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NOWY WOONERF

MONIUSZKI
nabiera kształtów
Przebudowana śródmiejska
ulica ma być gotowa na Light
Move Festival zaplanowany
na koniec września.
Ul. Moniuszki to dawny pasaż Meyera – jeden
z najbardziej cenionych
adresów w Łodzi pod
koniec XIX w. To tutaj
powstały luksusowe wille planowane na siedziby
ważnych w guberni oficjeli.
Remonty kolejnych zabytków przywracają
ulicy dawną świetność,
a uzupełnieniem jest
przebudowa samej drogi
będącej wielkim placem
budowy. Ulica zamieni
się w kolejny w Łodzi wo-
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SŁODZIAKI KOCIAKI

CZEKAJĄ NA DOM

onerf, podobny do tego na
ul. Traugutta i 6 Sierpnia.
Remont zmierza ku końcowi, a wykonawca układa właśnie nawierzchnię
jezdni. – Odbiory zaplanowaliśmy na wrzesień.
Jeśli stwierdzimy usterki,
firma będzie musiała je
naprawić. Ulicę chcemy
otworzyć na Light Move
Festival – zapowiada
Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich.
Ostatnim etapem przebudowy każdej ulicy są nasadzenia. Na ul. Moniuszki
pojawią się kwitnące na
różowo wiśnie. To one
będą sygnałem, że remont
jest już na ukończeniu. rd

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

W ostatnim czasie do
łódzkiego schroniska dla
zwierząt traﬁło mnóstwo
kociaków. Kocie szkraby
czekają w nim na odpowiedzialne domy. Maluchy mają od 5 do 12 tygodni.
– Niektóre są jeszcze nieporadne, inne już rozbrykane. Można na nie patrzeć bez końca. Wszystkie
kociaki opuszczające
schronisko są zachipowane i zaszczepione, a kiedy podrosną, będą miały

JASNA STRONA MIASTA

Podczas adopcji kota wymagane jest:
1. posiadanie transportera do
przewozu kota;
2. posiadanie dokumentu
tożsamości.
Pobierana jest również opłata
adopcyjna w wysokości 55 zł.

WSZYSTKO

NA SYGNALE

O JARACZA

URATOWALI
PISKLĘ PUSTUŁKI

NAKŁAD: 60000

INFO

SPACER
PO INWESTYCJI
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Łódzcy policjanci uratowali młodą pustułkę. Pisklę
najprawdopodobniej wypadło z gniazda i bezradnie leżało na betonowym
dziedzińcu IV Komisariatu Policji w Łodzi. Młody
ptak był bardzo wystraszony, nie ruszał się.
Policjant, który znalazł
pisklaka, zaopiekował się
nim i zaniósł go do stanowiska kierowania. Tam
wspólnie z dyżurnymi
jednostki stworzyli maleństwu bezpieczne tymczasowe schronienie.
Młody puchacz traﬁł pod
opiekę fachowców. Okazuje się, że jest w dobrej kondycji, nabiera sił i niedługo
powróci na łono natury.
(pj)

zapewnioną bezpłatną
kastrację/sterylizację
w schronisku – mówi
Marta Olesińska, szefowa
łódzkiego schroniska.
Osoby zainteresowane
adopcją kociaków sŁodziaków zapraszamy do
kontaktu ze schroniskiem:
schronisko.biuro@o2.pl
RedSc
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W SKRÓCIE

ODKRYCIA NA BRUSIE
Zakończył się kolejny już
etap badania dawnego
poligonu. Szukano przede
wszystkim miejsca pochówku kpt. Stanisława
Sojczyńskiego ps. „Warszyca” i siedmiu innych
żołnierzy Konspiracyjnego
Wojska Polskiego straconych na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego
w Łodzi 19 lutego 1947 r.

Redaktor naczelna:
Aleksandra Hac

Redaktor wydania:
Aleksandra Hac

Podczas tegorocznych
obserwacji przebadano rozległy teren o powierzchni blisko 52 arów.
Naukowcy znaleźli niepełny szkielet należący do
jednej osoby. Uchwycono
także podziemne relikty
budynków związanych
ze strzelnicami wojskowymi z różnych okresów poligonu na Brusie
w XX w. Odkryto i zin-

wentaryzowano kilkaset
artefaktów świadczących
o przeszłości poligonu,
m.in. elementy amunicji
ręcznej broni palnej oraz
innego wyposażenia wojskowego, jak również
fragmenty i zachowane
w całości egzemplarze
ceramicznej i szklanej zastawy stołowej..
(pj)

Zapraszamy na spacer po
kolejnej łódzkiej inwestycji.
Startujemy o godz. 17:00
w poniedziałek na skrzyżowaniu ul. Jaracza i POW. Na
pytania będą odpowiadać
wiceprezydent oraz urzędnicy odpowiedzialni za modernizację.
Na ul. Jaracza remontowany jest ponad kilometrowy odcinek jezdni – od
ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej do ul. Kopcińskiego. Mimo remontu uczestnicy spotkania
przespacerują się całą
trasą. Dzięki temu każdą
z wątpliwości mieszkańców będzie można
rozwiać na miejscu, przyglądając się realizowanej
inwestycji.
red

AKTUALNOŚCI

Poniedziałek, 11 lipca | nr 79/2022 (162)

3

FOTO: MAT. PRAS.

FAMUŁA
OGRODOWA 24

OD NOWA

ŁSI samodzielnie wyremontuje
zabytkową famułę Poznańskiego przy ul. Ogrodowej. Dawny
dom robotniczy za ok. 100 mln
zł zmieni się w wielofunkcyjny
obiekt z biurami i lokalami użytkowymi, hostelem oraz częścią
mieszkalną.
Początkowo Łódzka Spółka Infrastrukturalna szukała
partnera do inwestycji. Remont miał być zrealizowany
w formule partnerstwa prywatno-publicznego, ale negocjacje z zainteresowanymi nie

przyniosły zadowalających
rezultatów.
W związku z tym ŁSI samodzielnie zmodernizuje monumentalny dom robotniczy
przy ul. Ogrodowej 24. Przetarg na wykonawcę remontu ma zostać ogłoszony we
wrześniu, a prace powinny
rozpocząć się w 2023 r.
– Podpisaliśmy już umowę
na wykonanie nowych kosztorysów inwestorskich, bo
ostatnie są sprzed 1,5 roku
i są już nieaktualne. Chcemy
poznać aktualne koszty re-

montu, żeby zdecydować, na
jaki zakres możemy się zdecydować. Wiadomo, że ceny
materiałów
budowlanych
drastycznie ostatnio wzrosły
– mówi Mariusz Łysio, dyrektor strategii i rozwoju w ŁSI.
Wielofunkcyjność
Odnowiona Ogrodowa 24
ma zaoferować na parterze
14 lokali użytkowych (w tym
cztery dla gastronomii), które wynajęte zostaną łódzkim
przedsiębiorcom i restauratorom. Będzie też 58 miesz-

kań oraz obsługiwany przez
aplikację mobilną hostel z 41
pokojami na wynajem. Na
powierzchnie biurowe zarezerwowano trzy kondygnacje
budynku od strony ul. Ogrodowej. W części tej przestrzeni być może powstaną elastyczne biura serwisowane.
„Zielone” rozwiązania
ŁSI kładzie duży nacisk na
ekologię obiektu. Poza bogatą roślinnością, która pojawi się między budynkami
oraz na nich (kwietne łąki,

drzewa, trawniki rekreacyjne, zielone dachy i ściany,
ogród deszczowy), Ogrodowa 24 ma posiadać wydajną
instalację fotowoltaiczną zapewniającą zasilanie obiektu,
instalację do odzysku wody
szarej, zbiornik wody deszczowej, ekologiczny system
wspomagania
ogrzewania
z rekuperacją (odzyskiem
energii cieplnej z wentylacji) i instalację ograniczającą
zużycie wody w toaletach.

WAKACYJNE REMONTY

Piotr Jach
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INWESTYCJI
DZISIAJ START KOLEJNYCH

W poniedziałek, 11 lipca, ekipy budowlane pojawią się na
czterech ulicach. Po remontach każda z nich będzie miała nową, równą nawierzchnię.
Ul. Bednarska może nie jest
długa, ale ma duże znaczenie dla osób podróżujących
na trasie Centrum – Górna. Jej stan pozostawia
wiele do życzenia, dlatego
znalazła się ona na liście
tegorocznych remontów.

Nowy asfalt pojawi się na
całej długości ulicy. Wykonawca
wyremontuje
także chodniki. Inwestycję
podzielono na dwa etapy, a w pierwszym z nich
odnowiony zostanie odcinek od ul. Rzgowskiej do
ul. Unickiej. W związku
z pierwszym etapem prac
pojawią się ograniczenia
w ruchu na odcinku od
ul. Rzgowskiej do ul. Unickiej. Ten odcinek drogi bę-

dzie dostępny tylko dla kierowców jadących w stronę
ul. Pabianickiej.
W
zachodnio-północnej
części miasta startuje remont ul. Aleksandrowskiej.
Wylotówka na Aleksandrów będzie odnawiana od
skrzyżowania z ul. Szczecińską do rogatek.
Prace częściowo będą prowadzone pod ruchem, jednak nie unikniemy utrudnień. Podczas całej budowy

przejazd będzie możliwy
tylko w stronę centrum Łodzi.
Dla kierowców jadących
do Aleksandrowa Łódzkiego objazd wyznaczony
został przez ul. Szczecińską
oraz Antoniew i Rąbień
do ul. Konstantynowskiej
w Aleksandrowie Łódzkim. W drugą stronę, do
Łodzi, trasa wiedzie bez
zmian – możliwy jest dojazd
ul. Aleksandrowską.

Także w poniedziałek rozpocznie się remont ul. Wiączyńskiej. Roboty prowadzone będą połówkowo.
Ruch zostanie zachowany
tylko w jednym kierunku
– w stronę rynku Nowosolna, natomiast żeby pojechać w przeciwnym kierunku, należy skorzystać
z ul. Pomorskiej lub autostrady. Objazdem kursować będą autobusy linii 91
i dodatkowo uruchomiona

zostanie linia Z91.
Listę rozpoczynających się
dzisiaj remontów uzupełnia ul. Łąkowa. Tutaj nowy
asfalt zostanie położony na
odcinku al. Mickiewicza-Kopernika, po zachodniej
stronie, czyli tej z fabryką
Kindermana i dawną wytwórnią ﬁlmową.
TAnd, sasza

AKTUALNOŚCI
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DOJAZD DO A1

BUDOWA TRASY GÓRNA
NIE ZWALNIA

Nowy dojazd do autostrady
widać już dobrze z lotu ptaka. W 2023 r. skorzystamy
z nowego odcinka trasy Górna, którym wyjedziemy prosto na autostradę w góry.
Budowa trzeciego etapu Trasy Górna to jedna
z ważniejszych inwestycji
w Łodzi. Nie tylko połączy istniejący już odcinek
z węzłem na autostradzie
A1, ale pozwoli też na
uruchomienie i obsługę
komunikacyjną nowych
obszarów inwestycyjnych
o powierzchni 44 ha. Na
tych terenach funkcjonuje już pierwszy budynek
Amazon. Uruchomienie
nowego podłączenia do
autostrady pozwoli na
przeniesienie całego ruchu
samochodów ciężarowych
z obecnego wjazdu od
ul. Józefów.

Trasę Górna już widać
Budowa przebiega bardzo
sprawnie.
Wykonawca
wszedł właśnie na skrzyżowanie z ul. Brójecką,
gdzie zrywa nawierzchnię i przebudowuje kanalizację. Gotowa jest już
1/3 kolektora kanalizacji
deszczowej, trwa budowa
wodociągu i przepustów.
Prace przy wzmocnieniu
podłoża wynoszą już 90
proc., a przy wykopach
i nasypach – 70 proc.
Przebieg trasy Górna dobrze widać z lotu ptaka.
Dzięki zdjęciom lotniczym
łatwo wyobrazić sobie
przyszły kształt dojazdu
do autostrady.
Dojazd do A1
Nowy odcinek o długości
nieco ponad 7 km połączy
już istniejący fragment
trasy od ul. Rzgowskiej

z węzłem Łódź Górna na
autostradzie A1. Niemal 5
km to zadanie miasta, pozostały fragment zbuduje
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Nowa droga będzie mieć
na czterech skrzyżowaniach z drogami lokalnymi
ronda – z ul. Nowe Górki,

Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego. Nie zabraknie chodników, drogi
rowerowej i nowej zieleni.
Posadzonych zostanie blisko 3000 drzew oraz ponad
22 tys., krzewów, tysiące
bylin i traw ozdobnych.
red
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REWITALIZACJA

ODKRYCIA NA PL. WOLNOŚCI
Potwierdziły się przypuszczenia, że podczas przebudowy pl. Wolności odnajdą się
pozostałości po miejskich
studniach.
Przy Muzeum Etnograﬁcznym właśnie odkryto
ceglaną obudowę jednego z najstarszych
w mieście publicznych ujęć. Przy
studni znaleziono komorę po
mechanicznej
pompie. Studnia jest zasypana, ale archeolodzy podejmą
próbę jej częściowego odkrycia.
Znaleziska dokonano przy okazji przebudowy placu. Jego modernizacja to jedna z ponad
100 inwestycji, które miasto realizuje w ramach
programu
rewitalizacji.
Po remoncie pl. Wolności mocno się zazieleni.
W jego południowej części
powstanie skwer, a ruch
samochodowy i tramwa-

jowy zostanie przeniesiony na północną stronę. Inwestycja potrwa do końca
2023 r.
Na pl. Wolności działały cztery ogólnodostępne studnie, które sięgały
w głąb

ziemi na ok. 50 m. Najstarsza z nich stała przy ratuszu. Żeliwne, ozdobne
obudowy zabytkowych
studni widać dobrze na
zdjęciu Bronisława Wilkoszewskiego z końca XIX
w. Publiczne ujęcia wody

funkcjonowały także na
ul. Piotrkowskiej i Wólczańskiej, al. Kościuszki,
na pl. Kościelnym i Dąbrowskiego oraz na rynkach: Starym, Górnym,
Wodnym i Zielonym.
MiWi, sasza
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ŁSI BUDUJE

MŁYNEK I MILESZKI
do sieci
Łódzka Spółka Infrastrukturalna rozpoczęła trzeci
już etap budowy kanalizacji
na Młynku. W sumie na tym
osiedlu powstaną 4 km sieci.
Inwestycja
jest
warta
17 mln zł. Przewidziano również budowę 215
tzw. odejść bocznych do
poszczególnych
posesji.
Ułatwi to potencjalnym
przyszłym użytkownikom
kanalizacji podłączenie się
do sieci.
– Młynek to kolejne łódzkie
osiedle po Helenówku, Złotnie i Łagiewnikach, na którym kompleksowo budujemy kanalizację sanitarną. Na
większości ulic po zakończeniu prac związanych z siecią
położony też zostanie nowy
asfalt – mówi Mariusz Łysio,
dyrektor strategii i rozwoju
w ŁSI.
Budowa kanalizacji na
Młynku realizowana jest
sukcesywnie od kilku lat,
aby swoją siecią objąć całe
osiedle.
Z kolei na Mileszkach
ŁSI kończy II etap budowy kanalizacji. Finałem
było położenie asfaltu na
ul. Kosodrzewiny na całej szerokości jezdni od
ul.
Transmisyjnej
do
ul. Frezjowej. Na 15 lipca
przewidywany jest odbiór
techniczny.

Po zakończeniu II etapu
prac miasto wspólnie z ŁSI
rozpocznie realizację III
etapu inwestycji polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Pomorskiej, od ul. Henrykowskiej
do posesji Pomorska 338,
wraz z przepompownią
ścieków.
Mieszkańcy mogą teraz
wymienić
przydomowe
szamba na przyłącze do
sieci kanalizacyjnej, które
jest nie tylko rozwiązaniem
najwygodniejszym,
ale
również najbardziej ekologicznym. Chronione są
wówczas wody gruntowe,
z których Łódź czerpie zasoby. Warto podkreślić, że
90% zaopatrzenia miasta
pochodzi z 48 studni głębinowych, a łódzka woda
jest uznawana za jedną
z najlepszych w kraju.
red
FOT.LODZ.PL
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Kryminalne zagadki Łodzi
Czy kot może zostać detektywem i uratować miasto?
Przekonają się o tym słuchacze nowego projektu
Stowarzyszenia Soundsitive
Studio – serialu audio z cyklu „Kot Mundek na tropie”,
którego akcja rozgrywa się
w Łodzi!

Głównym bohaterem serialu jest kot Mundek Pazur,
młody i zdolny funkcjonariusz łódzkiej Zwierzopolicji. Zwierzak marzy o tym,
aby zostać detektywem
i jak się okazuje, nie jest to
cel łatwy do osiągnięcia.
– Myślę, że serial ze względu na ciekawych bohaterów i wciągającą
fabułę spodoba

odwiedzić w Łodzi. W serii
pojawiają się ul. Piotrkowska, Księży Młyn
oraz Szlak Bajkowej
Łodzi. Produkcja
podkreśla też zmiany
i rozwój miasta
w ostatnim
czasie.

Serial słuchowiskowy dla
dzieci „Łódź pod lupą.
Koci detektyw
na tropie” nie
tylko przenosi
najmłodszych do
świata przygód
głównego bohatera – prezentuje też
najciekawsze
miejsca, które warto

się wszystkim dzieciom,
które lubią słuchać bajek
– mówi Michał Cieślak,
autor scenariuszy na potrzeby projektu. – Chciałbym, żeby po przesłuchaniu produkcji najmłodsi
z innych regionów Polski
zamarzyli o łódzkiej wycieczce szlakiem przygód kota Mundka. Jestem
przekonany, że nie było
wcześniej podobnego
przedsięwzięcia.

Dźwiękowa superprodukcja
Serial składający się z pięciu odcinków
to prawdziwa
dźwiękowa superprodukcja, w której
występuje łącznie kilkunastu aktorów wcielających się w rozmaite postacie ze świata zwierząt.
Dzięki słuchowiskowej
formule nie za-

1

3
2

Usłyszymy m.in. głos Damiana Bąbola (1),
Huberta Tymińskiego (2) i Oliwii Olczyk (3)

FOT.LODZ.PL

LETNIE WARSZTATY

W ORIENTARIUM

Orientarium zaprasza dzieci
i młodzież do wspólnej zabawy. Jeszcze do 15 lipca trwa
oferta letnich warsztatów.
Warsztaty odbywają się
od poniedziałku do piątku. Warunkiem uczestnictwa jest zakup biletu
do Orientarium oraz biletu na wybrany godzinny
warsztat.
W programie: „Stop nudzie w świecie zwierząt”
w godz. 12:00–13:00 –
uczestnicy będą tworzyć
zabawki dla zwierząt,
wezmą udział w zabawie
z animatorkami, a także
nakarmią zwierzęta w minizoo; oraz „Poczuj się jak
zwierzę!” w godz. 14:00–

15:00 – dzieci sprawdzą swoje umiejętności
i zagrają w zwierzęce
kalambury. Warsztaty
przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 lat. Każdemu dziecku musi
towarzyszyć osoba dorosła (bezpłatnie).
Koszt: 20 zł/
1 godz.
(+ bilet
wstępu do
Orientarium ZOO
Łódź) – za
warsztat płaci tylko uczestnik.
RedZo

Dzieci poznają ciekawostki
ze świata zwierząt...

braknie w nim muzyki
i efektów dźwiękowych
oddających klimat kryminalnych poszukiwań.
Projekt to także kolejny
etap rozwoju platformy
Soundsitive Kids – bajki dla dzieci. Do tej pory
w ramach platformy zrealizowano ponad 80 materiałów audio. – Nasze bajki
są dostępne nieodpłatnie
w serwisach podcastowych takich jak Spotify,
Spreaker czy YouTube.
– mówi Filip Koszlaga,
wiceprezes Stowarzyszenia Soundsitive Studio
i pomysłodawca przedsięwzięcia.
Nieustannie szukamy nowych, ciekawych historii
wartych opowiedzenia,
kładąc jednocześnie duży
nacisk na walor edukacyjny prezentowanych
tekstów. Oddawanie
dźwiękiem klimatu Łodzi
zawsze było dla nas bardzo ważne. Jesteśmy przekonani, że pierwszy sezon
serialu o kocie Mundku
będzie dopiero początkiem
przygody i już niebawem
słuchacze poznają dalsze
losy dzielnego kociego detektywa .
RedKu

Zeskanuj kod QR
i posłuchaj bajki
Spotify

Google Podcasts

YouTube

DZIEJE SIĘ W

IAŁEK
PONIEDZ
Ekologia
mieszczucha
W godz. 9:00–15:00 Bałucki
Ośrodek Kultury – Centrum
Animacji i Rewitalizacji „RONDO” (ul. Limanowskiego 166)
zaprasza na twórcze i ekologiczne warsztaty dla dzieci
pt. „Ekologia mieszczucha”.
Zajęcia skierowane są do dzieci
w wieku 7–11 lat. Koszt udziału:
20 zł. Więcej informacji i zapisy: 42 653 36 45.

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Przytulnie w kinie

...i poćwiczą kreatywność
podczas zajęć plastycznych

Kino Przytulne zaprasza
do Miejskiej Strefy Kultury – Domu Kultury „502”
(ul. Sacharowa 18) na seanse
bez popcornu i bez reklam. We
wtorek będzie można obejrzeć dwa filmy: o godz.15:30
w ramach „Seansów biograficznych” – film „Pavarotti”,
a o godz. 18:00 w cyklu „Filmów z Sophią Loren” – „Aurorę”. Bilety: 12 zł na pojedynczy
seans, 20 zł za dwa filmy.
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TAI CHI

FOT. LODZ.PL

DLA CIAŁA I DUCHA
Tai chi (skrót od Tai chi chuan) to stara chińska sztuka
walki, relaksu i medytacji,
którą praktykują miliony ludzi na całym świecie.
Największą popularnością
Tai chi cieszy się jednak
w Chinach, gdzie w parkach
można zaobserwować duże
grupy osób uprawiających
ten sport. Co warto wiedzieć
o Tai chi i jakie korzyści
płyną z jego trenowania?
Tai chi jest sztuką walki
o wielowiekowej tradycji,
która powstała w Chinach. W ostatnich latach
zdobyła ona ogromną popularność na wszystkich
kontynentach, oddalając
się jednak tym samym
od swoich korzeni. Dziś
ćwiczenia Tai chi nie są
już sztuką walki, lecz
aktywnością polegają-

cą przede wszystkim na
precyzyjnych, powolnych
i płynnych ruchach lub
przyjmowaniu statycznych pozycji. Towarzyszą
im głębokie, rozluźniające oddechy i koncentracja
umysłu. Tai chi skupia się
również na energii życiowej qi i przyczynia się do
jej harmonijnego przepływu w organizmie człowieka. Jest to bardzo istotne
dla zdrowia, ponieważ
według tradycyjnej chińskiej medycyny choroba
to wynik zaburzenia równowagi energetycznej.
Wpływ Tai chi
na zdrowie
Mistrzowie Tai chi uważają, że dzięki systematycznemu treningowi
można osiągnąć elastyczność dziecka, siłę drwala

i umysł mędrca.
Brzmi to zachęcająco, dlatego
warto spróbować
tej pozytywnie
działającej na ciało formy ćwiczeń.
Korzyści wynikające z praktykowania Tai chi to m.in.:
• zwiększenie elastyczności stawów i ich
rozluźnienie;
• wzmocnienie mięśni;
• obniżenie poziomu
stresu i większy spokój;
• zmniejszenie napięcia
w ciele ćwiczącego;
• regulacja oddechu
i nauka prawidłowego oddychania przeponą;
• zwiększenie koncentracji;
• regulacja pracy serca

i wsparcie organizmu w walce z chorobami krążenia;
• poprawienie ogólnej
kondycji.
Tai chi wspomaga ponadto leczenie chorób
zwyrodnienia kręgosłupa, poprawia równowagę
i koordynację ruchową.
Zaobserwować można
także pozytywny wpływ
tej aktywności na układ
odpornościowy oraz trawienny.
Dzięki temu, że Tai chi nie
jest intensywną aktywnością, może być praktykowane przez osoby w każ-

dym wieku i o różnym
stanie zdrowia – seniorów, dzieci, kobiety w ciąży, a także osoby borykające się ze stwardnieniem
rozsianym, bólami kręgosłupa czy stawów. Jest to
też dobra propozycja dla
osób po zawale chcących
wrócić do aktywności fizycznej, jak również tych,
którzy nie znaleźli jeszcze
dla siebie odpowiedniej
formy ruchu.
Jak i gdzie zacząć
praktykować Tai chi?
Osoby stawiające pierwsze kroki w praktykowaniu Tai chi powinny robić
to pod okiem instruktora.
Pomoc doświadczonego
nauczyciela jest tu niezastąpiona. Wbrew pozorom, statyczne i powolne
ćwiczenia wymagają spo-

Chińska gimnastyka jest świetną aktywnością
dla osób w każdym wieku

ro wiedzy, cierpliwości,
wytrwałości i okazują się
– szczególnie na początku
– trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Łódzkie
szkoły i akademie Tai chi
czy domy kultury mają
w swojej ofercie zajęcia
dla początkujących. Warto też skorzystać z nieodpłatnych zajęć organizowanych przez Akademię
Tai Chi i Lok Hup. Odbywają się one od 3 lipca
w każdą niedzielę (przez
całe lato) w parku Źródliska, w pobliżu altany.
Z kolei dla tych, którzy
wolą ćwiczyć w domowym zaciszu, pomocne
mogą być instruktażowe
filmiki na You Tube lub
podręczniki.
Alup

WAKACJE
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EC1
EC1 ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
Pierwsza łódzka elektrownia miejska to dzisiaj
ogromne centrum kulturalno-edukacyjne. W EC1
znajdziemy
najnowocześniejsze w Polsce Planetarium oraz Centrum
Nauki i Techniki, a za rok
w swoje progi zaproszą
Centrum Komiksu i Centrum Filmowe, które również będą składać się na tę
wielką instytucję.
Dla najmłodszych największą atrakcją jest Centrum
Nauki i Techniki oraz Ulica
Żywiołów. Kolejne piętra
ekspozycji kryją historyczne
eksponaty, współczesne symulatory, gry komputerowe oraz eksperymenty, które zapewniają aktywność

ruchową i wspierają rozwój.
Pozwalają one prześledzić
nie tylko historię wyjątkowego miejsca, jakim jest EC1
Łódź, ale również poznać
wciąż używane technologie
produkcji prądu czy rozwój
wiedzy i cywilizacji. Multimedialne elementy wystawy zaskoczą i zachwycą
każdego.
Oprócz
wystaw
dużą
atrakcją jest Kino Sferyczne mieszczące się w imponującej, srebrzystej kuli
ulokowanej w środku Centrum Nauki i Techniki EC1.
W trakcie pokazów można
wybrać się m.in. „W Kosmos i z powrotem”, udać
się z wizytą do „Astronautów”, a także uzyskać „Kosmiczny Paszport”.

Planetarium EC1 to
nie tylko pokazy, podczas których wyruszymy w podróż w najdalsze zakątki kosmosu. Dla
fanów muzyki rockowej 15
i 29 lipca o godz. 18:30 odbędzie się niezwykłe widowisko muzyczne poświęcone
muzyce Pink Floyd. „The
Dark Side of The Moon”
i „The Wall” to zilustrowane
animacjami oraz wizualizacjami dzieła, które oddają hołd największym
przebojom zespołu na
kopule
Planetarium
EC1.

PALMY
PALMY
OD
OD FABRYKANTÓW
FABRYKANTÓW
W najstarszym łódzkim parku Źródliska I możemy odnaleźć miejsce pełne ciepła
i niezwykłej egzotyki, gdzie
choć na chwilę przeniesiemy
się do ciepłych stref klimatycznych. Możemy być pewni, że spacer po Palmiarni
dostarczy nam wielu przyjemnych wrażeń. To idealne
miejsce na deszczowy dzień,
które pozwala na obcowanie
z egzotyczną przyrodą pod
dachem.
Egzotyczna kolekcja roślin
to żywa historia Łodzi zapoczątkowana przez łódzkich
fabrykantów.
Najstarsze
rośliny to ponad 150-letnie
palmy. Uzupełniają je wspaniałe bananowce, araukarie,
bambusy i figowce. Pod okazałymi koronami kilkudziesięciu roślin miejsce znalazły:
storczyki, bromelie, begonie,
paprocie oraz krotony. Od
późnej wiosny dodatkowo
poznać możemy kilkadziesiąt
gatunków roślin rosnących
w ogródku dydaktycznym,
który uważany jest za pierw-

szy Ogród Botaniczny w Łodzi.
– Historia kolekcji roślin
egzotycznych
Palmiarni Ogrodu Botanicznego
w Łodzi jest znacznie starsza
od historii samego
obiektu. Najstarsze
rośliny znajdujące
się w kolekcji trafiły do Łodzi najprawdopodobniej
już w drugiej połowie XIX
w. Do roślin tych należały
m.in. palmy, które do dnia dzisiejszego możemy podziwiać
w łódzkiej Palmiarni. Były
one ozdobą oranżerii carskich
urzędników oraz łódzkich fabrykantów,

którzy zgodnie z ówczesną
modą prześcigali się w ich
kolekcjonowaniu – opowiada
Dorota Mańkowska, naczelnik Ogrodu Botanicznego
w Łodzi.

Po upalnych pierwszych dniach wakacji nadeszły
Nie oznacza to jednak, że wakacje w mieście muszą być
cje pod dachem znajdziemy w Łodzi.

Deszcz nie musi przeszkadzać w d
chyba że pojawia się razem z bu
albo chcemy rozpalić grilla.
mamy ochoty moknąć w
do zaoferowania sporo
i starszych mieszkańc

ORIE
ORIE
CZYL
CZYL
W
W ZO
ZO

Orientarium
w Łodzi zajmuje
powierzchnię blisko
10 pełnowymiarowych
boisk piłkarskich. To największy tego typu obiekt
w Polsce oraz jeden z największych i najnowocześniejszych pawilonów dla
zwierząt w Europie.
Ekspozycja została podzielona na cztery części
W pierwszej – słoniarni –
zobaczymy największego
słonia indyjskiego w Europie, Aleksandra, oraz jego
młodszego kolegę, Taru
Niebawem dołączy do
nich trzeci dżentelmen, syn
Aleksa – Kyan.
Druga strefa, zwana Celebes, podzielona jest na
dwa wybiegi. Jeden z nich
zajmują wyderki orientalne, Marlenka i Vincent
jeżozwierze palawańskie
kur bankiwa oraz anoa nizinne. Na drugim wybiegu
zamieszkała rodzina makaków – Punjub, Calineczka
Naomi oraz Jaya.
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ROLKI
ROLKI II WROTKI
WROTKI
DLA
DLA KAŻDEGO
KAŻDEGO
Lodowisko przy ul. Popiełuszki wiosną
i latem zamienia się w rolkowisko. Dlaczego warto się tam wybrać? Jazda na
rolkach to aktywność ﬁzyczna, która jest
doskonałym treningiem dla naszego ciała, ponieważ angażuje wiele grup mięśniowych: nogi,
brzuch, grzbiet
czy pośladki.
Rolki to także
świetna forma

nieco chłodniejsze i deszczowe dni.
ć nudne. Sprawdzamy, jakie atrak-

dobrej zabawie w plenerze,
urzą i porywistym wiatrem
Niemniej jednak, jeśli nie
wakacyjne dni, Łódź ma
o atrakcji dla młodszych
ców.

ENTARIUM,
ENTARIUM,
LI
LI DŻUNGLA
DŻUNGLA
OO
OO
MODA,
MODA, FILM,
FILM,
ZIEMIA
ZIEMIA OBIECANA
OBIECANA

m
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–
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u
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W kolejnej części – oceanicznej – znajduje się ponad 1300 ryb, w tym rekiny
– rzadko spotykane rekiny
gitarowe, rekiny brodate,
żarłacze rafowe czarnopłetwe oraz płaszczki – orlenie
plamiste i himantury. Gatunki te można podziwiać
z poziomu największego
w Polsce podwodnego tunelu. W mniejszych zbiornikach pływają m. in. koniki morskie, rogatnice,
rozdymki oraz apogony.
Ostatnia, najgorętsza strefa, to Wyspy Sundajskie.
Spotkamy tutaj rekordowych rozmiarów krokodyla gawialowego – Krakena
i jego partnerkę – Penelopę,
orangutany sumatrzańskie
– Ketawę, Budiego i Joko,
gibony, langury jawajskie,
binturongi, myszojelenie
oraz niedźwiedzie malajskie. W tej części są także
latają azjatyckie ptaki.

To może mniej oczywista
propozycja, ale łódzkie muzea mają świetne i cenione
w całym kraju wystawy i nie
wystarczy palców na obu rękach, aby zliczyć wszystkie
adresy, które warto odwiedzić. Co więcej, prawie każda z instytucji w jeden dzień
tygodnia udostępnia swoje
stałe wystawy za darmo.
Dokąd zatem powinniśmy skierować kroki, aby
poobcować nieco ze sztuką, historią i kulturą? Na
liście muzeów wartych
odwiedzenia nie może zabraknąć Muzeum Miasta
w Pałacu Poznańskiego
z nową multimedialną
wystawą „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś”. Druga propozycja to Biała
Fabryka, czyli Centralne
Muzeum Włókiennictwa
w dawnej fabryce Geyera, ze
świetną ekspozycją „Miasto-Moda-Maszyna”. Kolejne
miejsce, które powinniśmy
zobaczyć, to pałac najwięk-

szego łódzkiego fabrykanta
– Scheiblera. W Muzeum
Kinematograﬁi czeka na nas
nowa wystawa poświęcona
oczywiście Łodzi Filmowej
(a stamtąd już rzut beretem
do Palmiarni).
Kolejne miejsce, a w zasadzie dwa, to siedziby
Muzeum
Sztuki.
Pierwsza mieści się
w kolejnym pałacu
rodziny
Poznańskich
przy
ul. Więckowskiego,
a druga w przędzalni
tych fabrykantów –
przy ul. Ogrodowej.
Z Muzeum Miasta
sąsiaduje
kolejne
miejsce, w którym
poczujemy
ducha
Łodzi Fabrycznej. To
mieszczące się w Manufakturze
Muzeum
Fabryki, w którym na ekspozycję składają się najprawdziwsze
maszyny
z XIX- i XX-wiecznych zakładów.

Najmłodszym z kolei dzieckiem na muzealnej mapie
miasta jest Muzeum Sportu
przy al. Politechniki.

relaksu oraz sposób na aktywne spędzanie czasu z rodziną i znajomymi.
Ale to nie wszystko. Rolki mogą pomóc
w zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Podczas godzinnego treningumożna spalić do 700 kcal, podobnie
jak przy bieganiu, ale jazda na rolkach
ma tę przewagę, że w dużo mniejszym
stopniu obciąża stawy. Ruch jest płynny, nie wymaga nagłych zrywów, co
sprawia, że kolana i kręgosłup nie są tak
narażone na przeciążenia jak w trakcie
biegu. Dodatkowo rolki wyrabiają poczucie równowagi i rozwijają koordynację ruchową, która przydaje się nie tylko
w sportach, lecz także w życiu codziennym.
Na koniec najważniejsze – rolki nie znają barier wiekowych. Na tym sprzęcie
mogą jeździć wszystkie pokolenia: rodzice, dzieci, a nawet dziadkowie. Bez
względu na to, jakie tempo wybierzemy, jazda na rolkach pozwoli przyjemnie spędzić czas z korzyścią dla zdrowia
i wyglądu naszej sylwetki.
Aby skorzystać z obiektu, należy zabrać
ze sobą rolki lub wrotki bez hamulców.
Rolkowisko jest otwarte w poniedziałki,
wtorki i czwartki w godz. 10:00–16:00,
w środy i piątki w godz. 10:00–18:00
oraz w sobotę od godz. 10:00 do 17:00.
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Zieleńce, parki, osiedlowe restauracje, a do tego przychodnie, rynki, szkoły i przedszkola.
Mieszkańcy Teoﬁlowa chwalą
sobie swoje osiedle pod wieloma
względami.
Jeszcze kilka lat temu stan
dróg na Teoﬁlowie pozostawiał wiele do życzenia. Od
2012 r. sukcesywnie remonto-

Wodny Raj
wane są zarówno te główne,
jak i mniejsze osiedlowe uliczki. Jak zmienił się Teoﬁlów?
Symbol na start
Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc osiedla
znajduje się nieopodal zbiegu
ul. Rojnej i Kaczeńcowej. W parku Żeromskie-

go znajduje się napis Teo,
symbol osiedla. Stanął on
w miejscu samolotu, który przez
lata dla mieszkańców osiedla
był punktem orientacyjnym
w terenie. Samolot zniknął
z cokołu na początku lat 90.
Młodsze pokolenia poszukiwały pomysłu na nowy znak
rozpoznawczy i tak zrodził się
projekt do Budżetu
Obywatelskiego.
W 2014 r. Teoﬁlów
dorobił się nowego symbolu.

w której wymieniono sauny ﬁńskie i wyremontowano
zjeżdżalnię.

Proste ulice,
równe chodniki
Jednym z najistotniejszych
remontów, na który czekali
mieszkańcy Teoﬁlowa, był
remont ul. Rojnej, od Szczecińskiej do Traktorowej.
Powstały tutaj ronda oraz
wyniesione
skrzyżowania,
które skutecznie spowalniają ruch, dzięki czemu ulica
zachowała osiedlowy charakter. Remont ul. Rojnej, razem
z przebudową ul. Grabieniec
i Lnianej, kosztował prawie 30
mln zł. Na terenie Teoﬁlowa
wyremontowane zostały także ul. Żubardzka i Rydzowa.
Na nich, oprócz wymiany nawierzchni i modernizacji chodników, powstały nowe zatoki
przystankowe.
Kierowcy dojeżdżający do
Teoﬁlowa z pewnością docenili wyremontowaną ul. Św.
Teresy czy Wersalską,
które położone są już na
sąsiadujących Bałutach
Zachodnich.

Parki,
przychodnie,
szkoły
Napis Teo znajduje się u wejścia
do parku Żeromskiego. Miejsce
to ze zwykłego
zieleńca zamieniło się w teren
z atrakcjami dla
grup w różnym
wieku. Dla aktywnych
wybudowana została
siłownia
pod
chmurką
i stoły do gry
w ping-ponga, Ważna
a dla tych, którzy Aleksandrowska
chcą poćwiczyć Zarówno dla mieszkańumysł, powstały stoliki do gry ców Teoﬁlowa, jak i Bałut
w szachy i chińczyka. Jest też Zachodnich oraz miejscoplac zabaw, a w całym parku wości i miast przylegajądostawiono nowe ławki i ko- cych do Łodzi, takich jak
sze na śmieci.
Poprawił się również komfort
w miejskich przychodniach.
Zarówno ta na Łanowej, jak
i przychodnia „Wielkopolska” zostały docieplone i mają
także wymienioną instalację ogrzewania. Na osiedlu
zmodernizowane
zostały
także przedszkola, żłobki i szkoły, m.in. Zespół
Szkół Rzemiosła czy
Żłobek nr 18. W sumie
od 2011 r. inwestycje
prowadzone
były
w 13 placówkach na
łączną kwotę ponad
12 mln zł.
Remontu
doczekała się także płyUl. Aleksandrowska
walnia Wodny Raj,

Park im. S. Żeromskiego
Aleksandrów, Rąbień czy Antoniew, niezwykle
istotna jest ul. Aleksandrowska. Ma długość ok. 5 km i jest
remontowana sukcesywnie od
2012 r. Pierwszy wyremontowany odcinek, od ul. Szczecińskiej do Bielicowej, obejmował
wymianę nawierzchni, a także
modernizację
przystanków
tramwajowych. Wybudowana
została także droga rowerowa
i ciąg pieszo-rowerowy na odcinkach: Traktoro-

Ul.

wa – Bielicowa i Szczecińska
– Chochoła.
Dzisiaj (tj. 11 lipca) rozpoczyna się dalszy etap remontu
ul. Aleksandrowskiej. Tym
razem przebudowa obejmuje odcinek od ul. Szczecińskiej aż do granic miasta.
Na ponad kilometrowym
fragmencie jezdni wymieniona zostanie nawierzchnia, a między Bielicową
i Szczecińską naprawiane jest torowisko.
W związku z pracami kierowcy mogą
spodziewać
się
utrudnień.
Ruch
ul. Aleksandrowską
odbywa się tylko
w kierunku Łodzi.
Kierowcy,
którzy
chcą dotrzeć do
Aleksandrowa
Łódzkiego,
mają
Kaczeńcowa
wyznaczony objazd
przez ul. Szczecińską oraz Antoniew
i Rąbień do ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie.
Co dalej?
Na tym nie koniec zmian
na Teoﬁlowie. Najbliższe
lata to także przebudowy
ulic: Kaczeńcowej, Rąbieńskiej i Szczecińskiej oraz
łącznik między Kaczeńcową a Traktorową. Na ten
moment szacunkowe koszty tych inwestycji wynoszą
ponad 130 mln zł.
red
FOT. ARCHIWUM REDAKCJI

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
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OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w terminie do dnia 31 października 2022 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2023 r.
Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.
3519), zmienionej uchwałą Nr XLIII/1337/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2950).
2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby ﬁzyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.
3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
4. Termin realizacji prac objętych wnioskiem nie może być dłuższy niż do dnia 5 grudnia 2023 r.
5. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania ﬁnansowych środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
6. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
7. Zmniejszenie wysokości ﬁnansowych środków własnych jest możliwe jedynie w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku lub w przypadku zabytku
o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej.
8. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora ﬁnansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych.
9. Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 października 2022 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia dotyczącego przedmiotowego naboru
wniosków. Wnioski należy składać w formie papierowej, osobiście w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami – Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od
al. Schillera) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (data wpływu do urzędu nie może przekraczać 31
października 2022 r.). Druk wniosku jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi ul. Wólczańska 36,
tel. 42 6384333, 42 6384236, 42 2726250, 42 6384228, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
10. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2023 r.
1.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 11 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy
nieruchomości położonych w Łodzi przy:


ul. Dzwonowa bez numeru (części działki nr 11/23 w obrębie G-41) o powierzchni 3,15 m2,



ul. Rabatkowa 107 (działka nr 762/2 - w obrębie P-5) o powierzchni 19 m2,



ul. św. Jerzego 12 (części działki nr 41/3w obrębie P-8) o powierzchni 49,84 m2,



ul. Suwalska 2/4 (działka nr 122/2 - w obrębie G-4) o powierzchni 20 m2,



al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 43 (część działki nr 336/3 - w obrębie G-5)
o powierzchni 1,1 m2,



ul. Suwalska 2/4 (część działki nr 122/3 - w obrębie G-4) o powierzchni 400 m2,



ul. Ferdynanda Ossendowskiego bez numeru i bocznicy kolejowej (część działki nr
194/18 - w obrębie G-18) o powierzchni 21 m2,



ul. Kosmonautów 2-16 (część działki nr 49/34 - w obrębie G-11) o powierzchni 14 m2,



ul. Rzgowska 55 (część działki nr 372/2 - w obrębie G-12) o powierzchni 46 m2,



ul. Obywatelska bez numeru (część działki nr 144/2- w obrębie P-36) o powierzchni 44,9 m2,



al. Jana Pawła II bez numeru (działka nr 87/6 - w obrębie P-29) o powierzchni 110 m2,



ul. Obywatelska bez numeru (część działki nr 143/2 - w obrębie P-36) o powierzchni 44,1 m2,



al. Jana Pawła II bez numeru (działka nr 87/8 - w obrębie P-29) o powierzchni 109 m2,



ul. Cmentarna 3A (część działki nr 81/2- w obrębie P-9) o powierzchni 59,6 m2,



ul. Tuszyńska 112 (działka nr 1030/2 - w obrębie G-26) o powierzchni 960 m2,



ul. Cmentarna bez numeru (część działki nr 47/9 - w obrębie P-9) o powierzchni 30,7 m2,



ul. Sowia bez numeru (część działki nr 86/4 - w obrębie P-29) o powierzchni 339 m2,



ul. Romualda Mielczarskiego 32 (część działki nr 49 - w obrębie P-9) o powierzchni 25,9 m2,



ul. Bronowa 3 (działka nr 381 - w obrębie P-5) o powierzchni 293 m2,



ul. Bronowa bez numeru (działka nr 382/4 - w obrębie P-5) o powierzchni 99 m2,



ul. Bronowa bez numeru (działka nr 382/5 - w obrębie P-5) o powierzchni 78 m2,



ul. Józefów bez numeru (działka nr 64/2 - w obrębie G-45) o powierzchni 655 m2,



ul. Józefów bez numeru (działka nr 63/11 - w obrębie G-45) o powierzchni 288 m2,



ul. Maurycego Mochnackiego 33 (części działki nr 106/1- w obrębie G-14) o powierzchni 105 m2,



ul. Bratysławska bez numeru (działka nr 595/38 - w obrębie P-27) o powierzchni 48 m2,



ul. Życzliwa 17 (działka nr 139 - w obrębie G-24) o powierzchni 590 m2,

przeznaczone do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat


ul. Bierna bez numeru (część działki nr 407/14 - w obrębie G-41) o powierzchni 110 m2,



ul. Skośna bez numeru (działka nr 450/5 - w obrębie G-41) o powierzchni 61 m2,



ul. Ogrodowa bez numeru (część działki nr 24/14 - w obrębie P-9) o powierzchni 2488 m2,



ul. Ogrodowa 28D (część działki nr 25/3 - w obrębie P-9) o powierzchni 6672 m2,



ul. Ogrodowej bez numeru (część działki nr 16/1 - w obrębie P-9) o powierzchni 86 m2,



ul. Ogrodowa bez numeru (część działki nr 16/2 - w obrębie P-9) o powierzchni 39 m2,



ul. Ogrodowa 48 (działka nr 14 - w obrębie P-9) o powierzchni 234 m ,



ul. Ogrodowa 46 (działka nr 15 - w obrębie P-9) o powierzchni 239 m2,



ul. Kotoniarska bez numeru (działka nr 280/1 - w obrębie G-19) o powierzchni 460 m2,



ul. Mania 7 (działka nr 287/1 - w obrębie P-6) o powierzchni 40 m2,



ul. Mania 7 (działka nr 287/2 - w obrębie P-6) o powierzchni 21 m2,



ul. Mania 7 (działka nr 287/7 - w obrębie P-6) o powierzchni 3m2,



ul. Marii Konopnickiej bez numeru (działka nr 511/3 - w obrębie G-28) o powierzchni 35 m2,



ul. Cieszyńska 8 (działka nr 35/2 - w obrębie G-10) o powierzchni 41 m2,



ul. Rabatkowa 109 (działka nr 762/1 - w obrębie P-5) o powierzchni 64 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

2



ul. Rudzka 37 (działka nr 486/6 - w obrębie G-40) o powierzchni 27 127 m2,



ul. Rudzka bez numeru (działka nr 488/3 - w obrębie G-40) o powierzchni 2 011 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 15 lat, w drodze bezprzetargowej,



ul. Łaskowice bez numeru (część działki nr 27/12 - w obrębie G-53) o powierzchni 3480 m2,



ul. Łaskowice bez numeru (część działki nr 768 - w obrębie G-53) o powierzchni 19 400 m2,



ul. Łaskowice bez numeru (część działki nr 27/9 - w obrębie G-53) o powierzchni 5 920 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Czas powoli wracać na
ziemię. Marzycielski ton
Twoich myśli zostanie
ukrócony dzięki zbliżającej się pełni. Po 13 lipca
rozsądniej podejdziesz
do wielu kwestii, w tym
do planów zawodowych.
Jeśli utrzymasz tendencję do racjonalizowania,
może być to początek
nowych działań.

Wodnik (20.01-18.02)
Wodników, których trapią dylematy miłosne,
poprowadzi trygon Wenus do Saturna. Dzięki
niemu łatwiej będzie
posłuchać rad bardziej
doświadczonych i otworzyć się na dialog.
W drugiej połowie miesiąca zadbaj szczególnie
o zdrowie duszy – to
może być męczący czas.

Ryby (19.02-20.03)
Marzyciele, pora kończyć bujanie w obłokach!
Kwadratura Wenus do
Neptuna wyjątkowo silnie
oddziałuje na osoby spod
znaku Ryb, które ostatnio
są skłonne do wspomnień
i rozważania przeszłości.
Pora zejść na ziemię! Inaczej przegapisz istotne
zmiany, na które możesz
mieć wpływ!

Rak (21.06-22.07)
Merkury spotyka się ze
Słońcem w znaku Raka. To
przyniesie spokój w życiu
rodzinnym i równowagę
w życiu miłosnym. Pamiętaj, że zmiana to proces,
który czasem wydaje się
nudny i niepotrzebny. Staraj się dotrzymać danych
sobie obietnic, bo z nikim
nie spędzisz w życiu tyle
czasu, co z samym sobą.

Lew (23.07-22.08)
Lwy w lipcu nie szukają chwilowych uciech,
a pielęgnują to, na co
pracowały długi czas.
Dla par w nieformalnych
związkach to moment
na zastanowienie się, co
dalej. Wiele z nich będzie
marzyć o powiększeniu
rodziny lub sformalizowaniu relacji. Samotne
Lwy muszą jeszcze chwilę poczekać, jednak ich
cierpliwość zostanie wynagrodzona pod koniec
miesiąca.

Panna (23.08-22.09)
Lubisz korzystać z lata
i świetnie się bawić,
dlatego w nadchodzącym czasie staniesz się
królem dyskoteki lub
numerem jeden na parkiecie! Łap wspomnienia
i pozwól sobie na ekspresję uczuć, bo sierpień będzie bardziej zadaniowy.
Przygotuj się na porządki
w życiu miłosnym – nadchodzi właściwa pora, by
wyjaśnić pewne kwestie
ze Strzelcem.
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Baran (21.03-19.04)
Czas to twój największy
sprzymierzeniec. Pozwoli
ocenić, czyje intencje są
szczere, a kto powinien
pójść w odstawkę. Jeśli
rozważasz nową znajomość na tle uczuciowym,
to dobry moment na takie zmiany. Nie ustępuj
w sprawach rodzinnych
– tym razem to Ty masz
słuszność i niebawem
ktoś przyzna Ci rację.

Waga (23.09-22.10)
Zamykasz serce na
przeszłość, jednak nie
jest to ostateczny rozrachunek z minionymi
doświadczeniami. Nowy
tydzień może przynieść
dreszcz ekscytacji za
sprawą przypadkowego
flirtu. Nastawi Cię on
pozytywnie i sprawi, że
odzyskasz wigor. Sukcesy sportowe? To pewnik!

Byk (20.04-20.05)
Wiele pomysłów, a tak
mało czasu. Sekstyl
Merkurego z Uranem
przynosi nowe pomysły,
których realizacja może
zająć lata. Czy jesteś
gotowy, by poświęcić
aż tyle? W gorącej wodzie kąpane Byki często
porzucają czasochłonne
przedsięwzięcia, dlatego jeśli chcesz się przebranżowić, uzbrój się
w cierpliwość.

Skorpion (23.10-22.11)
Powierzone Ci tajemnice
zostaw dla siebie. Choć
ciężko czasem dochować obietnicy, możesz
stracić cenną przyjaźń.
Po 13 lipca uporządkujesz sprawy zawodowe
i wyznaczysz sobie nowy
cel. Pamiętaj, żeby nie
szukać go na siłę – jeśli
nie pojawi się prędko,
odpuść i skup się na bieżących problemach.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Czas spokoju i poukładania – tak zapowiada
się Twój tydzień. Jeśli
są w Twoim kalendarzu
drobne rzeczy, które
odkładałeś na później,
to dobry moment na ich
realizację. Teraz to, co
poróżniło Cię z bliską
osobą, przestanie mieć
znaczenie, dlatego nastaw się na kompromisy.

Strzelec (23.11-21.12)
Trudno przyjąć Ci krytykę. Ludzie dookoła nie
rozumieją, ile znaczą dla
Ciebie wolność i swoboda działania. Nie słuchaj ich opinii na temat
Twoich pasji i dalej idź
w zaparte. Postaraj się
przy tym nie wchodzić
w niepotrzebne spory.
Skup się na działaniu,
a p o j a w i ą s i ę n ow e
szanse i liczne okazje na
rozwój. Czerp z nich, ile
tylko możesz!

13

SPORT

14

Poniedziałek, 11 lipca | nr 79/2022 (162)
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SIATKARSKIE OKNO TRANSFEROWE

CZAS

DUŻYCH

PRZEMIAN

Prawdziwe trzęsienie ziemi
zapowiada się w zespole
Grota Budowlanych Łódź.
Drużynę czeka gruntowna
przebudowa — żegna się
z nią aż siedem kluczowych zawodniczek.
Zmiany będą dotyczyły
praktycznie wszystkich
pozycji. Klub już powoli
ogłasza, kto zastąpi odchodzące siatkarki. Przebudowa zespołu szykuje się również w ŁKS

Czy w nadchodzącym
sezonie znów
będziemy
mieli łódzki medal?

Commercecon Łódź, choć
w przypadku Łódzkich
Wiewiór władze klubu powoli cedzą informacje. Wiemy już o kilku rozstaniach
i o dwóch nowych transferach. To jednak na pewno
nie koniec.
Spore zamieszanie obserwujemy w zespole Grota
Budowlanych Łódź. Drużyna przeżywa teraz prawdziwe przemeblowanie.
Z zespołem żegna się aż
siedem zawodniczek. Są to
siatkarki podstawowe,
które w zeszłym sezonie
w dużej mierze stanowiły
o sile Budowlanych.
W składzie niebiesko-biało-czerwonych nie zobaczymy m.in. Kubanki Any
Cleger, Pauliny Damaske,
Weroniki Centki czy Zuzanny Góreckiej. To prawdziwe trzęsienie ziemi, bo
oznacza, że łódzki zespół
czeka zmiana praktycznie
na każdej pozycji – w ataku,
przyjęciu i na rozegraniu.
Na szczęście władze klubu
już zaczęły kontraktować
nowe siatkarki. Nowe,
choć doskonale znane
kibicom, bo mówimy

o dwóch wielkich powrotach. Linię przyjęcia ma
wzmocnić Julia Kąkol, łódzkim kibicom znana lepiej
pod swoim panieńskim
nazwiskiem, czyli Twardowska. Do klubu wraca
po dwóch sezonach przerwy, które spędziła w Radomiu i Świeciu. W przyjęciu
będzie współpracowała
z Moniką Fedusio, która
zdecydowała się zostać
w Łodzi na kolejny sezon.
To również dobra wiadomość dla kibiców. Monika to filar Budowlanych
– w zeszłym sezonie Tauron
Ligi zdobyła pięć statuetek
MVP, gra w reprezentacji Polski
i jest jedną
z najlepszych
przyj-

mujących w lidze. Z kolei
w rozegraniu zespół ma
wzmocnić Ewelina Polak. To też wielki powrót,
bo do Łodzi wraca po
4 latach przerwy. Tym razem będzie tworzyła duet
z Martyną Łazowską i to
te dwie siatkarki pokierują
grą zespołu. Poza Moniką
Fedusio w Budowlanych
zostaje też kapitan drużyny
– Małgorzata Lisiak, dla której będzie to już piąty sezon
w Łodzi, a także libero Justyna Łysiak i wychowanka
klubu, młoda przyjmująca,
Justyna Kędziora.
Nowe Wiewióry
Rozstań nie
brakuje
również
w ŁKS-ie.
W biało-czerwono-białych
barwach nie
zobaczymy już
m.in. Pietry Jukoski, która po jednym
sezonie spędzonym
w Polsce wraca do Brazylii. Na przeprowadzkę
zdecydowała się też Mar-

tyna Grajber. Przyjmująca
brązowych medalistek
Polski wybrała inny kierunek, bo nie leci za ocean,
ale przenosi się do Włoch.
Dla kibiców największym
ciosem może być jednak
zapowiedziane odejście
z zespołu Krystyny Strasz.
To już legenda łódzkiej
drużyny nazywana przez
fanów Super Wiewiórą.
Zawodniczka grająca na
pozycji Libero spędziła
w ŁKS-ie aż 6 lat! Zdobyła z klubem mistrzostwo
i wicemistrzostwo Polski,
a także trzy brązowe medale. Teraz będzie grała
w Radomce Radom.
Na szczęście są też dobre
informacje. Na pozosta-

nie przy al. Unii Lubelskiej zdecydowała się
rozgrywająca — Roberta Ratzke. Brazylijka była filarem ŁKS-u
w poprzednich rozgrywkach i jedną z najlepszych zawodniczek
na tej pozycji w Tauron
Lidze. Gra w reprezentacji swojego kraju,
z którą zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie.
A co z nowymi zawodniczkami? Na razie
władze klubu ogłosiły
transfery młodych siatkarek. Do „dziupli” dołącza zaledwie 18-letnia
Anastasiia Hryshchuk,
która do tej pory grała
w sekcji młodzieżowej
ŁKS-u. Zespół zasili też
Kinga Drabek, dotychczasowa libero BKS-u
Bielsko-Biała, która
wspomoże na tej pozycji Paulinę Maj-Erwardt.
To jednak na pewno
nie koniec transferów
i wkrótce usłyszymy
o kolejnych zawodniczkach, które będziemy
mogli oglądać w Łodzi.
JB

Poniedziałek, 11 lipca | nr 79/2022 (162)

15

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

11.07

22°C

Imieniny
obchodzą:
Benedykt, Kalina,
Olga, Cyprian,
Karina, Pelagia

WTOREK

12.07

MIASTO RODZINNE
Pan Maluśkiewicz był mały, ale
wiersz pana Juliana o dzielnym
podróżniku jest chyba najdłuższy w jego twórczości dla dzieci.
A zaczyna się tak:

Był sobie pan Maluśkiewicz
Najmniejszy na świecie chyba.
Wszystko już poznał i widział
Z wyjątkiem wieloryba.

24°C

Imieniny
obchodzą:
Bruno, Euzebiusz,
Andrzej, Epifania
Feliks, Henryk

ŁODZIANIZMY

Pan Maluśkiewic
z
Ławeczka
Tuwima

Pan Maluśkiewicz
Maluśkiewicz był – tyci,
Tyciuśki jak ziarnko kawy,
A oprócz tego podróżnik,
A oprócz tego ciekawy.
Więc nie m
można
ożna się dziwić,
Że ujrzeć chciał wieloryba,
Bo wieloryb jest przeogromny,
Największy na świecie chyba.

Robotnice w hali fabryki włókienniczej w Łodzi (ok. 1920 r.)
Foto WAF, Muzeum Narodowe w Warszawie

Dalszy ciąg tej oceanicznej
wyprawy w łódeczce z łupiny
orzecha trzeba już doczytać,
bo to niemal poemat heroiczny
z zabawną puentą… agr

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

FALFA, FLAJER I FLOKI
Od czasu do czasu przywołujemy w naszym
łódzkim słowniczku pojęcia związane z przemysłem włókienniczym,
które przez całe pokolenia były zrozumiałe
i używane na co dzień.
Dziś kilka przykładów
na literę F.
Falfa to w potocznym
znaczeniu szpulka, na
którą nawijane były nici
przędzy bawełnianej.
Flajer natomiast to maszyna przędzalnicza,
wrzecienica, która wyciąga i skręca przędzę,

czyniąc ją coraz cieńszą.
Słowo pochodzi od ang.
fleyer – przędzarka, ale
na określenie przędzalnika używano wyrażenia – szpiner (od niem.
Spinner).
Flokami nazywano zaś
resztki, czyli przędzę
odpadową. Był jeszcze forgan, tzn. niedoprzęd (niem. Vorgarn)
– surowiec bawełniany
w trakcie obróbki jeszcze przed skręceniem go
w nić, który podawany
był z wałków na ﬂajery.
I wszystko jasne… agr

Kolejne wydanie w środę

13 lipca

Mural na terenie Orientarium Łódź przy ul. Konstantynowskiej 8/10 autorstwa Bartka Bojarczuka

POCZĄTEK DIASPORY ŻYDOWSKIEJ
ŁÓDZKIE GAWĘDY
Wzrost liczby mieszkańców Łodzi w okresie porozbiorowym,
na przełomie XVIII
i XIX w. był w znacznym
stopniu spowodowany
napływem ludności żydowskiej, która zaczęła
osiedlać się w naszym
mieście. W 1793 r. w Łodzi mieszkały tylko trzy
rodziny żydowskie, liczące razem 11 osób. Spisy
za 1809 r. wykazują już
98 osób wyznania mojżeszowego. W latach przed
rozbiorami nie było tu
zakazu osiedlania się
Żydów, ale dopiero
w XVIII w. spotykamy
pierwszych przedstawicieli tej narodowości.

Według danych z końca
tego stulecia Żydzi stanowili zaledwie 6% ludności, a w 1808 r. – 13%.
Ogólna liczba mieszkańców miasta też wzrastała. W 1798 r. łodzian jest
już 369, w 1808 r. – 434,
a w 1810 r. – 514, by
wskutek wojen i epidemii w 1815 r. liczba ta
spadła do 331 osób.
Za datę powstania
gminy żydowskiej
w Łodzi przyjmuje się
1806 r. Pierwsza łódzka synagoga powstała
w 1809 r. prz ul. Wolborskiej, w narożniku Starego Rynku. Drewniany,
kryty gontem budynek
został wystawiony przez

nowo powstający kahał
łódzki, który uniezależniał społeczność żydowską od gminy lutomierskiej. Plac zakupiono
za 165 zł od dawnego
polizei-bürgermeistra,
Józefa Aufschlaga, oﬁcera armii pruskiej, który
niezbyt chlubnie zapisał
się w pamięci łódzkich
mieszczan jako człowiek
bezwzględny, przebiegły i pazerny. To za jego
sprawą doszło do ostrego konfliktu w sprawie
utworzenia gwardii narodowej w czasach Księstwa Warszawskiego, ale
o tym już w następnym
odcinku. agr

POTĘGA RODU HEINZLÓW
11 lipca 2015 r. zakończono
trwający niemal dekadę remont kaplicy rodziny Heinzlów na Starym Cmentarzu
przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
Okazała nagrobna kaplica-mauzoleum została wybudowana w latach 1899–1903
w stylu neorenesansowym
według projektu berlińskiego architekta, Franza
Schwechtena. Wystawiono ją
w celu upamiętnienia jednego
z największych łódzkich fabrykantów – Juliusza Heinzla
– na zlecenie wdowy Pauliny
z Volkmanów. Ta perełka architektury funeralnej potwierdza pozycję przemysłowego
rodu.
Obiekt kształtem nawiązuje
do kaplicy Zygmuntowskiej
na Wawelu i jest zarazem
jednym z ostatnich tego typu
projektów na ziemiach pol-

skich. Budowla wzniesiona
na planie prostokąta ma wymiary 10,4 × 9,5 m z nakrywającą go kopułą. W części tylnej
do bryły dostawiono absydę
w kształcie trapezu o półkolistym wnętrzu ze schodami

prowadzącymi do krypt.
Wejście stanowi dwukolumnowy portyk z dużymi,
dwuskrzydłowymi, dębowymi drzwiami nabijanymi guzami z brązu. Nad wejściem
umieszczono tympanon ukazujący Chrystusa i aniołów.
KARTKA Z KALENDARZA Ściany ponad kolumnami
wieńczy fryz o ornamencie
roślinnym. Imponująca kopuła z krzyżem na szczycie
została umieszczona na cylindrze z dekoracją 12 prostokątnych okien oddzielanych od siebie misternymi
płaskorzeźbami aniołów.
Wnętrze kaplicy wykonano
z kremowego piaskowca
szydłowieckiego.
Dawniej we wnętrzu znajdował się marmurowy
posąg Juliusza Heinzla, który gdzieś zaginął…
agr
Kaplica Heinzla po remoncie
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INWESTYCJI
MIEJSKICH

Z ŁODZI PROSTO NA AUTOSTRADĘ
JAK SIĘ ZMIENI TRASA GÓRNA?
Nowy odcinek o długości nieco ponad 7 km połączy już istniejący
fragment trasy (od ul. Rzgowskiej) z węzłem Łódź Górna na autostradzie A1. Niemal 5 km to zadanie miasta Łódź, pozostały fragment (od granic miasta do węzła na terenach gminy Brójce) zbuduje
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nowa droga będzie mieć po jednym
pasie ruchu w każdą stronę (o szerokości 3,5 m), na czterech skrzyżowaniach z drogami lokalnymi powstaną ronda – z ul. Nowe Górki,
Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego.

DROGA DLA ROWERÓW I ZIELEŃ
Na Trasie Górna nie zabraknie też drogi dla rowerów oraz zieleni.
Posadzonych zostanie blisko 3000 drzew oraz ponad 22 tysiące
krzewów, w tym: dąb szypułkowy, klon pospolity, sosna górska, grab
pospolity, jarząb turyngski, wierzba siwa, brzoza brodawkowata,
platan klonolistny. Wśród krzewów pojawią się krzewuszka cudowna, berberys Thunbergii, róża wielokwiatowa, głóg jednoszyjkowy.
Ponadto kilka tysięcy bylin i traw ozdobnych.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Realizacja projektu pn. Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna. Inwestycja w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
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