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GŁOSOWANIE DOBIEGA KOŃCA

ŁÓDZKIE LINIE TURYSTYCZNE

Zabytki
wracają
na trasy

Łódzki kandydat
na Drzewo Roku

Mające ok. 180 lat drzewo zawdzięcza swoje
podwójne imię przemysłowej historii Łodzi
i jednocześnie upamiętnia sławną postać miasta.
Imię Fabrykant nadano,
żeby uczcić prof. Jana
Teofila Sicińskiego, biologa z Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Łódzkiego. Miano Jagosza nosi
zaś na pamiątkę Mieczysława Jagoszewskiego
– wieloletniego dziennikarza „Expressu Ilustrowanego” oraz „Dziennika
Łódzkiego”, propagatora
turystyki i krajoznawstwa, współzałożyciela

Towarzystwa Przyjaciół
Łodzi.
Konkurs na Drzewo Roku
odbywa się już po raz
12. Jego realizatorem jest
organizacja ekologiczna
Klub Gaja. Idea plebiscytu
to wskazanie drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, takiego,
które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Tytuł
Drzewa Roku 2021 zdobył
rosnący na skraju Puszczy
Białowieskiej dąb Dunin
w Przybudkach, późniejszy zdobywca tytułu Europejskiego Drzewa Roku,
do którego automatyczną
nominację zdobędzie też
zwycięzca tegorocznego
konkursu.
(pj)

INFO

Głosowanie trwa do 30 czerwca na stronie: WWW.DRZEWOROKU.PL

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

ATAK NOŻEM
NA PIOTRKOWSKIEJ
17 czerwca, tuż po północy, 38-latek idący
ul. Piotrkowską w towarzystwie dwóch kobiet
został zaczepiony przez
dwóch mężczyzn będących pod wpływem alkoholu. Podchmieleni
zachowywali się agresywnie w stosunku do
przechodniów i obrzucali ich wyzwiskami.
Gdy 38-latek próbował
interweniować, doszło do
szarpaniny z napastnikami. Jeden z nich, 28-latek,
ugodził mężczyznę nożem w brzuch, po czym

NAKŁAD: 60000

próbował zbiec z miejsca
zdarzenia, lecz uniemożliwiły mu to kobiety i sam
pokrzywdzony. Wezwani
policjanci odnaleźli nóż,
którego napastnik usiłował
się pozbyć, wyrzucając go
do kosza.
28-letni nożownik usłyszał
zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo
i spowodowania średniego
uszczerbku na zdrowiu, za
co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.
(pj)

Funkcjonować będą dwie
specjalnie linie – tramwajowa 0 i autobusowa 100.
Linia 0 obsługiwana będzie
pięcioma pojazdami. W soboty na trasę wyjadą tramwaje typu Sanok z 1929 r.,
803N „Kanciak”, kursujący
niegdyś w Międzygminnej
Komunikacji Tramwajowej
do Pabianic i Zgierza, oraz
„imprezowy” wagon MPK-Łódź. W niedzielę natomiast będzie można odbyć
przejażdżkę Sanokiem,
znanym z podmiejskich
tras „Helmutem” z 1963 r.
oraz składem czerwonych
wagonów typu 5N+5ND

nowoczesny
budynek biurowy
tworzy kompleks Opera
Park (nazwę zawdzięcza
sąsiedztwu Teatru Wielkiego). Może on pochwalić się
pięknym ogrodem, którego
ozdobą – poza starymi drzewami – okazała się altana
ze szklanym dachem. Do
jej budowy wykorzystano
drewniane więzary dachowe pochodzące z budynku
rozebranego kilka lat temu
od strony ul. Sterlinga.

Umieszczono
w niej także abstrakcyjne rzeźby.
Z trzech zaplanowanych figur, które będą
się składać na „Łódzki
Tryptyk Symfoniczny”,
stoją już dwie – „Dyrygent” i odsłonięty właśnie
„Skrzypek na dachu”. Jak
zdradzili autorzy, Jarosław Borek i Michał Matysiak z Instytutu Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi, dopełnieniem
będzie rzeźba przedstawiająca baletnicę. Jest ona
w przygotowaniu.
(pj)

3 lipca uruchomione zostaną wakacyjne Łódzkie Linie Turystyczne
obsługiwane zabytkowymi tramwajami i autobusami komunikacji
miejskiej. To tradycja zapoczątkowana jeszcze w 2003 r.

OPERA PARK

BIUROWIEC,
WILLA I PARK
Z GALERIĄ RZEŹBY
Nowoczesny biurowiec i odrestaurowana willa – w Opera Park
stare łączy się z nowym.
Dwa lata czekał na oﬁcjalne otwarcie biurowiec, który wyrósł przy ul. Jaracza
64 w sąsiedztwie zabytkowej willi Jakuba Kastenberga przy zbiegu ul. Jaracza
z ul. Sterlinga. Choć jego
budowę zakończono jeszcze pod koniec 2019 r.,
epidemia koronawirusa
stanęła na przeszkodzie
uroczystemu oddaniu
obiektu do użytku. Było
to możliwe dopiero teraz.
Pięciokondygnacyjny bu-

dynek z podziemnym parkingiem oferuje 4,2 tys. mkw.
powierzchni biurowych. Jako
biurowiec klasy A zapewnia
najemcom m.in. klimatyzację, czujniki dymu, instalację
światłowodową, podwieszane suﬁty, podnoszone podłogi czy okablowanie komputerowe. Swoje biura ulokowało
w nim siedem firm z następujących branż: IT,
consulting, budownictwo
oraz chemia. Znajduje się
tam także biuro projektowe. Wraz z pieczołowicie wyremontowaną
w 2016 r. willą Kastenberga
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W czwartek, 30 czerwca, kończy
się głosowanie w plebiscycie na
Drzewo Roku 2022. Jednym
z kandydatów do tego tytułu
jest królujący w parku im. bpa
Klepacza dąb szypułkowy Fabrykant, zwany też Jagoszem.

z lat 60. Tramwaje będą
rozpoczynać swój kurs
z pl. Niepodległości przez
przystanek Piotrkowska
Centrum aż na Retkinię.
Autobusową linię 100 obsługiwać będą z kolei historyczny Jelcz „Ogórek”,
kultowe Ikarusy 260 i 280
(wersja krótka i przegubowa) oraz inne autobusy, które zapisały się na
kartach historii, m.in. Jelcz
PR110 czy Autosan H9-35.
Trasa linii 100 wieść będzie
z Retkini przez Zdrowie na
dworzec Łódź Fabryczna.
W autobusach i tramwajach obowiązują te same
bilety czasowe i migawki
jak w pozostałych pojazdach komunikacji miejskiej
w Łodzi. Bilety będzie
można kupić również
u konduktorów, którymi
staną się wolontariusze
z Klubu Miłośników Starych Tramwajów.
red
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KONCERTY, PRZEDSTAWIENIA, WYSTĘPY

NIE MA NUDY
NA PIOTRKOWSKIEJ Prokuratura… remontuje
Wraz z początkiem lipca rozpoczyna się gorące lato na
Piotrkowskiej. Łódzkie Centrum Wydarzeń jak co roku
przygotowało ciekawą ofertę
bezpłatnych wydarzeń kulturalnych. Będzie można wziąć
udział w kameralnych koncertach, stand-upach oraz
bajkowych spektaklach.
Do harmonogramu powraca Songwriter Łódź
Festiwal, który 2 lipca
koncertem pod zegarem
na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul. 6 Sierpnia
otworzy Maks Łapiński.
Kolejne występy w wa-

kacyjne soboty zawsze od
godz. 20:00.
Od 6 lipca w pasażu im.
Rubinsteina odbywać się
będą plenerowe koncerty
z cyklu „Piotrkowska Kameralnie”. Zaplanowano
9 występów (początek zawsze o godz. 20:00), a cykl
zainicjuje Dixie Friends.
Jak co roku na Piotrkowskiej można będzie także podziwiać komików.
„Stand-up Piotrkowska”
powraca do pasażu im.
Rubinsteina 7 lipca o godz.
21:00 występem duetu Filip
van der Brym & Rafał Sumowski.

Songwriter Łódź Festiwal
• 2 lipca – Maks Łapiński
• 9 lipca – Wojtek Szumański
• 23 lipca – Ragnar Ólafsson
• 30 lipca – Postman (UA)
• 6 sierpnia – Olaf Deriglasoff
i Grzegorz Nawrocki
• 13 sierpnia – Kamil Kowalski
• 20 sierpnia – Kathia
• 27 sierpnia – Patryk Pietrzak
„Piotrkowska Kameralnie”
• 6 lipca – Dixie Friends
• 13 lipca – Makowski, Jahr, Erenc
• 20 lipca – Wojtek Justyna Quartet
• 27 lipca – Balkan Spirit
• 3 sierpnia – Hot D’Jazz Trio
• 10 sierpnia – Borkiewicz, Filipiak, Werner
• 17 sierpnia – Tara Gayan
• 24 sierpnia – Siergiej Wowkotrub Quartet
• 31 sierpnia – Big Band Fabryka Wełny
„Stand-up Piotrkowska”
• 7 lipca – Filip van der Brym & Rafał Sumowski
• 14 lipca – Paweł Chałupka
• 21 lipca – Mateusz Burkacki
• 28 lipca – Ewa Błachnio
• 4 sierpnia – Marta Łojek
• 11 sierpnia – Czarek Sikora
• 18 sierpnia – Bartosz Zalewski
• 25 sierpnia – Karol Kopiec
„Baśniowa Piotrkowska”
• 3 lipca – „Zimowa kraina czarów”
• 10 lipca – „Bajka o pomocnym Duszku
i dobrych dzieciach”
• 17 lipca – „Przygody Zeﬁrka i spółki”
• 24 lipca – „Franek Włóczęga i legend księga”
• 31 lipca – „Balonowe podróże”
• 7 sierpnia – „Cyrk w ogrodzie”
• 14 sierpnia – „Smocze opowieści”
• 21 sierpnia – „Kto tam”
• 28 sierpnia – „Świnki 3”

W wakacyjne niedziele ŁCW kontynuuje familijny cykl spektakli
skierowanych do dzieci
„Baśniowa Piotrkowska”,
zainicjowany 26 czerwca spektaklem „Rzecz
o pieskach”. 3 lipca na scenie w Pasażu Róży przy
ul. Piotrkowskiej 3 będzie
można obejrzeć „Zimową
Krainę Czarów”. Kolejne
przedstawienia w wakacyjne niedziele o godz.
12:00 w Pasażu Róży lub
w drugiej lokalizacji, która jest dopiero ustalana.
(pj)

Powiększą się zasoby lokalowe Prokuratury Regionalnej
w Łodzi, która do swoich potrzeb przystosowuje kupiony
kilka lat temu od Uniwersytetu Łódzkiego budynek
przy ul. Lipowej 81 (u zbiegu
z ul. Marii Curie-Skłodowskiej).
Niezbędny remont czteropiętrowego gmachu zajmowanego kiedyś przez
Wydział Filologiczny UŁ
jest już na ukończeniu.
Proces jego zasiedlania
rozpocznie się prawdopodobnie już po wakacjach po odbiorach technicznych i inwestorskich.

Przeniosą się tam dwie
jednostki łódzkiej Prokuratury Rejonowej: Wydział
I ds. Przestępczości Gospodarczej (wyprowadzi się
z pomieszczeń wynajmowanych przy al. Kościuszki) oraz Łódzki
Wydział Zamiejscowy
Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji Prokuratury Krajowej znajdujący się obecnie
w budynku Prokuratury
Okręgowej w Łodzi przy
ul. Kilińskiego – łącznie
ok. 75 osób.
– Budynek wymagał sporo prac adaptacyjnych, by

przekształcić go z funkcji
dydaktycznych do potrzeb biurowych i szczególnych wymogów wymiaru sprawiedliwości.
Powstały więc np. pomieszczenia dla osób doprowadzanych w celach
procesowych, pokój okazań z weneckim lustrem
i tajna kancelaria – informuje prokurator Krzysztof Bukowiecki, rzecznik
prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Remont, którego koszt
wynosi kilkanaście mln
zł, sfinansował budżet
państwa.
(pj)

Remonty
dróg w toku
Trwa modernizacja
ul. 6 Sierpnia od al. Włókniarzy do al. Kościuszki. Prace
obejmują wymianę podbudowy drogi, ułożenie nowej
asfaltowej nawierzchni oraz
wymianę chodników.
Zaawansowanie robót jest zróżnicowane.
Od al. Włókniarzy do
ul. Żeligowskiego gotowa
jest już droga z dwiema
warstwami nawierzchni.
U zbiegu ul. 6 Sierpnia
z ul. Żeligowskiego trwają
prace po wschodniej stronie skrzyżowania. Podobnie jest na skrzyżowaniu
z ul. Żeromskiego. Od

FOT: LODZ.PL
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ul. Żeligowskiego do
ul. Żeromskiego w większości wykonano podbudowę
i położono pierwszą warstwę asfaltu.
Na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeromskiego
rozpoczęło się właśnie
układanie pierwszej warstwy asfaltu. W kolejnych
tygodniach po przygotowaniu konstrukcji ulicy
planowane jest wylanie
nawierzchni na kolejnych
odcinkach w kierunku
al. Kościuszki, a następnie wykonanie warstwy
ścieralnej oraz prace wykończeniowe i brukarskie.
Odnowioną ul. 6 Sierpnia

pojedziemy jeszcze w te
wakacje.
Postępują też prace na
ciągu al. Politechniki
i ul. Żeromskiego remontowanych od ul. Wróblewskiego do al. Mickiewicza. Wykonawca
remontu ułożył już nową
nawierzchnię na prawym
pasie wschodniej jezdni
al. Politechniki i rozpoczął frezowanie lewego
pasa. Prace prowadzone
są też na prawym pasie
zachodniej jezdni al. Politechniki i lewym pasie
wschodniej jezdni ul. Żeromskiego. Remont zakończy się po wakacjach.
red
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SOUNDEDIT 2022

Punkowo, bezkompromisowo
Od 3 do 5 listopada 2022 r.
odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal Producentów
Muzycznych Soundedit. Oprócz
terminu organizatorzy ogłosili
też pierwszych wykonawców,
którzy 4 listopada o godz. 19:00
zagrają w klubie Wytwórnia,
miejscu ponownie goszczącym
to wydarzenie.
Pierwsze festiwalowe ogłoszenie to lista zespołów, które
łączy muzyczna bezkompromisowość. Gwiazdą koncertu będzie legenda polskiego
punk-rocka – grupa Dezerter,
której towarzyszyć będą anarchiści z Wielkiej Brytanii: Bad
Breeding, Interrobang?! oraz
Test Department, a także krajowi postpunkowcy: Hańba!

i Zespół Sztylety.
W tym roku Soundedit odbędzie się już po raz 14. Od
pierwszej edycji impreza
cechuje się innowacyjnością,
kreatywnością, wysokim poziomem występujących artystów oraz szkoleniami motywującymi do doskonalenia
lub podjęcia pracy w branży
muzycznej. Także na ten rok
organizatorzy przygotowali
moc atrakcji – punkowy wieczór 4 listopada jest dopiero
pierwszą z nich. Bilety na
koncerty (w cenie 99 zł) są już
w sprzedaży w kasie klubu
Wytwórnia (ul. Łąkowa 29)
oraz internetowych serwisach:
bilety24.pl, ticketmaster.pl i goingapp.pl.
(pj)

MUZEUM

W RUSZTOWANIACH

Interrobang?!

Rozpoczął się remont elewacji Muzeum Sztuki ms1 przy
ul. Więckowskiego 36.

Dezerter
Hańba

FOT. LODZ.PL

Choć dawny pałac Maurycego Poznańskiego był
odnawiany kilkanaście lat
temu, w ścianach zewnętrznych pojawiły się spękania
powodujące ich wykruszanie. Dyrekcja placówki
postanowiła przystąpić do
naprawy, zanim problem
stanie się poważny.
Prace obejmują remont
konserwatorski dwóch

elewacji budynku muzeum
od strony północnej (od
ul. Więckowskiego) oraz
wschodniej (od ul. Gdańskiej), w tym naprawy tynków oraz detali architektonicznych, dzięki czemu
znikną wreszcie zielone
siatki zabezpieczające sypiące się ściany. Niezbędnym naprawom zostaną
poddane także balkony.
Remont, którego koszt wyniesie 2,4 mln zł, ma zakończyć się w I kwartale 2023 r.
(pj)
FOT. MAT. PRAS.

JESZCZE TYLKO DZIŚ I JUTRO

DOTACJE

NA WYMIANĘ PIECÓW
30 czerwca upływa termin naboru wniosków o dotacje z budżetu
miasta Łodzi na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła (pieców
węglowych) w 2022 r.
O ﬁnansowe wsparcie takiej
inwestycji mogą ubiegać
się zarówno osoby ﬁzyczne
bądź prawne, jak i wspólnoty mieszkańców, a także
jednostki sektora finansów
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Na dotację od miasta może
liczyć wnioskodawca, który
trwale wyłączy z użytkowania źródła ciepła na paliwo
stałe, podłączając się do
miejskiej sieci c.o., przechodząc na ogrzewanie gazowe
oraz instalując ogrzewanie
elektryczne lub pompę cie-

pła. Dokonując takiej zmiany,
można liczyć na zwrot nawet
90% poniesionych z tego tytułu kosztów.
Wnioski o dotacje należy składać osobiście lub listownie
w jednostkach Urzędu Miasta
Łodzi: ul. Piotrkowska 110
(Łódzkie Centrum Kontaktu
z Mieszkańcami, wejście od
al. Schillera), ul. Piotrkowska
153, ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka
2 B, al. Piłsudskiego 100 lub za
pośrednictwem Elektronicznej
Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP).
Formularz wniosku jest do
pobrania pod ww. adresami,
a także na stronie internetowej: www.lodz.pl/smog.
(pj)

WOKÓŁ ŁODZI

Kolejne odcinki S14 i A1
Skończył się pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S14, czyli
zachodniej obwodnicy Łodzi. Z kolei na autostradzie A1 na kolejnym
odcinku możemy jechać z pełną
prędkością.
Kierowcy mogą jeździć już
nowym odcinkiem S14 od
węzła Łódź Lublinek do
węzła Aleksandrów Łódzki. Trasa ma tu dwie jezdnie
po dwa pasy ruchu oraz pas
awaryjny. Liczy on 12,2 km
długości.
Dwa etapy S14
Oddany do użytku odcinek

S14 jest pierwszym z dwóch,
na jakie podzielono budowę
zachodniej obwodnicy Łodzi. Drugi, 16-kilometrowy
fragment trasy – od węzła
Aleksandrów Łódzki do
węzła Emilia – ma być gotowy wiosną 2023 r. Będzie to
ostateczne domknięcie tzw.
ringu dróg szybkiego ruchu
(od północy autostrada A2,
od wschodu autostrada A1,
od południa droga ekspresowa S8 i od zachodu droga
ekspresowa S14) wokół aglomeracji łódzkiej, dzięki czemu powstanie pierwsze takie
miejsce w Polsce.

A1
23 czerwca zakończyły się
prace na blisko 16-kilometrowym odcinku autostrady A1
od węzła Tuszyn do węzła
Piotrków Trybunalski Południe. Ostatnim etapem było
oddanie do użytku łącznicy
węzła Piotrków Trybunalski
Zachód na kierunku Warszawa – Łódź. Oznacza to osiągnięcie jego pełnej funkcjonalności. Zakończenie prac
wiąże się także ze zniesieniem ograniczenia prędkości
do 100 km/h, które dotychczas obowiązywało na tym
odcinku.

Identyczne zmiany zostaną
wprowadzone na 7-kilometrowym fragmencie trasy
Radomsko – granica województw łódzkiego i śląskiego. Na terenie województwa
łódzkiego powstaną kolejne
23 km autostrady, po której
można będzie poruszać się
z maksymalną prędkością
140 km/h. Następnych takich zmian należy spodziewać się w połowie wakacji
na odcinku Kamieńsk – Radomsko (16,7 km).
mat. GDDKiA
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JAZZU
LEGENDY ŚWIATOWEGO

Piętnasta edycja Letniej Akademii Jazzu rozpocznie się
5 lipca i będzie umilać wakacyjne wieczory miłośnikom jazzu aż
do 25 sierpnia. Na scenie Klubu
Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) pojawią się legendy polskiego i światowego jazzu, znani i cenieni
muzycy tego gatunku, a także
debiutanci.
Wyjątkowe otwarcie
Tegoroczną Letnią Akademię Jazzu otworzy
5 lipca Charles Lloyd &
The Marvels. Wyjątkowy
projekt stworzony właśnie przez Charlesa Lloyda – jednego z najwybitniejszych amerykańskich
saksofonistów i kompozytorów.
14 lipca usłyszymy Trondheim Jazz Orchestra – cenioną na świecie, renomowaną formację utworzoną
w latach 90. w Norwegii.
Od początku swojej działalności funkcjonuje ona

pod skrzydłami Konserwatorium Muzycznego
w Trondheim.

Wybitni artyści
11 sierpnia na scenie Wytwórni zagości Zu/Le/Ja –
trio stworzone przez Zuzę
Jasińską, Jana Pieniążka
i Lennego Rehmema. Zuza
jest wokalistką, a ponadto
studentką jazzu na Universität der Künste w Berlinie, natomiast Jan i Lenny
odpowiadają w zespole za
perkusję. Sprytnie łączą
oni ten trudny instrument
z jazzowym wokalem. Następnie koncert zagra Aga
Zaryan, która uznawana jest
za jedną z najlepszych polskich wokalistek jazzowych.
Artystka zawdzięcza światową sławę wyjątkowemu
stylowi charakteryzującemu się lekkością frazowania
i ciepłym, matowym tonem
głosu. To pierwsza polska
artystka, która wydawała

swoje albumy pod szyldem
słynnej wytwórni Blue Note
Records.
Przedostatni koncert tegorocznej edycji Letniej
Akademii Jazzu został
zaplanowany na 18 sierpnia. Najpierw na scenie
pojawi się Malina Midera
Quartet – projekt stworzony przez Malinę Miderę:
pianistkę, kompozytorkę,
producentkę i improwizatorkę. W drugiej części
wieczoru wystąpi Dominik Wania Solo, znakomity
pianista, który na swoim
koncie ma solowy album
wydany przez prestiżową
wytwórnię ECM Records
oraz współprace z Maciejem Obarą czy Zbigniewem
Preisnerem.

Marek Pospieszalski Oktet
z projektem Polscy Kompozytorzy XX wieku. Ten oryginalny projekt muzyczny
zmierzył się ze spuścizną 12
gigantów polskiej muzyki
współczesnej XX w., co stało
się inspiracją do wykreowania zupełnie nowych dźwięków z akcentami elektroniki, noise’u i sound artu.
Zred
Bilety na wybrane koncerty,
a także karnety na wszystkie
wydarzenia 15. edycji Letniej
Akademii Jazzu dostępne są
już w sprzedaży. Szczegóły na
www.letniaakademiajazzu.pl
lub po zeskanowaniu kodu QR

Oryginalny ﬁnał
Koncert finałowy 15. edycji Letniej Akademii Jazzu
odbędzie się 25 sierpnia.
Wtedy na scenie pojawi się

BIBLIOTEKA MIEJSKA

Wakacyjne spacery

PO ŁODZI
Biblioteka Miejska w Łodzi wraz
z Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO zaprasza na cykl letnich
spacerów tematycznych po Łodzi.

Od 2 lipca co dwa tygodnie
w sobotnie przedpołudnia
uczestnicy będą wyruszać
sprzed jednej z łódzkich bibliotek, żeby odkrywać inne oblicze Łodzi. Najbliższy spacer
(2 lipca) pt. „Łódź przyrodnicza” zorganizuje Biblioteka Gdańska (ul. Gdańska 8).
– Przyroda w Łodzi to nie tylko
Las Łagiewnicki i parki. To także zieleń przyuliczna czy tereny

zajęte przez dziką roślinność.
Podczas spaceru opowiemy
o miejscach na pozór niezagospodarowanych, a w rzeczywistości tętniących życiem
i odgrywających niezwykłą
rolę w miejskim ekosystemie –
zachęcają organizatorzy.
Wszystkie spacery realizowane
w ramach cyklu są bezpłatne.
Będą się rozpoczynać o godz.
11:00 i trwać ok. 2–3 godzin. Zapisy: ﬁlia_32@biblioteka.lodz.pl.
Dla zainteresowanych możliwość tłumaczenia na jęz. angielski, ukraiński i/lub rosyjski.
RedBi
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Warsztaty
z robienia biżuterii

O godz. 17:30 Biblioteka Odyseja (ul. Wschodnia 42) zaprasza na warsztaty z robienia biżuterii. Na zajęciach będzie okazja, by naprawić
uszkodzoną biżuterię lub stworzyć nową: kolczyki, bransoletkę lub naszyjnik w duchu zero
waste. Do dyspozycji będą drewniane i szklane
koraliki, a także elementy z kamieni, masy perłowej i żywicy, pomponiki, łańcuszki, żyłki oraz
metalowe elementy łączące. Udział bezpłatny,
obowiązują zapisy pod nr tel. 577 470 040.
Plenerowe kino
Po godz. 21:00 na seans zaprasza Letni Festiwal Filmowy TME Polówka. W sekcji „Filmowa
Śmietanka” na Widzewskiej Górce będzie
można obejrzeć film „Pies” reż. Reid Carolin /
Channing Tatum. Wstęp wolny.
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Lato w Teatrze Powszechnym

O godz. 19:15 w Teatrze Powszechnym
(ul. Legionów 21) będzie można obejrzeć spektakl „Wykapany zięć”. W ramach cyklu „Lato
w Teatrze Powszechnym w Łodzi” bilety na
przedstawienia dostępne są w specjalnych
wakacyjnych cenach: 20, 30 i 40 zł.

Podczas kolejnych
spacerów uczestnicy poznają m. in.
Łódź filmową, bajkową, wielokulturową

Polówka
Po godz. 21:00 można wybrać się do parku
im. Zaruskiego na pokaz Letniego Festiwalu
Filmowego TME Polówka. Tam w ramach sekcji
„W góry” obejrzymy „Everest” reż. Baltasar
Kormákur. Wstęp wolny.

SENIORADKA
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NA GÓRNEJ POWSTAJE
NOWE CENTRUM SENIORA
Przy ul. Felińskiego 7, przy
Miejskim Centrum Medycznym „Górna”, powstanie
nowe Centrum Zdrowego
i Aktywnego Seniora. Jego
otwarcie zaplanowano na
grudzień, jednak już teraz
możemy zaprezentować na
wizualizacjach, jak będzie
wyglądać.
Trzecie centrum
Zapotrzebowanie na
Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora jest tak
duże, że łodzianie głosujący w Budżecie Obywatelskim zdecydowali
o utworzeniu nowego
CZAS na Górnej, gdzie
działają już dwa takie
ośrodki – przy ul. Rzgowskiej 170 oraz ul. Cieszkowskiego 6.
– Przy ul. Felińskiego
7 mamy pomieszczenia
o łącznej powierzchni ok.
120 mkw. Znajdują się
one na parterze, a więc
będą łatwo dostępne dla
osób z niepełnosprawnościami oraz starszych
pacjentów mających problemy z poruszaniem
się. Jest tam również
osobne wejście, dzięki
któremu osoby zdrowe,
przychodzące na zajęcia
w CZAS, nie będą mijały

się w drzwiach z chorymi,
korzystającymi z pomocy tamtejszej przychodni
zdrowia – mówi Żaneta
Iwańczyk, dyrektor MCM
„Górna”.
Miejskie Centrum Medyczne planuje otworzyć nowy
CZAS pod koniec 2022
r. Do tego czasu placówka zamierza sfinalizować
wszystkie prace budowlane, remontowe, jak również wyposażyć centrum
w niezbędne sprzęty. Będą
się tam odbywały zajęcia
podobne do tych, które są
realizowane w pozostałych
placówkach, a więc sportowe, rękodzielnicze, językowe i komputerowe.
– Na pewno będzie można
skorzystać z kursu obsługi komputera i smartfona
oraz z nauki języka angielskiego. To najpopularniejsze zajęcia w centrach
seniora. Z pewnością będą
też ćwiczenia ﬁzyczne: joga
oraz tai-chi. To rodzaj gimnastyki, na którą chętni są
zawsze. Ile byśmy ich nie
przygotowali, będziemy
mieli pełne listy. Podobnie
jest z kursami kulinarnymi
– zapewnia dyrektor Iwańczyk.
MCM „Górna” szacuje, że
każdego dnia z zajęć w pla-

cówce przy ul. Felińskiego
będzie korzystać ok. 50
osób, a więc ok. 250 tygodniowo, co daje ok. 1000
osób miesięcznie.
Więcej zajęć
Tymczasem łodzianie
głosujący w Budżecie
Obywatelskim wybrali
kolejne projekty dla centrów seniorów. Aż 2700
osób opowiedziało się
za poszerzeniem oferty zajęć centrum przy
ul. Rzgowskiej 170.
Dzięki temu MCM „Górna” zyskało na ten cel
prawie 100 tys. zł. Z tych
środków sfinansowano
m.in. turniej ping-ponga
dla seniorów z całej Łodzi, zajęcia ze wspinania
po sztucznej ściance czy
zawody w kręgle.
Wprawdzie ul. Cieszkowskiego, Rzgowska
i Felińskiego leżą w obrębie jednej dzielnicy,
ale w różnych jej częściach. Do każdego ze
zlokalizowanych przy
nich Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora
będą uczęszczały osoby
mieszkające na innych
osiedlach.
OHO

ŁÓDZKA HISTORIA
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ŚWIAT NIE CHCIAŁ UWIERZYĆ…

Kurier z Łodzi

W miniony piątek imieninowe
i urodzinowe kwiaty pojawiły
się w parku Ocalałych przy
Ławeczce prof. Jana Karskiego
– legendarnego kuriera podziemnego państwa, obywatela
i bohatera trzech narodów,
Honorowego Obywatela Miasta
Łodzi, w którym zaczęła się
jego niezwykła historia…

Jan Karski, a właściwie Jan
Kozielewski, urodził się
24 kwietnia 1914 r. w Łodzi, choć rodzina utrzymywała, że było to raczej
24 czerwca. Wychowywano go w duchu tolerancji. Od dziecka mieszkał w wielonarodowej
łódzkiej kamienicy przy
ul. Kilińskiego 71. Wpojone
w młodości zasady, przyjaźnie z żydowskimi i innymi kolegami z podwórka oraz ze szkolnej ławy
w Gimnazjum im. Piłsudskiego (dziś III LO) miały
znaczący wpływ na późniejszą postawę życiową
Karskiego.
Tajny emisariusz
Po śmierci ojca przeprowadził się wraz z matką
do Lwowa, gdzie w 1931 r.
podjął studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jana
Kazimierza, a także w Studium Dyplomacji. Po uzyskaniu dyplomu wstąpił
do Szkoły Podchorążych
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu. Już przed wojną pracował w dyplomacji
– praktykował w Genewie
i jako urzędnik w konsulacie w Londynie. Po wybuchu wojny został zmobilizo-

wany do jednostki Wojska
Polskiego w Oświęcimiu,
a w czasie odwrotu dostał
się do niewoli sowieckiej
pod Tarnopolem. Przypadek sprawił, że uniknął
losu oﬁcerów w Katyniu,
a po wymianie jeńców uciekł
z niemieckiego transportu
i w okupowanej Warszawie
związał się z konspiracją.
Już w grudniu 1939 r. pod
pseudonimem Witold wyruszył w swą pierwszą
trasę kurierską do Paryża.
Dzięki fenomenalnej pamięci i znajomości języków
obcych przekazał rządowi
polskiemu we Francji informacje o sytuacji w kraju,
przywożąc do Polski ważne dyrektywy. Kiedy wyruszał na kolejną misję do
Francji, został aresztowany
przez gestapo na Słowacji.
Traﬁł do więzienia w Preszowie, gdzie skatowany
próbował targnąć się na
własne życie. Ze szpitala
w Nowym Sączu brawurowo odbiła go grupa bojowa
Związku Walki Zbrojnej.
Po blisko rocznym ukrywaniu się na małopolskiej
wsi wrócił do działalności
w krakowskim podziemiu.
Jego trzecia, chyba najważniejsza misja, rozpoczęła
się w 1942 r. Otrzymał zadanie dostarczenia rządowi polskiemu w Londynie
raportów
podziemnych
partii politycznych. Przed
wyjazdem przedostał się
nielegalnie do warszawskiego getta, gdzie przedstawiciele Bundu przekazali mu raport o zagładzie
Żydów w Polsce oraz

dramatyczny apel do przywódców państw alianckich
o powstrzymanie eksterminacji. W przebraniu strażnika formacji pomocniczej
SS dostał się też do obozu
w Izbicy Lubelskiej.
Informacje dotyczące losu
Żydów w okupowanej
Polsce Kozielewski przekazał rządowi polskiemu na
emigracji. Spotkał się także
z szefem brytyjskiej dyplomacji Anthonym Edenem
i środowiskami politycznymi, m.in. z Arthurem
Koestlerem, który przedstawił później w BBC dane
pozyskane od kuriera.
Przywiezione do Londynu
wieści wstrząsnęły m.in.
Szmulem Zygielbojmem
z Bundu, który z powodu
braku reakcji na tę sytuację,
popełnił samobójstwo.

Misja ostatniej nadziei
Kozielewski został później
wysłany do Stanów Zjednoczonych z paszportem
na nazwisko Jan Karski. Na
audiencji przyjął go m.in.
prezydent Roosevelt, sekretarz stanu Cordell Hull
i przedstawiciele elit amerykańskich. Karski zdał
sobie sprawę, że część jego
misji skończy się niepowodzeniem. Jego porażające
raporty na temat Holocaustu traktowano z pewnym
niedowierzaniem. Kurier
został zdekonspirowany
przez Niemców i nie
mógł już
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wracać do kraju. Po
pobycie w Anglii
ponownie wyruszył za ocean, by
podjąć pracę w polskiej ambasadzie.
To wtedy napisał
też sławną książkę
„Tajne państwo”,
która spotkała się
z uznaniem Amerykanów. Zaraz
po wojnie wraz
z
personelem
opuścił ambasadę w Waszyngtonie – na znak
protestu wobec
układu sowieckiego w Polsce
– i podjął
pracę na Uniwersytecie
Georgetown
jako wykładowca historii
oraz ekspert w dziedzinie
stosunków
politycznych
w Europie Wschodniej.
Na wiele lat zniknął z życia
publicznego i poświęcił się
pracy naukowej. Dopiero w latach 80. i 90. XX w.
jego nazwisko ponownie
wypłynęło na arenie międzynarodowej wraz z nadchodzącymi zaszczytami:
doktoratami honorowymi
i odznaczeniami (m.in.
Krzyż Virtuti Militari, Order Orła Białego czy tytuł
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Honor oddali mu mężowie stanu na
całym świecie. W latach 90.
w USA ukazała się książka
o Karskim pod wymownym tytułem „Jak jeden
człowiek próbował zatrzy-

mać Holocaust”.
Jan Karski otrzymał honorowe obywatelstwo Izraela,
a był także obywatelem
Polski i USA. W 1998 r. Instytut Pamięci Yad Vashem
zgłosił jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarł 13 lipca
2000 r. w waszyngtońskim
szpitalu, a dwa miesiące
wcześniej otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela
Miasta Łodzi. Przekazał on
miastu swój gabinet i liczne pamiątki, które obecnie
znajdują się w Muzeum
Miasta Łodzi. Rodzinne
miasto zawsze wspominał
ze wzruszeniem i miłością.
Często mawiał: „Bez tej Łodzi jakoś mi w Waszyngtoagr
nie nieswojo…”.
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TEMAT TYGODNIA

Ostropest plamisty, zwany również świętym
lub mlecznym ostem, jest dziko rosnącą
rośliną, którą można spotkać na polskich
łąkach. Wyglądem do złudzenia przypomina pospolity oset. Roślina ta stanowi cenny
surowiec zielarski: zastosowanie znalazła

LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI
OSTROPESTU
W celach leczniczych wykorzystuje się owoce
ostropestu (małe ziarenka), które są bogate w wiele
cennych substancji, takich jak:
• sylimaryna, która wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, spazmolityczne, odtruwające i żółciopędne;
• olej bogaty w kwas linolowy, oleinowy i palmitynowy, który posiada właściwości antyoksydacyjne;

•
•
•
•

sterole roślinne pomagające zachować właściwy poziom cholesterolu;
witaminę E będącą naturalnym antyoksydantem;
ﬂawonoidy, które działają wzmacniająco na
ściany naczyń krwionośnych;
garbniki wykazujące działanie ściągające
i przeciwzapalne.

przede wszystkim w lecznictwie, jak również
w kosmetyce i kuchni. Na jakie dolegliwości
pomaga ostropest i jak go stosować?
Działanie lecznicze ostropestu plamistego doceniano już w starożytności.

NA CO POM
PLAMISTY?
Ostropest plamisty jest naturalnym lekiem przede wszystkim na choroby wątroby, m. in. marskość, zwyrodnienie
tłuszczowe, stany zapalne i zaburzenia
czynności, jak również uszkodzenia
tego narządu spowodowane alkoholem, lekami i substancjami toksycznymi.
Ostropest pomoże także przy nieżycie
dróg żółciowych i wirusowym zapale-

DOBROCZYNNY WPŁYW
OSTROPESTU NA SKÓRĘ I WŁOSY
Olej z ostropestu z powodzeniem
odnalazł się w kosmetyce – wchodzi
on w skład wielu kremów i balsamów. Zawarte w nim antyoksydanty i nienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3 sprzyjają nawilżeniu skóry

oraz regeneracji naskórka. Opóźniają
też procesy starzenia się skóry, łagodzą jej stany zapalne i pomagają
w leczeniu trądziku. Olej z ostropestu sprawdzi się także w pielęgnacji włosów, w popularnym ostatnio

W
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Daw
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rytuale ich olejowania. Właściwości
nawilżające i odżywcze tego produktu z pewnością poprawią kondycję włosów suchych i zniszczonych
zabiegami fryzjerskimi, np. częstym
prostowaniem lub farbowaniem.

MAS
Z OST

Z ziaren ostropes
która poprawi w
połączyć z olejki
i gotową papkę n
Taka maseczka z
rę i złagodzi ewe
cery wysuszonej
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średniowieczu opisała go św. Hilgarda, czym przyczyniła się do rozwszechnienia tej rośliny zielarskiej.
wniej często stosowano ją także
kuchni. Jej liście przyrządzano tak
dziś szpinak, kwiatostany jak kar-

czochy, zaś uprażone i zmielone ziarna stanowiły substytut kawy. Obecnie ostropest jest głównie stosowany
w proﬁlaktyce wielu chorób oraz wspomaganiu ich leczenia.

MAGA OSTROPEST
?
niu wątroby. Warto wiedzieć, że jego
regularne przyjmowanie zmniejsza
ryzyko wystąpienia raka wątroby, ponieważ hamuje on podziały komórek
nowotworowych. Poza terapeutycznym
oddziaływaniem na wątrobę roślina ta
ma jeszcze inne cenne właściwości. Minimalizuje ona bowiem skutki uboczne
działania cytostatyków (leków stosowa-

SECZKA
TROPESTU

stu można samodzielne zrobić maseczkę,
wygląd cery. Wystarczy zmielone nasiona
kiem migdałowym bądź oliwą z oliwek
nałożyć na twarz na około 20–30 minut.
zregeneruje, nawilży, a także odżywi skóentualne podrażnienia. Poprawi ona stan
j i skłonnej do zmarszczek.

nych w terapii przeciwnowotworowej)
oraz antybiotyków. Ostropest reguluje
procesy trawienne i jest skuteczny przy
niedokwaśności soku żołądkowego,
wzdęciach oraz chorobie lokomocyjnej. Dodatkowo pomaga utrzymać
prawidłowe stężenie glukozy we krwi,
a przyjmowany regularnie może obniżyć
poziom cholesterolu.

DAWKOWANIE
OSTROPESTU
Ostropest plamisty jest dostępny w aptekach i sklepach
zielarskich. Można kupić go w postaci oleju, ziaren lub
mielony. Warto jednak wiedzieć, że aby nie stracił swoich
wartości, najlepiej nabyć go w formie całych ziaren i zmielić
bezpośrednio przed spożyciem. Ostropest najlepiej przyjmować w trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim. Trzeba jednak pamiętać, aby popić go dużą ilością wody. Jego
dzienna dawka jest uzależniona od tego, w jakiej postaci jest
przyjmowany.
Dzienna dawka ostropestu:
• olej: 3 łyżeczki;
• ostropest mielony: 2–3 łyżeczki dziennie bezpośrednio
lub jako dodatek do posiłków;
• napar – 2 łyżeczki proszku zalać wrzącą wodą, parzyć
pod przykryciem 20 minut i pić 2–3 razy dziennie.
• Z uwagi na neutralny smak mielone ziarna można też
dodawać do sałatek, ciasta chlebowego, owsianki, jogurtu czy zup.

PRZECIWWSKAZANIA DO
PRZYJMOWANIA OSTROPESTU
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się podawania ostropestu dzieciom poniżej 12. roku życia, jak również kobietom w ciąży i okresie laktacji.
oszym
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COŚ DLA CIAŁA I DUCHA

AKTYWNE WAKACJE
PO ŁÓDZKU

Joga w parku, koncerty
pod chmurką, zajęcia z kalisteniki
czy plenerowe kino – tak łodzianie chcą spędzać czas latem. A to
wszystko dzięki wnioskom zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego. Sprawdzaliśmy, gdzie można
bezpłatnie wypocząć na świeżym
powietrzu.
Tai-chi, nordic walking,
nartorolki oraz inne zajęcia
na świeżym powietrzu na
stałe wpisały się już w letni
krajobraz Łodzi. Mieszkańcy chętnie korzystają z bezpłatnych zajęć, ale też sami
zgłaszają nowe inicjatywy
do Budżetu Obywatelskiego. Dlatego poza dotychczasowymi propozycjami
Zielonej Łodzi, co roku pojawiają się świeże pomysły.

INFO
LETNIE KONCERTY
PRZY WIDZEWSKIEJ GÓRCE

START GODZ. 16:00
2 lipca – 2m Acoustic Trio
9 lipca – Zakaz Wyprzedzania
23 lipca – Artyści Fundacji AVANGART
30 lipca – Trzy Gitary
13 sierpnia – Balkan Spirit Projekt
27 sierpnia – Kwintesencja
3 września – Na Razie

Tym razem są to koncerty,
joga, kino plenerowe i zajęcia z kalisteniki.
Coś dla ducha
„Letnie koncerty przy
Widzewskiej Górce” to
projekt z IX edycji Budżetu Obywatelskiego
2021/2022. W ramach cyklu zaplanowanych zostało
osiem spotkań z muzykami
reprezentującymi różne
style. Pierwszy koncert
odbył się 18 czerwca, a gościem wieczoru był zespół

„Urwani z wesela”. Bałkańskie rytmy są w stanie
porwać do tańca każdą publiczność. Nie inaczej było
w Łodzi.
Z kolei w najbliższą sobotę,
2 lipca, na koncert zaprasza
zespół 2m Acoustic Trio.
To łódzka kapela, która gra
znane utwory rockowe, bluesowe czy popowe w swoich autorskich aranżacjach.
Podczas następnych koncertów będzie można zobaczyć: Zakaz Wyprzedzania,
Artystów Fundacji AVANGART, Trzy Gitary, Balkan
Spirit Projekt, Kwintesencję,

a na zakończenie cyklu – zespół Na Razie. Występy odbywają się na scenie na Widzewskiej Górce pomiędzy
XLVII LO, boiskiem „Orlik”
i placem zabaw. Wstęp jest
bezpłatny.
Coś dla ciała
Joga w łódzkich parkach
ma już 10-letnią tradycję.
W tym roku na ćwiczenia pod chmurką Zielona
Łódź zaprasza do parków:
Podolskiego, im. Poniatowskiego, im. Piłsudskiego
(na Zdrowiu) oraz Źródliska. W pierwszych dwóch
lokalizacjach zajęcia zostaną poprowadzone także
dzięki BO. Zajęcia będą
odbywały się w różnych
dniach tygodnia i o różnych godzinach (patrz
ramka). Ich poziom będzie

dostosowany do uczestników, dlatego mogą na nie
przyjść także osoby, które
jeszcze nigdy nie praktykowały jogi. Wystarczy zabrać ze sobą matę, koc lub
duży ręcznik i wygodny
strój. Ćwiczenia prowadzą
wykwalifikowani instruktorzy z łódzkich szkół jogi.

go ciała. Strefy te stały
się popularne kilka lat
temu, a dzięki Budżetowi Obywatelskiemu takich miejsc jest w Łodzi
już kilkanaście. Jednym
z nich jest przestrzeń
w parku Podolskim,
gdzie w tym roku w każdy poniedziałek, środę
i piątek w godzinach
16:00–18:00 prowadzone
są ogólnorozwojowe treningi. Dzięki nim można
dowiedzieć się, jak korzystać ze stref oraz jak
bezpiecznie ćwiczyć, by
pracować nad kondycją
i sylwetką. Zajęcia potrwają do 19 sierpnia.
rut

Nowość – kalistenika
Strefy street workout, czyli
wydzielone miejsca z umocowanymi na różnych
wysokościach drążkami,
powstają w parkach, na
skwerach i na niewielkich
przestrzeniach. Wykorzystywane są
INFO
do ćwiczeń
z obciążeniem
JOGA W PARKACH
tylko własnepark Podolski:
wtorki o godz. 17:30, soboty o godz. 11:00
Zajęcia odbywają się od 21 czerwca do 23 lipca.
park im. Poniatowskiego:
poniedziałki o godz. 18:00, piątki o godz. 17:00
Zajęcia odbywają się od 6 czerwca do 8 lipca.
park im. Piłsudskiego:
niedziele o godz. 13:00
Zajęcia odbywają się od 3 lipca do 28 sierpnia.

park Źródliska I:
niedziele o godz. 10:00
Zajęcia odbywają się od 26 czerwca do 28 sierpnia.

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 29 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy:
I. nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, położonych w Łodzi przy:
•

•

•

pl. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bez numeru (działka nr 179/5 i części działek nr 179/8, nr 179/7 KW LD1M/00314798/8 oraz działka nr 179/4 KW LD1M/00179143/3)
w obrębie S-2 o łącznej powierzchni 1292 m2 na rzecz Teatru Wielkiego w Łodzi;
ul. Krawieckiej 10a/10c (część działki nr 56/41), ul. Zawiszy Czarnego 32 (część działki nr 56/33 KW LD1M/00054967/3), ul. Zawiszy Czarnego 30
(część działki nr 56/32 KW LD1M/00054967/3), ul. Zawiszy Czarnego 28 (część działki nr 56/68 KW LD1M/00054967/3), ul. Franciszkańskiej bez numeru
(część działki nr 56/36 KW LD1M/00054967/3) w obrębie B-48 o łącznej powierzchni 1286 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krawieckiej 10a/10b/10c;
ul. Tadeusza Mostowskiego bez numeru (część działki nr 153/20 KW LD1M/00022750/6) w obrębie B-50 o powierzchni 300 m2 na rzecz Mieszkaniowej
przy ul. Mostowskiego 19a.

II. lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168

(działka nr 12/3 w obrębie S-8 KW LD1M/00108963/9, pow. lok 83,92 m2) na rzecz Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 29 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Krawiecka 3/5 i ul. Szendzielarza bez numeru; obręb B-47 i B-48, część działek nr 60/48, 60/32, 60/38 i 60/47, opisanych w księgach wieczystych nr LD1M/00000855/2,
LD1M/00213501/2 i LD1M/00223696/8, o łącznej powierzchni 67 m²;
ul. Wspólna 9; obręb B-49, część działki nr 106 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00098361/5, o powierzchni 20 m²;
ul. Piasta Kołodzieja 14a; obręb W-35, działki nr 49/29, 215/14, opisanych w księdze wieczystej nr LD1M/00020898/1, LD1M/00020897/4, o łącznej powierzchni 425 m²;
ul. Przylesie bez numeru; obręb W-40, działka nr 697/38 opisana w księdze wieczystej LD1M/00170067/3, o powierzchni 10549,00 m²;
ul. Tokarska 2; obręb B-47, część działki 34/4 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00090013/5, o powierzchni 27 m²;
ul. Lewa 3 i ul. Lewa 5; obręb B-5, działki nr 289/2, 290/2 opisanych w księdze wieczystej nr LD1M/00116076/3, LD1M/00116080/4 łącznej powierzchni 328 m²;
ul. Kaczeńcowa 8,; obręb B-34, działki nr 66/21, 66/23, 66/20 opisanych w księdze wieczystej LD1M/00126320/2, LD1M/00010982/4 o powierzchni 1320 m²;
ul. Setna 26 ; obręb B-52, działki nr 31/5 i 31/10, część działki nr 31/12 , opisanych w księdze wieczystej LDIM100232870/8 o łącznej powierzchni 8315m²;
pl. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; obręb S-1, część działki nr 6/29 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00118928/5 o powierzchni 33,25m²;
ul. Zachodnia 21/23; obręb B-47, działki nr 174/73, 174/60 i 174/72 opisanych w księdze wieczystej nr KW LD1M/00267862/3, o łącznej powierzchni 370m²;
ul. Sporna 72; obręb B-50, część działki nr 181/50 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00208801/7, o powierzchni 50 m²;
ul. Rawska 5; obręb W-29, część działki nr 46/28 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00294075/7, o łącznej powierzchni 178,09 m²;
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru, ul. Henryka Sienkiewicza 89, obręb S-6, część działki nr 402/133 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00001590/3, o powierzchni 65 m²;
ul. Sowińskiego 32; obręb B-25, część działki nr 135/5 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00088648/8, o łącznej powierzchni 32m²;
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego bez numeru i ul. Milionowa bez numeru, obręb W-25, działki nr 161/1, 161/2, 161/3, 164/7, 164/8, 164/9, 164/11, 164/13,
opisanych w księgach wieczystych LD1M/00126698/2, LD1M/00119229/2, o łącznej powierzchni 8563m²;
ul. Milionowa bez numeru; obręb W-28, część działki nr 1/68 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00271395/9, o powierzchni 3874,00 m²;
ul. Poranna 6, obręb S-3, działka nr 76 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00088611/0 o powierzchni 72 m²;
al. Tadeusza Kościuszki bez numeru, obręb S-7, część działki nr 24/55 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00120521/9, o powierzchni 62,50 m².

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz wykaz nieruchomości położonych przy:
•
ul. płk. Jana Kilińskiego 188, ul. Milionowa 12, ul. Milionowa bez numeru; obręb W-25, działki nr 164/4, 164/5, 164/6, 164/10, 164/12 opisanych w księgach wieczystych
nr LD1M/00089842/5, LD1M/00119229/2, o łącznej powierzchni 85528 m².

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 25 lat oraz wykazy części nieruchomości położonych przy:
•
ul. Edwarda Abramowskiego 40; obręb S-8, część działki nr 114/1 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00006727/8, o powierzchni 2,1 m²;
•
ul. Park im. Henryka Sienkiewicza, obręb S-6, części działek nr 273/14 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00122722/2, o powierzchni 39,2 m²;
•
ul. Wólczańska bez numeru; obręb S-1, część działki nr 317/21 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00307858/5, o powierzchni 3,2 m²;
•
ul. Spadkowa 11 A, ul. Zagonowa bez numeru; obręb B-37, działka nr 52/9, część działki 53/10 opisanych w księgach wieczystych LD1M/001213794/4, LD1M/00060560/5,
o łącznej powierzchni 32 m²;
•
ul. Urzędnicza 18, ul. Głucha 4A; obręb B-28; część działki nr 477, 472/4, opisanych w księgach wieczystych LD1M/00008368/7, LD1M/00162401/8, o łącznej powierzchni 21,40 m²;
•
ul. Łabędzia bez numeru; obręb B-10; część działki nr 91/2, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00057650/9, o powierzchni 67,62 m².

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz wykaz nieruchomości położonych przy:
•
ul. Obornicka bez numeru, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Łagiewnicka bez numeru, ul. Neonowa bez numeru, pl. 4 Czerwca 1989 roku, ul. Kazimierza Tetmajera 12A,
ul. Mazurska bez numeru, ul. Alojzego Felińskiego 3/3A, ul. Gabrieli Zapolskiej 50, ul. Kazimierz Chłędowskiego 1, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1A/3A; ul. Starorudzka bez
numeru, ul. Władysława Króla 4, ul. Michała Ossowskiego bez numeru, ul. Wapienna bez numeru, obręb B-45, B-49, W-22, S-6, G-16, G-17, G-4, P-27, P-7, część działek nr 214/21,
233/69, 352/10, 17/44, 478, 63/11, 140/43, 267/116, 357, 355/1, 126/11, 102, opisanych w księgach wieczystych nr LD1M/00149880/2, LD1M/00271240/8, LD1M/00034340/6,
LD1M/00329930/4, LD1M/00116184/3, LD1M/00016727/1, LD1M/00035749/0, LD1M/00112232/7, LD1M/00139421/4, LD1M/00106813/9, LD1M/00173790/1,
LD1M/00089383/9, o łącznej powierzchni 474 m².
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 10 lat.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:
BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Sprawdź adresy na
WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
MIEJSKIE CENTRA
MEDYCZNE
Lokalizacje URZĘDU
MIASTA ŁODZI: Zachodnia
47, Politechniki 32, Piotrkowska
153, Krzemieniecka 2, Piłsudskiego
100, Sienkiewicza 5
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Wólczańska 17
Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

UWAGA

Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
Widzewskie Domy Kultury: Dom Kultury 502/ Sacharowa
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciarniana 1/3, Dom Kultury WIDOK/
Piłsudskiego 133
MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do
strefy Qulinarium (restauracje)
LECLEARC Market
Inflancka 45
LECLEARC Stacja Benzynowa Inflancka 53
CARREFOUR Zarzewska
Delikatesy mięsne GROT:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52,
Bratysławska 8, Rzgowska 219,
Bartoka 77, Łagiewnicka 118b
GH JAGIENKA Jagienki 34
Rynek BAŁUCKI
Rynek MARATOŃSKA
Rynek PIONIER
al. gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska

Zielony Rynek pl. Barlickiego
Ryneczek przy Mochnackiego
KWADRACIAK
Inowrocławska/Żubardzka
POD ZEGAREM
Inowrocławska/Wielkopolska
Sklep GAMA Perla 4, Osiedle
im. J. Montwiłła-Mireckiego
Sklep DJ-MAR. Włodarczyk M. Turnie 1
Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
Kiosk spożywczo – warzywny Zbocze 18
JUSTYNEX s.c sklep
spożywczy Skalna 54C
Sklep spożywczy MAXIMUM Pomorska 589
EBTOM warzywniak
T. Stańczyk Pieniny 29/3
Zakład Piekarsko-Cukierniczy PIEKARENKA
wszystkie lokalizacje
PH ORANŻADA
Wujaka 7, Pojezierska 2/6 przy
sklepie Rossmann
Sklep Spożywczy
Chryzantem 8

Cukiernia DYBALSKI:
Piotrkowska 56, pl. Wolności 9,
Piotrkowska 102A, Jaracza 5,
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8,
Rojna Rynek Malus, CH Central,
Ciołkowskiego 9, Armii Krajowej
36, Szpital im. Barlickiego,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Z PIECA RODEM
Piekarnia & cukiernia
wszystkie lokalizacje
Sklep Spożywczy Falista 162
11 Listopada 39A przy poczcie
Smocza 1h (naprzeciw sklepu
Biedronka)
Pasieczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12
Radogoszcz Wschód:
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
BIESIADA CATERING
Stefana 2
RAJSKIE JADŁO
Traktorowa 63
SUSHI KUSHI Roosvelta 7
BAR U JANOSIKA
Janosika 52
CROSS BAR Łagiewnicka 219

CAFFE PRZY ULICY:
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120,
Rzgowska 219, Wici 34,
Kostki Napierskiego 1,
SASS BAR
Traktorowa 71, Lewa 7
Pizzeria KELO
Chałubińskiego 22
ORION Business Tower
Sienkiewicza 85/87
CENTRUM BIZNESU
Piłsudskiego 3
Biurowiec Piotrkowska 270
TEXTORIAL PARK
Fabryczna 17
Centrum Biznesowe
Milionowa 21
Centum Biznesowe FAKTORIA Dowborczyków 25
TEO PARK Wersalska 47
STARA DRUKARNIA
Gdańska 130
Biurowiec Politechniki 22/24
URBANICA Wróblewskiego 18
Biuro COTTON HOUSE
Sterlinga 27/29
NOWA FABRYCZNA
Składowa 35

Złap
za uchwyt, odchyl klapę
i weź gazetę „Łódź.pl“
kolportaz@biblioteka.lodz.pl
RADOSNY Dom Seniora
Lublinek 32
Hotel BEDROOMS
Piotrkowska 64
Centrum opieki FAMILIA
Drużynowa 4
Dom opieki SERCE NA
DŁONI Eugeniusza 3a
MEDAR-CITO
Organizacji WIN 37
Apteka Prywatna Mag.
Wawrzeck Łanowa 83
Pizzeria NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 2
URZĄD GMINY NOWOSOLNA Rynek Nowosolna 1

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

SPORT
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KOLARZE BĘDĄ FINISZOWALI

NA PIOTRKOWSKIEJ

Ponad 770 km przejadą
uczestnicy 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
„Solidarności” i Olimpijczyków. Rywalizacja toczyć się
będzie od środy do soboty. Zawodnicy wyruszą na trasę 29
czerwca w Żorach, a ściganie
zakończą 2 lipca w Łodzi.
Trasę
pięciu
etapów
wytyczono przez następujące
województwa:
śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
i łódzkie. Bardzo ważny będzie pierwszy dzień zmagań, podczas którego odbędą się dwa etapy. Przed
południem peleton pokona
92,5 km z Żor do Katowic, a po południu przejedzie 125,8 km na trasie

Tarnowskie Góry –
Sosnowiec.
– Pierwszy dzień
nie jest lubiany
przez kolarzy, bo już
na wstępie można stracić szansę na zwycięstwo
w wyścigu. Wydaje mi się
jednak, że w tym roku rywalizacja rozstrzygnie się
na boniﬁkaty – powiedział
medalista olimpijski z Seulu, Marek Leśniewski.
Będzie on jednym z kilku
olimpijczyków zaproszonych na ul. Piotrkowską,
gdzie na wysokości pasażu
Schillera w sobotę ok. godz.
15:00 zakończy się rywalizacja. – Jak zawsze będzie
z nami Edward Skorek. Zaproszenie przyjęli też Artur
Partyka, Jan Tomaszewski
i Zbigniew Bródka. Ten
ostatni ma

co prawda tego dnia
dyżur, ale mam
nadzieję, że uda mu się
go przesunąć. Cieszy mnie
też, że po raz kolejny będzie
z nami Marek Leśniewski,
który zna trasę jak nikt inny
– powiedział Waldemar
Krenc,
przewodniczący
Komitetu
Organizacyjnego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków.
Łódź na ﬁniszu
Tradycją tej imprezy
stał się już fakt, że

Łódź jest miejscem
rozpoczęcia
lub
zakończenia
rywalizacji.
W tym roku będzie tu meta,
na którą zawodnicy dotrą
z Kielc, pokonując 201,8
km. Na trasę kończącego rywalizację piątego
etapu wyruszą w stolicy województwa świętokrzyskiego o godz.
10:00 (start honorowy),
a trzydzieści minut później
w Nowinach nastąpi start
ostry. Lotne ﬁnisze zaplanowano w Piekoszowie (11,4 km),
Sulejowie
(122,4
km) oraz Piotrkowie Trybunalskim
(138,7 km). Premie
specjalne wyznaczono natomiast
w
Łopusznie
(31,5 km), Końskich (66,4 km),
Moszczenicy (151
km),
Brójcach
(171,3 km) i Andrespolu (181,3
km). Na metę
w Łodzi zawodnicy powinni przyjechać tuż przed
godz. 15:00. Będzie to drugi pod
względem długości etap na trasie
tegorocznego wyścigu. Najdłuższy
odcinek
kolarze
pokonają podczas
trzeciego etapu li-

czącego
207,7 km.
Na jego trasę wyruszą
w Jaworznie, a ﬁniszować
będą w Nowym Sączu.
Czwarty etap: Mielec – Tarnobrzeg, będzie miał natomiast długość 142,8 km.
Pula nagród w tegorocznej edycji imprezy wynosi
ponad 100 000 zł. Premie
ﬁnansowe otrzyma m.in.
czołowa dwudziestka na
każdym etapie wyścigu.
Oprócz klasyﬁkacji generalnej (żółta koszulka)
zawodnicy będą również
zbierali punkty i nagrody pieniężne w klasyﬁkacjach:
punktowej
(biała koszulka), górskiej
(zielona koszulka), drużynowej (szare koszulki)
i młodzieżowej U-23 (niebieska koszulka).
– Mam nadzieję, że zobaczymy jakiegoś polskiego
młodzieżowca, który pokaże się na tym wyścigu. Dla
jednego, dwóch zawodników ta impreza jest zawsze
trampoliną do przejścia na
zawodowstwo. Fajnie by
było, gdyby w tym roku
znaleźli się na niej młodzi
kolarze z naszego kraju –
powiedział Leśniewski.
Rosja i Białoruś
wykluczone
Do rywalizacji na trasie
wyścigu ma stanąć ponad
120 kolarzy, reprezentują-

cych
25
drużyn
z różnych krajów. Nie będzie wśród nich zawodników z Rosji i Białorusi.
– Nie życzymy sobie
na starcie ekip z tych
państw, a jeśli któryś
z zachodnich zespołów
będzie miał w swoim
składzie Białorusina bądź
Rosjanina, to nie zostanie
dopuszczony do rywalizacji. W tym wszystkim, co
się dzieje, trzeba mieć jakiś
honor i godność – podkreślił Krenc.
MD
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Kolarze wjadą do Łodzi
od strony Andrespola.
TRASA ŁÓDZKIEJ CZĘŚCI
WYŚCIGU TO:
ul. Rokicińska – al. Piłsudskiego
– ul. Wydawnicza – al. Rodziny
Grohmanów – al. Rodziny Scheiblerów – ul. Narutowicza –
ul. Piotrkowska (okrążenie) –
ul. Radwańska – al. Kościuszki
– ul. Więckowskiego –
ul. Piotrkowska – pasaż
im. Schillera.
Przejazd po mieście powinien
trwać mniej więcej od godz.
14:30 do godz. 15:30. Należy
się wtedy spodziewać utrudnień w ruchu w okolicach trasy
wyścigu, zwłaszcza w centrum
miasta.
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Po optymistycznej inauguracji
sezonu eWinner 1. Ligi Żużlowej
z każdym kolejnym meczem nastroje w zespole H. Skrzydlewska
Orzeł stawały się coraz gorsze.
Kluczowy wpływ na atmosferę
miały oczywiście wyniki, które
odbiegały od oczekiwań. Dość
powiedzieć, że w trakcie jedenastu kolejek łodzianie mieli już
serię czterech spotkań bez wygranej, a później trzech porażek
z rzędu.
Nieszczęścia zaczęły się 23
kwietnia, gdy w trzeciej serii
zespół prowadzony przez
Michała Widerę przegrał na
własnym torze z Abramczyk
Polonią Bydgoszcz 39:51.
Później była porażka 29:61
z Celfastem Wilki w Krośnie,
remis 45:45 ze Stelmetem Falubaz Zielona Góra w Łodzi
i wyjazdowa porażka 39:50
z niemieckim Trans MF Landshut Devils. Serię spotkań bez
wygranej przerwało zwycięstwo 51:38 z zajmującym
wówczas ostatnie miejsce
w tabeli Zdunkiem Wybrzeże
Gdańsk. Ten mecz okazał się
jednak tylko krótkim przerywnikiem nieudanych występów. Rundę rewanżową
podopieczni Widery rozpoczęli od porażki w Gdańsku
39:51. Jedynym pocieszeniem
po tym starciu był punkt bonusowy. Później przegrali
44:46 z niemieckim beniaminkiem i 33:57 ze
Stelmetem Falubaz.
Po tym spotkaniu do mediów
przedostały się
informacje, że
władze łódzkiego klubu
postanowiły

zamrozić do 24 lipca 2022 r.
wynagrodzenia pięciu seniorów występujących w podstawowym składzie. Pierwsze wiadomości na ten temat
pojawiły się na łamach „Przeglądu Sportowego”, a później również m.in. na portalu
sportowefakty.pl. Klub nie
skomentował tych doniesień,
a podczas konferencji prasowej przed rewanżem z Celfastem Wilki Widera zaapelował o zachowanie spokoju.
Widera studzi nastroje
– Niektórzy sądzą, że presja
pomaga, ale w moim mniemaniu to przeszkadza. Dajmy
z siebie tyle, na ile nas stać,
a stać nas na wygrywanie.
Jeśli będziemy naciskać, śledzić wszystkie doniesienia
w prasie i telewizji, to na
pewno sobie nie pomożemy.
Przed każdym spotkaniem
powtarzamy, że jedziemy po
to, by je wygrać. Tym razem
jest jednak pewna różnica, bo
przegrana z Krosnem spowoduje, że znajdziemy się w innej bajce. A tego nie chcemy.
Chłopaki wiedzą więc, jaka
jest stawka tego spotkania.

Jeśli stracimy w tym meczu
punkty, to dopiero wtedy
zacznie się ciśnienie. Teraz
podejdźmy do tego z chłodną
głową oraz spokojem i pokażmy, na co nas stać – powiedział Widera.
Przełamanie
Jego słowa znalazły potwierdzenie na torze.
Tym razem żużlowcy Orła zaliczyli bardzo
dobre zawody
i pewnie pokonali
wyżej
notowanego rywala. Co prawda po czterech
biegach goście
prowadzili
13:11, ale
w kolejnym łodzianie

odwrócili losy spotkania. Po
zwycięstwie 5:1 wyszli na prowadzenie, którego nie oddali
już do końca meczu. Systematycznie powiększana przewaga
wzrosła do dwunastu oczek
(39:27 po biegu jedenastym).
Przed wyścigami nominowanymi goście zdołali odrobić tylko
dwa punkty, więc zanim trenerzy obu drużyn wysłali na tor
swoich najlepszych żużlowców,
było już pewne, że końcowe
zwycięstwo przypadnie łódzkiej
ekipie, w której najskuteczniejsi byli Marcin Nowak (13 pkt.)
i Niels Kristian Iversen (10 pkt.).
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem łodzian 50:40, jednak
wysoka porażka w Krośnie
sprawiła, że punkt bonusowy
zainkasowały Wilki.
Po tym meczu ekipa H. Skrzydlewska Orzeł z dorobkiem 10
pkt. znalazła się na piątym miejscu w tabeli, ale jej sytuacja nadal
daleka jest od komfortowej. Trzy
zespoły zajmujące niższe pozycje (Zdunek Wybrzeże Gdańsk
– 10 pkt., Aforti Start Gniezno –
7, ROW Rybnik – 6) mają po jednym meczu zaległym, a przed
łodzianami jest niezwykle trudny wyjazd. W 12. kolejce, 3 lipca,
w Bydgoszczy czekać będzie na
nich Abramczyk Polonia – aktualny lider eWinner 1. Ligi (21
pkt.).
MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

29.06

29°C

Imieniny
obchodzą:
Paweł, Piotr,
Benedykta, Dalebor,
Emma, Kasjusz

Rodzinne miasto
W miniony weekend
w Łodzi w hali EC1
odbyła się podwójna
edycja XXXI i XXXII Międzynarodowej Wystawy
Kotów, a oto Tuwimowski
obraz mruczka:

36°C

CZWARTEK

30.06

Imieniny
obchodzą:
Arnold, Emilia,
Lucyna, Bazyli,
Julita, Leon

KRWAWA MARY(SIA)
Latem 1931 r. przed Sądem
Okręgowym w Łodzi stanęła młodziutka, drobna,
ledwie 18-letnia mężatka - Maria Kawczyńska
- oskarżona o usiłowanie
zabójstwa swego męża,
20-letniego Maksymiliana,
przy użyciu noża oraz poranienie posterunkowego
Policji Państwowej.
Kawczyńscy poznali się
w młodym wieku jako
nastolatkowie i Marysia
polubiła Maksa, tyle że na
związek ten nie zgadzali się
rodzice dziewczyny. Chłopak w desperacji usiłował
się otruć, co zostało uznane
za dowód wielkiej miłości
i doszło do ślubu, ale niedługo potem zaczęły się
awantury. Maks stracił posadę, a dom utrzymywała
młoda małżonka, pracując w tkalni Kroniga. Gdy
znów odzyskał posadę
i zarabiał, zaczął dla odmiany pić, a na dodatek Maria
dowiedziała się podczas
badań, że jest chora wenerycznie. Zaczęły się wzajemne oskarżenia o wiarołomstwo, co spowodowało,

GALERIA
ŁÓDZKICH
MURALI

zka
Ł aw e c
a
Tuwim

Kotek

Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.
Wzdycha kotek: o!
- Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka
Aż po samo dno. (…)

że małżonka wróciła pod
dach rodziców. Nie mogła
jednak znieść upokorzenia,
a dowiedziawszy się o romansie męża z pewną Helenką z ul. Nawrot, poprzysięgła zemstę. Najpierw
zaczaiła się z nożem na
wychodzącego z pracy przy
ul. Nowomiejskiej Maksymiliana, który ostrzeżony
przez kolegów uciekł tylną
bramą na ul. Wschodnią.
Marysia nie dała za wygraną i zastawiła pułapkę pod
domem kochanki. Czekała
kilka godzin, aż w końcu
pojawił się tam małżonek,
na którego wypadła z bramy i dwa razy ugodziła go
nożem w okolice serca. Gdy
na miejsce zdarzenia nadbiegł policjant, też otrzymał
kilka ran ciętych od desperatki.
Sprawa zakończyła się
w sądzie, gdzie Maria –
z uwagi na swój młody
wiek oraz działanie w afekcie – została skazana na rok
więzienia za usiłowanie
zabójstwa męża oraz na dodatkowe pół roku za atak
na policjanta na służbie. agr

ŁÓDZKIE GAWĘDY
Mural na terenie
Orientarium Łódź
przy ul. Konstantynowskiej 8/10
autorstwa Macieja Bielewicza

Kolejne wydanie w piątek 1 lipca
PIERWSI PRZYBYSZE ZA CHLEBEM
KARTKA Z KALENDARZA
28 czerwca 1821 r. – jak notują archiwa akt dawnych
– przybył do Łodzi pierwszy obcokrajowiec w poszukiwaniu możliwości zarobkowego osiedlenia się,
a był nim niejaki Fryderyk
Wilhelm Daun, ewangelik,
piekarz z zawodu, który
przybył z miejscowości
Rienershof (Rynarzew)
w Prusach. Celnik w trakcie odprawy wycenił jego
mienie niezbyt wysoko, na
240 zł, zaś dwa konie cią-

gnące wóz – na 90 zł. Granicę Królestwa Polskiego
rodzina złożona z żony,
dwóch synów i córki przekroczyła 16 maja 1821 r.
Fryderyk W. Daun zawinął
najpierw do Włocławka,
skąd po kilku tygodniach
mistrz bułek stanął – jak
się okazało – na niezbyt gościnnej łódzkiej ziemi. Wynajął miejsce w gospodzie,
ale już 21 lipca uzyskał od
burmistrza Czarkowskiego zgodę na… powrót do
Prus. Powodem był brak
środków na budowę domu

i nieprzyznanie na ten cel
pożyczki rządowej. Po kilku dniach ów prekursor
łódzkich imigrantów znika
z naszego miasta.
Przypomnijmy, że na podstawie ustawy z 1821 r. napływający z zagranicy rękodzielnicy mogli otrzymać
w Łodzi place i ogrody
w wieczystą dzierżawę.
Mogli też dostać parcelę
z gotowym domem lub pożyczkę na budowę. Przysługiwało im ponadto wiele innych przywilejów, ale
trzeba było spełniać okre-

ślone kryteria. Drugim osiedleńcem rękodzielniczym
– jak podają akta – był przybyły z Gniezna, w kwietniu
1822 r., stolarz Jan Pluciński. Natomiast następnymi
osadnikami byli dwaj postrzygacze wełny.
Do 1822 r. nie mieszkał
w Łodzi ani jeden cudzoziemiec, ale w grudniu 1823 r.
mamy już 9 majstrów sukienniczych ze Śląska.
W 1824 r. zaczyna się stopniowy, coraz większy napływ fachowców z branży
włókienniczej… agr

ANTONIEW, OLECHÓW, AUGUSTÓW
Jak pisaliśmy wcześniej,
władze pruskie pod koniec
XVIII w. założyły, oprócz
Nowosolnej, na terenach
obecnej Łodzi kilka innych
osad: Karkoszka, Antoniew,
Augustów oraz Olechów.
Ta pierwsza była niewielka,
położona w rejonie dzisiejszego centrum przy dworcu
Fabrycznym.
Znacznie większa osada
– Antoniew – zbudowana
została na terenach leżących między dzisiejszymi
ulicami: Wojska Polskiego,
Strykowską i Telefoniczną,
gdzie dawniej znajdowała
się wyludniona w XVII w.
wieś Lipinki. Według danych pruskich osada ta
w 1799 r. liczyła 257 mieszkańców, a w początkach lat
20. XIX w. doszła do ponad
800 i niewiele ustępowała
Łodzi czy Nowosolnej.
Większość mieszkańców
Antoniewa trudniła się
rzemiosłem, m.in. tkactwem. Była to też jedna

z pierwszych na obszarze
dzisiejszej Łodzi osad rzemieślniczych.
Osada Olechów, średniej
wielkości, leżała na terenach dzisiejszego Olechowa
osiedla. Nieco później, bo
w latach 1798–1802, założono osadę, która początkowo nazywać się miała Friedrichshagen, ale w czasach
Księstwa Warszawskiego
otrzymała nazwę Augustów.
Ta początkowo niewielka wieś o kilkunastu domach leżała w miejscu,
gdzie dziś rozciąga się
widzewskie przedmieście
o tej samej nazwie. Według
zaleceń pruskich nowo założone wsie miały być zasiedlane przez Niemców,
w praktyce jednak wyłącznie pruski charakter miały Nowosolna i Olechów,
W Augustowie, Antoniewie, a zwłaszcza w Karkoszce, ludność była przemieszana. agr

