają z nami mło-
dzi ludzie, którzy wnoszą 
wiele świeżych pomysłów, 
inaczej patrzą na świat 
i mają dużo motywacji. Pod-
stawą wszystkich naszych 
działań jest dialog. Rozma-
wiamy, pytamy, co jest po-
trzebne i co się sprawdzi. 
Staramy się reagować na 
bieżąco na pojawiające się 
zmiany, wspólnie szuka-
my rozwiązań problemów. 
Przykładowo, dzięki naszej 
współpracy ze społeczni-
kami spoza Osiedla, udało 
się uzyskać wpisy do reje-
stru zabytków dla dwóch 
historycznych budynków, 
niszczejących od lat. Jako 
pamiątki historyczne, sta-
nowią wartość nie tylko dla 
lokalnej społeczności, ale 
również wszystkich miesz-
kańców naszego miasta.

Czyli  nie po-
trzeba formalnej 
drogi, żeby do was 
dołączyć? Każdy może 
włączyć się w wasze dzia-
łania? 

WS: Dokładnie! Jeste-
śmy aktywni także poza 
osiedlem. Prowadziliśmy 
wspólnie ze społecznikami 
ze Złotna zbiórkę darów 
dla Ukrainy, świąteczne 
zbiórki dla Domu Małego 
Dziecka, a ostatnio wraz 
z OSP Nowe Złotno i Li-
ceum Mundurowym zorga-
nizowaliśmy piknik chary-
tatywny dla małego Leona.

Jaką radę dalibyście oso-
bom, które chcą coś zmie-
nić na swoim osiedlu? Jak 
zostać społecznikiem? 

WS: Społecznikiem zosta-
jesz wtedy, gdy widzisz, że 
potrzebne są zmiany. 

MK: Rada jest prosta. 
Nie bójmy się rozmawiać 
i działać. Nie chodzi o to, 
żeby dołączyć ofi cjalnie do 
jakiegoś stowarzyszenia, tyl-
ko żeby być proaktywnym.

SĄSIEDZKIE PRZYJAŹNIE

WSPÓLNE OSIEDLE,WSPÓLNE OSIEDLE,
WSPÓLNA SPRAWA

trzeba formalnej 
drogi, żeby do was 
dołączyć? Każdy może 
włączyć się w wasze dzia-

Dokładnie! Jeste-
śmy aktywni także poza 
osiedlem. Prowadziliśmy 
wspólnie ze społecznikami 
ze Złotna zbiórkę darów 
dla Ukrainy, świąteczne 
zbiórki dla Domu Małego 
Dziecka, a ostatnio wraz 
z OSP Nowe Złotno i Li-
ceum Mundurowym zorga-
nizowaliśmy piknik chary-nizowaliśmy piknik chary-
tatywny dla małego Leona.

Jaką radę dalibyście oso-
bom, które chcą coś zmie-
nić na swoim osiedlu? Jak 
zostać społecznikiem? 

Społecznikiem zosta-
jesz wtedy, gdy widzisz, że 
potrzebne są zmiany. 

Od k i lku 
dni  pada 
d e s z c z 
i my aku-

Wojciech i Marcin od lat dbają 
wraz z innymi mieszkańcami 

o zabytkowe osiedle

Pikniki, akcje charytatywne i coroczny 
udział w Budżecie Obywatelskim 
to tylko niektóre ze wspólnych działań

Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Rozwoju osiedla 
im.Józefa Montwiłła-Mireckiego

Rok założenia: 2018

Zrealizowane akcje: Pikniki dla dzieci, spotkania 
sąsiedzkie, zbiórki charytatywne, pikniki niepodle-
głościowe, Sprzątanie Ziemi i wiele więcej!

Znajdź nas na Facebooku: Inicjatywa MM

INFO

FOT. Z ARCHIWUM WOJCIECHA SMAKOWSKIEGO, ŁÓDZ.PL



8 REKLAMAREKLAMA

Ponad 1300 ryb w strefi e oceanicznej, największy słoń indyjski w Europie, 

gatunki zagrożone wyginięciem – anoa nizinne, orangutany sumatrzańskie, 

niedźwiedzie malajskie i rekordowych rozmiarów krokodyle pseudogawialo-

we można m.in. zobaczyć w najnowocześniejszym zoo w Europie, jakim jest 

Orientarium ZOO Łódź. Goście ogrodu przejdą także przez podwodny tunel

i będą podziwiać przepływające nad głowami rekiny oraz płaszczki. 
Orientarium ZOO Łódź to nowoczesny kompleks prezentujący faunę
i fl orę Azji południowo-wschodniej.

Odkryj Mandorię Miasto Przygód! To tutaj renesansowa Europa łączy się 

z nowoczesnością, a XVI-wieczne miasto handlowe zamienia się w park 

rozrywki. Wewnątrz czekają na Ciebie roller-coastery, karuzele, łódki na 

wodzie, olbrzymia zjeżdżalnia i inne ekscytujące atrakcje dla całej rodziny! 

Park jest całoroczny.

ORIENTARIUMORIENTARIUM

MANDORIAMANDORIA
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FOT. MATERIAŁY REKLAMODAWCY

KUP BILET: WWW.TOM bilet.PL.PL

Termy Uniejów – nowoczesny kompleks basenów termalnych, w całości 

ogrzewany energią geotermalną, oferuje szereg atrakcji związanych 
z leczniczymi i rekreacyjnymi właściwościami wody, z których może 
skorzystać każdy, niezależnie od wieku. Przez cały rok dostępne są atrakcje 

na świeżym powietrzu, m.in. podgrzewane baseny solankowe, baseny 
rekreacyjne z masażami, wyspy z jacuzzi, „dzika rzeka”, czy dziecięce baseny 

ze zjeżdżalniami i brodzikami. W kompleksie znajduje się również strefa spa 

oraz saunarium z saunami suchą, parową… To idealne miejsce dla rodzin oraz 

par szukających relaksu i zdrowia.

TERMY UNIEJÓW

FOT. MATERIAŁY REKLAMODAWCY

TERMY UNIEJÓWTERMY UNIEJÓW
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JAK ZAMKI
ŁÓDZKIE FABRYKI
JAK ZAMKIJAK ZAMKI
ŁÓDZKIE FABRYKIŁÓDZKIE FABRYKI

Zabytkowe fabryki w Łodzi 
przypominają średniowieczne 
fortyfi kacje – mają wysokie 
wieże oraz liczne „obronne” de-
tale. Skąd wzięła się moda na 
wznoszenie fabryk stylizowa-
nych na rycerskie warownie?

Tak zwany historyzm w ar-
chitekturze XIX wieku był 
wówczas dość powszechny. 
Zawitał do naszego miasta 
i zbiegł się  w czasie z okre-
sem wznoszenia najwięk-
szych przędzalni tkalni. 
Wielopiętrowe fabryczne 
budynki z mnóstwem for-
tecznych detali to dbałość 
o wizerunek, czyli jak byśmy 
dzisiaj powiedzieli czysty 
PR (public relations). Miały 
przytłaczać swą surowością 
i ogromną bryłą, budzić re-
spekt, podkreślać wysoki 
status materialny właścicieli. 
Były też demonstracją siły 
fabrykanckich 
rodów, jasnym 
p r z e k a -

zem: „w naszych fabrykach 
– twierdzach skutecznie 
obronimy się przed konku-
rencją, za grubymi murami 
czujemy się pewnie i bez-
piecznie”. Ważny był też 
komunikat kierowany do 
robotników: każdy z nich, 
kto wchodził przez masyw-
ną bramę zwaną „beczkami 
Grohmana” musiał czuć lęk 
przed wszechwładzą swoje-
go pracodawcy.

Moda czy metoda?
Wznoszenie tak masywnych 
budowli nie było niczyją 
fanaberią. Wymuszały to 
ogromne obciążenia wywie-
rane na konstrukcje fabryk 
przez ciężkie, włókiennicze 
maszyny. Stropy i mury mu-
siały też wytrzymać wibracje 
powstające podczas ich pra-
cy.
Każdy prawdziwy zamek 
miał wysokie, obronne 
wieże lub baszty. Do dziś 
w Łodzi zachowało się oko-
ło 100 fabrycznych wież ci-
śnień (wież wodnych) i wież 

kurzowych. Można 
powiedzieć, że Łódź 
jest przede wszystkim 
miastem wież, bo fa-
brycznych kominów, 
z których kiedyś słynę-
ło nasze miasto, zostało 
niewiele. Wieże zwień-
czone są kunsztownymi 
obronnymi detalami: 
blankami, machikułami, 
wąskimi strzelniczymi 
oknami czy małymi wie-
życzkami.

Ochrona przed 
ogniem
Na ostatnich kondygna-
cjach wież montowano 
zbiorniki na wodę, któ-
rą między innymi za-

silano instalacje przeciw-
pożarowe. Pierwsze takie 
instalacje składały się z rur 
podwieszanych pod sufi -
tami hal produkcyjnych. 
Wiercono w nich otwory, 
które zatykano woskiem. 
Topił się on pod wpływem 
wysokiej temperatury pod-
czas pożaru, a uwolniona 
z rur woda skutecznie gasi-
ła płomienie. Wieże ciśnień 
mają solidne konstrukcje, 
gdyż musiały wytrzymać 
ciężar ogromnych zbiorni-
ków wypełnionych wodą. 
Największy z nich był chy-
ba w zakładach Poznań-
skiego – na jego miejscu 
znajduje się teraz hotelowy 
basen.
W zakładach poważne za-
grożenie pożarowe stano-
wiły łatwopalne substan-
cje do smarowania maszyn 
oraz wszechobecny baweł-
niany kurz. Wystarczyła 
jedna iskra, by płonęła 
cała fabryka. Wieże kurzo-
we miały za zadanie od-
prowadzanie z hal powie-
trza zanieczyszczonego 
łatwopalnym kurzem. Jed-
ną z nich można zobaczyć 
przy parku Helenowskim 
na terenie dawnej fabryki 
Biedermanna. Obok wieży 
kurzowej znajduje się tak-
że wieża wodna.

Śladem rudej cegły
Najciekawsze wieże fa-
bryczne odnajdziemy 
w kilku rejonach miasta: 
wystarczy pójść ulicą An-
drzeja Struga czy Łąkową. 
Przy dawnych zakładach 
Franciszka Kindermanna 
(Andrzeja Struga 61/63) 
zobaczymy ciekawą wie-
żę wodną stylizowaną na 
średniowieczną basztę. 

Nieopodal można zauwa-
żyć kolejne cztery ceglane 
wieże. Budynek dawnych 
zakładów Juliusza Kin-
dermanna przy Łąkowej 
23/25 ma również cieka-
we dwie baszty. Ciekawa 
jest też monumentalna 
wieża „Centrali” Karo-
la Scheiblera przy parku 
Źródliska.
Wyjątkową konstrukcję 
ma wieża wodna dawnej 
przędzalni Adama Ossera 
przy skrzyżowaniu Kiliń-
skiego z Przybyszewskie-
go, perełką architektonicz-
ną zaś jest wieża dawnej 
fabryki Ernesta Wawera 
u zbiegu ulic Kopernika 
i Wólczańskiej.
Więcej o fabrycznych wie-
żach można dowiedzieć 
się z profi lu: „fb/Wieże 
Łodzi”. 

MiWi

INFO
Wieże ciśnień były też 
w kamienicach. Na 
strychach lub nad klatkami  
schodowymi kamienic 
montowano zbiorniki 
napełniane wodą z podwór-
kowych studni. Spływająca 
z tych rezerwuarów woda 
zasilała lokalne systemy 
wodociągowe.  

Zbiorniki wody pitnej 
na Stokach to też wieża 
ciśnień. Zbudowano je na  
najwyższym wzniesieniu 
w Łodzi, dzięki czemu woda 
dociera do najwyższych 
kondygnacji budynków 
w centrum miasta.

Były też demonstracją siły 
fabrykanckich 
rodów, jasnym 
p r z e k a -

Każdy prawdziwy zamek 
miał wysokie, obronne 
wieże lub baszty. Do dziś 
w Łodzi zachowało się oko-
ło 100 fabrycznych wież ci-
śnień (wież wodnych) i wież 

kurzowych. Można 
powiedzieć, że Łódź 
jest przede wszystkim 
miastem wież, bo fa-
brycznych kominów, 
z których kiedyś słynę-
ło nasze miasto, zostało 
niewiele. Wieże zwień-
czone są kunsztownymi 
obronnymi detalami: 
blankami, machikułami, 
wąskimi strzelniczymi 
oknami czy małymi wie-
życzkami.

Ochrona przed 
ogniem
Na ostatnich kondygna-
cjach wież montowano 
zbiorniki na wodę, któ-
rą między innymi za-
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SolvCare

REKLAMA

AKTYWNE
LATO
MOSiR

SPRAWDŹ NASZĄ WAKACYJNĄ OFERTĘ
NA WWW.MOSIR.LODZ.PL 
LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
I SPYTAJ O SZCZEGÓŁY 536 777 610

 TYLKO Z
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HOROSKOP 13

Koziorożec (22.12-19.01)
Pora na odważne kroki 
i zwiększenie pewności 
s iebie!  Nadchodzący 
tydzień będzie pełen wy-
zwań, które dostarczą Ci 
cennych lekcji. Tylko od 
Ciebie zależy, ile z nich 
wyniesiesz. Pamiętaj, 
że masz w sobie siłę, by 
sprostać nowym wyzwa-
niom.

Rak (21.06-22.07)
Twoja chęć pomagania 
innym i skłonność do 
poświęceń może być 
zgubna. Pamiętaj, żeby 
na pierwszym miejscu 
stawiać teraz siebie. Za-
cznij w końcu realizować 
własne potrzeby, bo nikt 
nie zrobi tego za Ciebie. 
Odrzuć stare sentymen-
ty i z ufnością spoglądaj 
w przyszłość!

Panna (23.08-22.09)
Czeka Cię tydzień pełen 
emocji. Nie obawiaj się 
ich, ponieważ bliscy za-
dbają o Twój dobrobyt. 
Każda przeżyta chwi-
la będzie wspaniałym 
wspomnieniem, do któ-
rego wrócisz w jesienne 
wieczory. Pozwól sobie 
na śmiech i łzy wzru-
szenia, nie martwiąc się 
ocenami innych ludzi. 

Waga (23.09-22.10)
Podjąłeś dobre decyzje, 
jednak nie spoczywaj na 
laurach. Przed Tobą dużo 
ciężkiej pracy, w której 
nie będzie mógł pomóc 
Ci nikt inny. Skrupulat-
nie realizuj nowe zada-
nia, a poczujesz dawno 
zapomnianą satysfakcję. 
Osoba spod znaku Byka 
będzie w tym czasie 
Twoim przyjacielem.

Skorpion (23.10-22.11)
Najmilszy czas spędzisz 
w gronie najbliższych. 
Otwórz się na piękno 
świata i skorzystaj z po-
gody, która nastroi Cię 
pozytywnie na następne 
dni! Pod koniec tygodnia 
sprawdź stan oszczędno-
ści i przeanalizuj wydat-
ki, może nadejść pora na 
drobne korekty.

Strzelec (23.11-21.12)
Odpuść sprawy, które 
z góry skazane są na nie-
-powodzenie. Nie masz 
wpływu na wszystko 
i  najwyższa pora się 
z tym pogodzić. Nie każ-
dy przegrany pojedynek 
oznacza porażkę total-
ną. Gwiazdy odpłacą Ci 
same, jeśli okaże się, że 
miałeś rację. Cierpliwo-
ści!

Wodnik (20.01-18.02)
Twój nastrój może być 
równie zmienny,  jak 
warunki atmosferyczne. 
Uważaj, by Twoje zmar-
twienia, niczym burzowe 
chmury, nie pogorszyły 
pogody ducha u innych. 
Okaż uprzejmość, a ktoś 
odwzajemni Twoje pozy-
tywne nastawienie. 

Ryby (19.02-20.03)
Za Tobą trudny tydzień. 
Daj sobie więcej czasu 
na przemyślenie ostat-
nich decyzji, być może 
nadchodzi moment na 
określenie priorytetów. 
Nie jesteś w tym sam, 
z pomocą przyjdzie oso-
ba spod znaku Raka. Ra-
zem ustalicie, czemu po-
święcić najwięcej uwagi.

Baran (21.03-19.04)
Sukcesy należy święto-
wać! Zanim narzucisz 
sobie kolejne obowiązki, 
skorzystaj z czasu na re-
laks. Bądź wyrozumiały 
dla siebie, a zajdziesz 
jeszcze wyżej! Jeśli pla-
nujesz kilka dni urlopu, 
to ten moment! Nie za-
stanawiaj się i porzuć 
miasto na rzecz natury!

Byk (20.04-20.05)
Druga połowa czerwca 
to szansa na spełnienie 
największego marze-
nia. Wszechświat zrobi 
wszystko, by Ci w tym 
pomóc, więc skorzystaj 
z tego wsparcia. Proble-
my ze snem okolicach 
weekendu mogą wynikać 
z nagromadzenia emocji. 
Daj sobie wtedy więcej 
czasu na wypoczynek. 

Bliźnięta (21.05-20.06)
Słońce za oknem od-
zwierciedla Twój po-
godny nastrój. W tym 
tygodniu nadciągną jed-
nak przykre wydarzenia, 
dlatego zrób wszystko, 
by nie zachwiały Twoimi 
emocjami. Krótkotrwa-
łe przeciwności losu to 
naturalne zjawisko na 
drodze do pełni szczęścia.
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Lew (23.07-22.08)
Partner okaże Ci wiele 
miłości i serdeczności. 
Jego szczere intencje, 
czułość i  dobro będą 
motorem napędowym dla 
nadchodzącego tygodnia. 
Znajdź chwilę, by podzię-
kować mu za okazane 
wsparcie. Przed Wami 
same przyjemne chwile!
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Trener 
z doświadczeniem
Kazimierz Moskal to bar-
dzo doświadczony szko-
leniowiec. W przeszłości 
prowadził między inny-
mi Wisłę Kraków, której 
jest wychowankiem, GKS 
K a t o w i c e  c z y  P o g o ń 
Szczecin. Z Portowcami 
osiągnął swój największy 
sukces w karierze trenerskiej 
– w sezonie  2016/2017 dotarł 
z nimi do półfi nału Pucharu 
Polski. Jako piłkarz z kolei 
zaliczył występy w repre-
zentacji Polski. Rozegrał 
w niej kilka spotkań w la-
tach 1990–1994 i strzelił dla 
biało-czerwonych jednego 
gola. Doświadczenie za-
równo trenerskie, jak i to na 
boisku, na pewno w ŁKS-ie 
mu się przyda, bo zadanie, 
jakie ma przed sobą, nie jest 
łatwe.

„Niczego nie obiecuję”
Przy al. Unii na razie nikt 
nie myśli o awansie. Dzia-
łacze i właściciele klubu 
mówią przede wszystkim 
o ustabilizowaniu sytuacji 
fi nansowej i sportowej. Ce-
lem będzie utrzymanie się 
w lidze i to raczej w środku 
tabeli. Pozycję premiowaną 
grą w barażach na koniec 
sezonu będzie można uznać 
za spory sukces. Wydaje 
się jednak, że Kazimierz 
Moskal zdaję sobie spra-
wę, w jakim położeniu jest 
klub i czego od niego będą 

wymagać właściciele i kibi-
ce. – Oczywiście presja jest 
wszędzie, w każdym klu-
bie, każdy ma wielkie ocze-
kiwania. Tutaj też są duże, 
a ostatni sezon przyniósł 
wiele rozczarowań – mówił 
Moskal na pierwszej konfe-
rencji prasowej w nowej-sta-
rej roli. Jednak zaraz dodał: 
– Zrobimy wszystko, żeby 
dobrze grać w piłkę, tak jak 
to było poprzednio. Oczywi-
ście niczego nie obiecuję, bo 
byłbym nieodpowiedzial-
ny, gdybym powiedział, że 
zrobimy awans teraz czy 
w następnym sezonie. Ale 
nie boję się. Gdybym się bał, 
to bym nie podejmował pra-
cy nie tylko tutaj, ale gdzie-
kolwiek indziej – zapewniał.

Czasu jest niewiele
Nowy szkoleniowiec ma już 
za sobą pierwszy trening 
z drużyną. Ma także skom-
pletowany skład zespołu 
trenerskiego, do którego 
wejdzie m.in. Marcin Po-
gorzała jako asystent. Sęk 
w tym, że nie do końca 
jeszcze znany jest skład 
drużyny Rycerzy Wiosny 
na kolejny sezon. Okien-
ko transferowe wciąż jest 
otwarte i niewykluczone, że 
z drużyny odejdzie jeszcze 
kilku zawodników. A czasu 
zostało naprawdę niewie-
le. Ze względu na mundial 
terminarz Fortuna 1 Ligi jest 
napięty. Rozgrywki ruszają 
już w lipcu.

JB

WIELKI POWRÓT

To, o czym świat łódzkie-
go sportu huczał od kilku 
tygodni, potwierdziło się: 
Kazimierz Moskal znowu 
został trenerem Łódzkie-
go Klubu Sportowego. Czy 
okaże lekarstwem na bo-
lączki klubu z al. Unii? Czy 
podnies ie  zespół ,  który 
w zeszłym sezonie zawiódł 
kibiców?

Sięgnięcie po dobrze 
znanego przy al. Unii 
trenera jest wizerun-
kowo z pewnością 
dobrym posunię-
c iem.  Kaz imierz 
Moskal kojarzy się 
kibicom bardzo po-
zytywnie. Był jed-
nym ze współauto-
rów największego 
sukcesu drużyny 
ostatnich lat, czyli 
awansu do Ekstra-
klasy. Zanim jesz-
cze pożegnał się 
z ławką trener-
ską, prezes klu-
bu Tomasz Salski 
zapewniał, że na-
wet jeśli łodzianie 
zostaną zdegra-
dowani, to wrócą 
do Ekstraklasy 
p r o w a d z e n i 
właśnie przez 
K a z i m i e r z a 
M o s k a l a . 
C z y ż b y  t e 
słowa miały 
okazać się 
prorocze?
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Gdy w roku 2013 Kajetan Ka-
jetanowicz w  Fordzie Fiesta 
R5 wygrywał Rajd Polski, 
nikt się chyba nie spodzie-
wał, że na kolejny triumf pol-
skiego kierowcy w tej impre-
zie trzeba będzie czekać aż 
dziewięć lat. Serię niepowo-
dzeń przerwał łodzianin Mi-
kołaj „Miko” Marczyk, który 
w duecie z pilotem Szymonem 
Gospodarczykiem w  Škodzie 
Fabia Rally2 evo wygrał te-
goroczną edycję tej imprezy.

– Na mecie poczułem, że 
właśnie zakończyłem pe-
wien rozdział. Rozpoczą-
łem go w 2015 r., stojąc jako 
kibic na odcinku Świętajno 
podczas Rajdu Polski. Tam 
zdecydowałem, że zrobię 
wszystko, żeby zostać kie-
rowcą rajdowym. Gdy do-
jechaliśmy do mety siedem 
lat później jako zwycięzcy 
tego rajdu, poczułem, jak 
zamykam pewien okres 
klamrą – podsumował 
swój występ triumfator 
Orlen 78. Rajdu Polski.
We wspomnianym przez 
niego roku 2015 trium-
fował Francuz Sebastien 
Ogier. Miko w tym czasie 
kończył przygodę na to-
rach kartingowych, na któ-
rych m.in. trzy razy z rzędu 
zdobywał halowe mistrzo-

stwo Polski. Na swoim 
koncie miał również 12. 
miejsce mistrzostw świa-
ta. Po wizycie na odcinku 
Świętajno szybko i kon-
sekwentnie zaczął jednak 
piąć się w górę w krajowej 
hierarchii kierowców raj-
dowych. Już w roku 2016 
w Hondzie Civic Type-R 
wystartował w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzo-
stwach Śląska, w któ-
rych został wicemistrzem 
w klasie RO1 i drugim 
wicemistrzem w klasyfi ka-
cji generalnej. Kolejny rok 
spędził w Subaru Poland 
Rally Team, z którym za-
debiutował w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski (RSMP), się-
gając z marszu po tytuł mi-
strza kraju w klasie Open 
N i zostając przy okazji 
najmłodszym zwycięzcą 
w historii tej klasyfi kacji. 
W roku 2018 trafi ł pod 
skrzydła ekipy Škoda Pol-
ska Motorsport i przesiadł 
się do Škody Fabia R5. Za 
kierownicą tego samocho-
du w klasyfi kacji general-
nej RSMP zajął najpierw 
drugie miejsce ze stratą za-
ledwie jednego punktu do 
zwycięzcy (2018), a póź-
niej stanął na najwyższym 
stopniu podium (2019). 

Zdobywając tytuł Rajdo-
wego Mistrza Polski, miał 
24 lata i był najmłodszym 
w historii triumfatorem 
rywalizacji o to trofeum. 
Ten sukces (już w Škodzie 
Fabia Rally2 evo) powtó-
rzył w roku 2021, w któ-
rym sięgnął również po 
tytuł najlepszego kierowcy 
juniorskiej kategorii Rajdo-
wych Mistrzostw Europy 
– Michelin Talent Factory.

Konsekwentna 
droga do sukcesu
Orlen 78. Rajd Polski był 
trzecią rundą tegorocz-
nych Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski 
i jednocześnie czwartą run-
dą Rajdowych Mistrzostw 
Europy. Do rywalizacji na 
trasie tych zawodów Mar-
czyk przystąpił mocno 
skoncentrowany i zdeter-
minowany. – W ramach 
mojej strategii rozwoju 
w rajdach samochodo-
wych oceniłem, że moja 
dotychczasowa wiedza 
o Rajdzie Polski, technika 
jazdy, obycie w rywalizacji 
i aktualne przygotowanie 
pozwalają na to, żeby to 
był ten rajd. Rajd, w któ-
rym pokażemy swoje 
możliwości na przestrzeni 
całego dystansu i zawal-

czymy o jak najwyższą po-
zycję. To wbrew pozorom 
był dla mnie duży spraw-
dzian. W przeszłości poka-
zaliśmy, że potrafi my być 
szybcy na poszczególnych 
odcinkach, a nawet pętlach 
rajdu, natomiast nigdy nie 
pojechaliśmy jeszcze rajdu 
na arenie międzynarodo-
wej na miarę walki o zwy-
cięstwo, popartej czystym 
tempem jazdy. Jako kie-
rowca z reguły ogranicza-
jący ryzyko wiedziałem, 
że dopiero teraz sprawdzę, 
czy w momencie, w któ-
rym czuję, że mam odpo-
wiedni pakiet doświad-
czenia, jestem w stanie 
pokazać pazur, ofensywę 
i być gotowym do walki 
– relacjonował po zakoń-
czeniu rywalizacji, która 
utwierdziła go w przeko-
naniu, że w roku 2015 pod-
jął właściwą decyzję. – Nie 
jest to ostatnie słowo z na-
szej strony. Choć wiem, że 
przed nami wymagające 
lata wytężonej pracy, to 
właśnie takie chwile re-
kompensują w pełni setki 
dni wyrzeczeń. Wiemy co 
robić i wiem, że to na nas 
należy postawić – zakoń-
czył Miko Marczyk.

MD

FOT. MAT PRAS.

ŁODZIANIN ŁODZIANIN ODCZAROWAŁODCZAROWAŁ
RAJD RAJD POLSKIPOLSKI
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ŁÓDZKA POGODYNKA
25°C

20.06
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Bogna, Bożena,
Rafał, Alban,
Bratomir, Florenty

REKLAMA

21°C

21.06
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Alicja, Alojzy,
Rudolf, Alban,
Lutfryd, Marta

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

21 czerwca 1948 r. urodził się 
w Łodzi Andrzej Sapkowski 
– pisarz fantasy, z wykształ-
cenia ekonomista, twórca 
postaci sławnego Wiedźmi-
na Geralta. Jest najczęściej po 
Stanisławie Lemie tłumaczo-
nym polskim autorem fanta-
styki. Rodzina ze strony ojca 
pochodziła z Wileńszczyzny, 
ale po wojnie zamieszkała 
w Łodzi. Andrzej Sapkow-
skim jest absolwentem 
XXI LO im. Bolesława Prusa 
oraz Uniwersytetu Łódz-
kiego na kierunku handel 
zagraniczny i w tej branży, 
w centrali Skórimpexu roz-
poczynał zawodową karie-
rę. Jako literat zadebiutował 
w roli tłumacza, przekła-
dając opowiadanie „Słowa 
Guru” C.M. Kornblutha dla 
magazynu „Fantastyka”, 
a swój pierwszy utwór „Sta-
logłowy” opublikował w… 
„Wiadomościach Wędkar-
skich” w 1984 r., bo rzecz 
była o pstrągu. 
Popularność i sławę zdobył 
cyklem opowiadań i pię-

ciotomową sagą o Wiedź-
minie – pierwsze opowia-
danie ukazało się w 1986 r. 
w „Fantastyce”, gdyż otrzy-
mało III nagrodę w konkur-
sie ogłoszonym przez to cza-
sopismo. Oprócz tego wydał 
kilka innych pozycji, m.in. 
„Świat króla Artura. Mala-
die”, „Rękopis znaleziony 
w smoczej jaskini” czy po-
wieść „Żmija”,  ale Wiedź-
min Geralt przebił wszystko 
i stał się inspiracją do po-
wstania serii komiksów 
(sześć zeszytów w latach 
1993–1995), fi lmu fabularne-
go i serialu telewizyjnego, 
gry fabularnej i karcianej oraz 
cyklu gier komputerowych 
RPG, a nawet musicalu. 
Jego książki przetłumaczo-
no na kilkadziesiąt języków, 
a gra komputerowa stała się 
światowym hitem. 
W 2008 r. Andrzej Sapkow-
ski otrzymał tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Ło-
dzi, a 10 lat później, z okazji 
70. urodzin pisarza, jeden 
z łódzkich skwerów nazwa-
no imieniem Wiedźmina Ge-
ralta z Rivii.   agr

Kolejne wydanie w środę
22 czerwca

ŁODZIANIZMY

Na koniec roku szkolne-
go powracamy raz jeszcze 
do łódzkich ogólniaków, 
bo przedstawiliśmy trzy 
najstarsze licea z tradycja-
mi, czyli Jedynkę, Trójkę 
i Czwórkę. Gwoli sprawie-
dliwości i sentymentów 
powiedzmy także o pozo-
stałych liceach, które dzia-
łały co najmniej pół wieku 
temu i też były określane 
numerami, a ponadto obo-
wiązywały wtedy czer-
wone tarcze na rękawach 
z numerem i nazwą szko-
ły. Szóstka przy ul. Pod-
miejskiej znana była np. 
z występów teatralnych. 
Ósemka przy ul. Pomor-
skiej słynęła z naucza-
nia niemieckiego, Dwu-
nastka przy ul. Sterlinga 
szczyciła się wysoko no-
towaną klasą matematycz-
ną, Trzynastka przy ul. 

Z. Pacanowskiej stała fran-
cuszczyzną. XXI LO przy 
ul. Kopernika było znane 
z germanistyki, a XXVI LO 
na Karolewie miało wysoki 
poziom dyscypliny i orkie-
strę dętą. Ponadto funk-
cjonowało barwne Liceum 
Sztuk Plastycznych przy 
ul. Próchnika i rozegrane 
Liceum Muzyczne przy 
ul. Sosnowej, a także kil-
ka liceów ekonomicznych 
oraz liceów medycznych, 
których uczennice nazy-
wano popularnie „piguła-
mi”. Kilka innych ogólnia-
ków gromadziło młodzież 
z poszczególnych osiedli 
i dzielnic, np. XV, XVIII, XX, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI LO, a tak-
że Dziewiątka przy dawnej 
ul. Wery Kostrzewy, do 
której chodziłem i tam też 
było fajnie… agr

CZERWONE TARCZECZERWONE TARCZE

OJCIEC GERALTA Z RIVII OJCIEC GERALTA Z RIVII 
KARTKA Z KALENDARZA

Rodzinne miasto
Wierszyk pana Juliana „O panu 
Tralalińskim” to kwintesencja jego 
zamiłowania i talentów słowotwórczych 
w formie swobodnej zabawy fonetycznej 
czy gry poetyckiej:

To nie wszystko, bo był przecież jeszcze: szofer – Tralalofer, 
kucharka – Tralalarka, pokojówka – Tralalówka, i gazeciarz – 
Tralaleciarz, i sklepikarz – Tralalikarz, i policjant – Tralalicjant, 
i adwokat – Tralalokat, a na koniec jeszcze mała myszka Traliszka, 
co się boi kotka Tralalotka. I cały ten chór od rana śpiewa sobie: 
„Trala trala tralalala , tralalala trala trala!”.                              agr

Ławeczka 

TuwimaŁaweczka 
Ławeczka 
Ławeczka 
Ławeczka 

TuwimaTuwima

Najbliższy kurs już we wrześniu!

Tralalala…Tralalala…
W Śpiewowicach, pięknym mieście, W Śpiewowicach, pięknym mieście, 
Na ulicy Wesolińskiej Na ulicy Wesolińskiej 
Mieszka sobie słynny śpiewak,Mieszka sobie słynny śpiewak,
Pan Tralisław Tralaliński. Pan Tralisław Tralaliński. 
Jego żona – Tralalona, Jego żona – Tralalona, 
Jego córka – Tralalurka, Jego córka – Tralalurka, 
Jego synek – Tralalinek, Jego synek – Tralalinek, 
Jego piesek – Tralalesek. Jego piesek – Tralalesek. 
No a kotek? Jest i kotek, No a kotek? Jest i kotek, 
Kotek zwie się Tralalotek. Kotek zwie się Tralalotek. 
Oprócz tego jest papużka, Oprócz tego jest papużka, 
Bardzo śmieszna Tralaluszka.Bardzo śmieszna Tralaluszka.
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