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15 i 16 lat mają dwaj podej-
rzani o rozbój zatrzymani 
przez policjantów z komisa-
riatu na Widzewie. 
Do przestępstwa doszło 
1 lipca. W okolicach skrzy-
żowania ulic Wieńcowej 
i Rokicińskiej grupka mło-
dych ludzi napadła na wra-
cającego do doku 31-latka. 
Pobili go i ukradli portfel 
z dokumentami i pieniędz-
mi (blisko 800 zł). Większość 
osób uciekła z miejsca zda-
rzenia, ale świadkowie ujęli 
i zatrzymali do przyjazdu 
policji 16-latka, mieszkańca 
gminy Andrespol. Chłopak 
był podpity, miał przy sobie 
butelkę z alkoholem. Poli-

cjanci przekazali go matce 
wraz z wezwaniem do sta-
wienia się na widzewskim 
komisariacie w celu złożenia 
wyjaśnień.
W toku dalszych czyn-
ności funkcjonariusze 
ustalili adres zamieszka-
nia jego o rok młodszego 
wspólnika. 15-latek, tak-
że mieszkający w gminie 
Andrespol, był mocno 
zaskoczony widokiem po-
licjantów w drzwiach swo-
jego domu. Przyznał się 
do udziału w pobiciu po 
uprzednim spożyciu alko-
holu. 
O dalszym losie obu nasto-
latków zadecyduje Sąd Ro-
dzinny i Nieletnich w Łodzi.

(pj)
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NA SYGNALENA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

RADA MIEJSKA W ŁODZI

Łódź uplasowała się na drugim 
miejscu w rankingu miast przy-
jaznych kierowcom przygotowa-
nym przez serwis Oponeo.pl wraz 
z aplikacją Yanosik.

Drugie miejsce wśród miast 
powyżej 300 tys. mieszkań-
ców to świetny wynik. Łódź 
ustąpiła pierwszeństwa tylko 
Gdańskowi, lokując się przed 
Warszawą, Poznaniem, Szcze-
cinem, Bydgoszczą, Krako-
wem, Lublinem i Wrocławiem. 
Kryteriami branymi pod uwa-
gę przy tworzeniu rankingu 

były: prędkość jazdy w cen-
trum i w granicach miasta, 
liczba kolizji, parkingi, infra-
struktura dla samochodów 
elektrycznych, carsharing, 
ceny paliwa, koszt ubezpie-
czenia auta i koszty wymiany 
opon. Łódź wypada zdecy-
dowanie najlepiej, jeśli chodzi 
o ceny paliw. Łódzcy kierowcy 
mogą także cieszyć się niemal 
najtańszym w kraju ubezpie-
czeniem. Poprawy wymaga 
natomiast carsharing  – w tej 
kategorii Łódź przebijają Lu-
blin i Bydgoszcz. red
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NASTOLATKI POD 
WPŁYWEM ALKOHOLU

ZA I PRZECIW
PLANOM DEWELOPERÓW

InwestująInwestują
i zatrudniająi zatrudniają

MOŻNA BĘDZIE LECZYĆ ZIMNEM

Rada Miejska w Łodzi zaapro-
bowała wniosek o lokalizację 
inwestycji mieszkaniowej, 
którą warszawska fi rma Pro-
fbud, korzystając z zapisów 
ustawy „lex developer”, za-
mierza zrealizować na dział-
kach przy ul. Tramwajowej 
7/9 i ul. Lindleya 8. Akcepta-
cji radnych nie zyskał nato-
miast projekt budowy osiedla 
mieszkaniowego w rejonie 
ul. Traktorowej i ul. Cedry.

„Lex developer” to po-
chodząca z 2018 r. ustawa 
o ułatwieniach w przygoto-
waniu i realizacji inwesty-
cji mieszkaniowych, która 
pozwala wznosić budynki 
mieszkalne z pominięciem 
istniejących procedur – za-
pisów miejscowych pla-
nów zagospodarowania 

czy reguły dobrego są-

siedztwa. W Łodzi dzięki 
tej specustawie realizowa-
nych jest już kilka projek-
tów, w tym m.in. słynny 
wieżowiec Golden Tower 
przy Centralu II.
Inwestycja na działkach 
przy ul. Tramwajowej 
7/9 i ul. Lindleya 8 będzie 
nową częścią osiedla Pri-
mo, które fi rma Profbud 
buduje przy ul. Tramwajo-
wej już od 2018 r. Będzie to 
5-piętrowy budynek z po-
nad 300 mieszkaniami.
– Nie będzie w nim lokali 
usługowych. Ul. Lindleya 
to cicha, wewnętrzna ulicz-
ka, więc zrezygnowaliśmy 
z tego typu powierzchni, 
by nie naruszać spokoju 
mieszkańców – informuje 
Patrycja Świentczak, star-
szy spe- cjalista ds. mar-

ketingu i PR 
Profbud. 

Z odmową radnych spo-
tkał się natomiast inny 
wniosek o lokalizację in-
westycji mieszkaniowej 
– przy ul. Traktorowej 
i ul. Cedry. Działający tam 
deweloper chciał rozbu-
dować powstające osiedle 
o kolejne budynki z prawie 
300 mieszkaniami. Okaza-
ło się jednak, że będą one 
kolidować nie tylko z miej-
scowym planem zagospo-
darowania przestrzen-
nego, ale też z zapisami 
studium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
miasta Łodzi, a także pla-
nowanym przedłużeniem 
ul. Wojska Polskiego.

(pj)

Link Financial Group, duża 
europejska fi rma działająca 
na rynku inwestycji i zarzą-
dzania wierzytelnościami, 
inwestuje w Łodzi, tworząc 
jedną z największych spółek 
tej branży w Polsce. Została 
strategicznym inwestorem 
łódzkiej Grupy Kapitałowej 
Obligo, a przy ul. Targowej 
w Łodzi uruchomiła biuro 
i poszukuje nowych pracow-
ników. Docelowo zamierza 
zatrudniać 200 osób.

Link Financial Group to zało-
żona w 1998 r. fi rma oferują-
ca instytucjom fi nansowym i 
prywatnym inwestorom fi -
nansowanie zakupu wierzy-
telności i zarządzanie nimi. 
Rozporządza ponad 5 mln 
kont klientów i aktywami 
o wartości przekraczającej 
50 mld euro, zatrudniając 
ponad 950 osób w ośmiu 
krajach. Do łódzkiego biu-
ra poszukuje na początek 
kandydatów na stanowisko 

negocjatora – te osoby staną 
w pierwszej linii kontaktu 
z klientem.
W związku z zakładanym 
rozwojem fi rmy w planach 
jest zatrudnianie kolejnych 
grup pracowników.
Łódzka Grupa Kapitałowa 
Obligo, która weszła w skład 
Link Financial Group, to 
szybko rozwijająca się fi r-
ma skupiająca spółki zarzą-
dzające wierzytelnościami. 
Przed fuzją obsługiwała po-
nad 300 tys. spraw o łącznej 
wartości ponad 1,6 mld zł.

(pj)

Miejskie Centrum Medyczne 
„Widzew” przy al. Piłsudskie-
go 157 wzbogaciło się o nową 
kriokomorę do leczenia zim-
nem. Obecnie trwają jej testy 
i szkolenia rehabilitantów, 
którzy będą ją obsługiwać. 
Pacjentom zacznie służyć od 
września.
– Koszt zakupu samej krio-
komory to ok. 200 tys. zł. 
Dodatkowe 60 tys. zł kosz-
towało dostosowanie po-
mieszczeń do potrzeb urzą-
dzenia. Kriokomora jest 
nominalnie pięcioosobo-
wa, ale sądzę, że w jednym 
czasie będą z niej korzystać 
trzy osoby. Urządzenie 
ma specjalny przedsionek, 
w którym przy -50°C ciało 
przyzwyczaja się do dzia-
łania zimna. Potem już 

wchodzimy do „kapsuły”, 
w której temperatura spa-
da do -100°C. Zabieg trwa 
2 min, ale jego działanie 
jest nieocenione. Stymuluje 
układ krążenia, wspaniale 
sprawdza się u osób z cho-
robami neurologicznymi, 
reumatologicznymi czy or-
topedycznymi – zachwala 
Elżbieta Junczyk, dyrektor 
MCM „Widzew”. 
Zabiegi mają być zlecane 
przez lekarza w ramach 
NFZ. Będzie też możliwość 
komercyjnego skorzysta-
nia z fi zjoterapii w krioko-
morze.
Przypomnijmy, przychod-
nia przy al. Piłsudskiego 
157 posiada już bogato wy-
posażoną poradnię rehabi-
litacyjną.                      OHO

ŁÓDŹ PRZYJAZNA KIEROWCOMŁÓDŹ PRZYJAZNA KIEROWCOM

FOT.  LODZ.PL
pisów miejscowych pla-
nów zagospodarowania 

czy reguły dobrego są-

Patrycja Świentczak, star-
szy spe- cjalista ds. mar-

ketingu i PR 
Profbud. 

Teren inwestycji
przy ul. Lindleya
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Już tylko dni dzielą nas od odsło-
nięcia lustrzanej rzeźby ponad 
3-metrowego serca na placu 
przed pałacem Poznańskiego. 
Teraz jest ona polerowana na 
wysoki połysk, aby każdy mógł 
się w niej doskonale przejrzeć.

W środę, 13 lipca, pozna-
my szczegóły ofi cjalnego 
odsłonięcia nowej, wido-
wiskowej rzeźby, która 
będzie miała swoje miejsce 
przy jednym z głównych 
skrzyżowań w mieście. 
Tam, gdzie przecina się 
ul. Zachodnia z ul. Ogrodo-
wą, naprzeciwko łódzkiego 
Luwru, czyli pałacu Po-
znańskiego, stanie wysoka 
na 3,5 m rzeźba w kształ-

cie serca. Jej powierzchnia 
będzie wypolerowana na 
wysoki połysk, co oznacza, 
że nie tylko przejrzymy się 
w niej jak w lustrze, ale tak-
że zobaczymy, że nie ma 
w niej żadnych elementów 
konstrukcyjnych takich jak 
spawy czy łączenia.
Od kilkunastu dni na placu 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, między 
pałacem Poznańskiego 
a hotelem Puro, trwają pra-
ce ziemne. Nie są tu wymie-
niane instalacje, ale układa-
ny jest właśnie fundament 
pod nową, wielką atrakcję 
w mieście. 
Sama rzeźba jest przygoto-
wywana do najważniejszej 

podróży w jednym z ma-
gazynów na Widzewie. Za-
nim fi rma Langowski Logi-
stics, która specjalizuje się 
w transporcie nietypowych 
obiektów, zajmie się prze-
wozem na plac WOŚP, ser-
ce musi zostać oczyszczo-
ne z wszelkich śladów po 
morskiej podróży. Do por-
tu w Gdańsku dotarło ono 
z chińskiego Tianjin pod 
Pekinem, gdzie zostało wy-
rzeźbione przez kolektyw 
Sino Sculpture Group. Fir-
ma może pochwalić się re-
alizacjami na całym świecie, 
o czym świadczy fakt, że 
jej prace można podziwiać 
w Los Angeles, Singapurze 
czy Nowym Jorku. Na kon-

cie ma także monumental-
ne, wysokie na kilkadziesiąt 
metrów posągi Buddy. 
Serce zostanie zamontowa-
ne za pomocą specjalnych 
śrub kotwiących i będzie 
sprawiało wrażenie, jakby 
wyrastało z ziemi. Instalo-
wanie rzeźby przed pała-
cem powinno rozpocząć się 
za kilka dni. Przed ofi cjalną 
imprezą go nie zobaczymy, 
bowiem będzie zasłonięte 
materiałem.
Ofi cjalny kilkugodzinny 
program z atrakcjami po-
znamy w dzisiaj (13 lipca) 
o godz. 11:00.

Red

Do modernizacji dworca Łódź Kali-
ska, prowadzonej już przez PKP Pol-
skie Linie Kolejowe  S.A., przystępuje 
też spółka Polskie Koleje Państwowe 
S.A. będąca właścicielem budynku 
dworca oraz placu przed nim. To wła-
śnie z powodu planowanego remontu 
konieczna była likwidacja funkcjo-
nującej tam pętli autobusowej i prze-
niesienie jej na drugą stronę wiaduk-
tu, bliżej al. Włókniarzy.

– Modernizacja budynku dwor-
ca Łódź Kaliska jest częścią 
realizowanego obecnie przez 
PKP S.A. ogólnopolskiego 
Programu Inwestycji Dworco-
wych, którym objętych jest ok. 
200 obiektów w całym kraju 

– mówi Michał Stilger, rzecznik 
prasowy PKP S.A. – Jeśli chodzi 
o Łódź Kaliską, to odebraliśmy 
już projekt budowlany, mamy 
także pozwolenie na budowę, 
a obecnie fi nalizujemy odbiór 
projektu wykonawczego. Kiedy 
skompletujemy dokumentację 
projektową, będziemy w stanie 
zaprezentować więcej szczegó-
łów, w tym wizualizację dworca 
po przebudowie. 
Jak informuje PKP S.A., 
prace obejmą moderniza-
cję budynku dworca oraz 
przebudowę placu przydworco-
wego od strony al. Bandurskiego 
w części należącej do PKP S.A. 

Powstaną tam m.in. miejsca par-
kingowe, w tym typu kiss & ride, 
tereny zielone i przystanek auto-
busowy. Prace będą skorelowane 
z przebudową stacji prowadzoną 
obecnie przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe.  
W najbliższym czasie PKP pla-
nują ogłosić przetarg na wybór 
wykonawcy robót budowlanych. 
Jeśli wszystkie prace przebie-
gną pomyślnie i kolejne etapy 
inwestycji będą realizowane 
zgodnie z harmonogramem, to 
przebudowa dworca Łódź Kali-
ska powinna zostać ukończona 
w 2024 r.

(pj)
.

Ruch turystyczny w Łodzi znów 
jest w rozkwicie. Miasto za-
wdzięcza to po części wyróż-
nieniu w rankingu Best of the 
World 2022 magazynu „Natio-
nal Geographic” jako jednego 
z 25 miejsc na świecie wartych 
odwiedzenia, ale też Orienta-
rium w ogrodzie zoologicznym, 
które od otwarcia stało się tu-
rystycznym hitem.

Orientarium w Łodzi od-
wiedziło już 320 tys. osób, 
z czego połowę stanowią 
ludzie spoza aglomeracji 
łódzkiej. W dni powszednie 
azjatycki pawilon odwie-
dza ok. 3–4 tys. osób dzien-
nie, natomiast w soboty 

i niedziele jest to ok. 8 tys. 
gości. Największym zain-
teresowaniem niezmien-
nie cieszy się pokazowa 
kąpiel słoni indyjskich, ale 
ludzi przyciągają też kar-
mienia rekinów, oranguta-
nów sumatrzańskich czy 
niedźwiedzi malajskich. Na 
zwiedzających czeka sporo 
atrakcji wewnątrz obiektu, 
m.in. interaktywne zabawki 
czy fotobudki.
Wzmożony ruch turystycz-
ny ma swoje odzwiercie-
dlenie także w statystykach 
Łódzkiej Informacji Tury-
stycznej (ul. Piotrkowska 
28). Maj był rekordowym 
miesiącem pod względem 

liczby odwiedzających to 
miejsce w całej historii dzia-
łalności ŁOT – 8202 oso-
by z Polski oraz 597 osób 
z zagranicy (przy czym 
ruch zagraniczny dopiero 
odżywa). Dla porównania 
– w 2021 r. w tym samym 
miesiącu Informację od-
wiedziło dwa razy mniej 
turystów (4100). Od otwar-
cia Orientarium do końca 
czerwca przy ul. Piotrkow-
skiej 28 pojawiło się ponad 
17,5 tys. turystów – ponad 
90% z Polski, a także osoby 
z Ukrainy, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Włoch oraz 
Francji. Dane Informacji 
wskazują, iż całkowita licz-

ba turystów w Łodzi (rów-
nież tych, którzy nie poja-
wiają się w punkcie) stale 
rośnie.
– Obłożenie łódzkich hoteli 
wynosiło w maju 71,7%, co 
stanowi bardzo dobry wy-
nik. Warto wspomnieć, iż 
w maju 2021 r. ten wskaź-
nik wynosił jedynie 25%. 
Sezon wiosenny w turysty-
ce biznesowej był bardzo 
owocny – zapewnia Domi-
nik Chrapek, dyrektor ge-
neralny hotelu DoubleTree 
by Hilton Łódź, członek 
Rady Łódzkiej Organizacji 
Turystycznej. 

OHO

cie ma także monumental-
ne, wysokie na kilkadziesiąt 

Serce zostanie zamontowa-
ne za pomocą specjalnych 
śrub kotwiących i będzie 
sprawiało wrażenie, jakby 
wyrastało z ziemi. Instalo-
wanie rzeźby przed pała-
cem powinno rozpocząć się 
za kilka dni. Przed ofi cjalną 
imprezą go nie zobaczymy, 
bowiem będzie zasłonięte 

Ofi cjalny kilkugodzinny 
program z atrakcjami po-
znamy w dzisiaj (13 lipca) 

Red

SERCE NA POŁYSK!SERCE NA POŁYSK!

ORIENTARIUM NAPĘDZA TURYSTYKĘORIENTARIUM NAPĘDZA TURYSTYKĘ

DALSZE ZMIANY NA KALISKIM

FOT. ŁÓDŹ.PL
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RUSZAJĄ KOLEJNE 
REMONTY DRÓG

JAPOŃSKA INWESTYCJAJAPOŃSKA INWESTYCJA
ZA 1,5 MLD ZŁZA 1,5 MLD ZŁ

Zagęszcza się mapa waka-
cyjnych remontów łódzkich 
dróg. W poniedziałek, 18 lip-
ca, rozpocznie się wymiana 
nawierzchni części ul. Fran-
ciszkańskiej. Ruszą też pra-
ce poprzedzające naprawę 
ul. Telefonicznej.

S t a n  n a w i e r z c h n i  n a 
ul. Franciszkańskiej zde-
cydowanie poprawi się na 
północ od jej skrzyżowania 
z ul. Wojska Polskiego – do 
ul. Organizacji Wolność 
i Niezawisłość.  Metamor-
fozę przejdzie też skrzyżo-
wanie ul. Franciszkańskiej 
z ul. Wojska Polskiego, 
gdzie odseparowane od 
jezdni zostanie torowisko 
tramwajowe, co ma uła-
twić przejazd kierowcom. 

Zmniejszone natężenie ru-
chu po tej części ul. Fran-
ciszkańskiej, spowodowa-
ne przebudową ul. Wojska 
Polskiego, powinno uła-
twić drogowcom wykona-
nie zadania.  

Najpierw sieci, potem 
jezdnia
Kompleksowego remon-
tu doczeka się jeszcze 
w 2022 r. także odcinek 
ul .  Telefonicznej  –  od 
al. Palki do wiaduktu ko-
lejowego. Tam jednak naj-
pierw wkroczy Łódzka 
Spółka Infrastrukturalna, 
która 18 lipca rozpocznie 
remonty podziemnych sie-
ci.  W pierwszej kolejności 
prace będą prowadzone 
na ul. Telefonicznej przy 

ul. Doły, która zostanie za-
mknięta dla ruchu pojaz-
dów. Wjazd w ul. Smutną 
i ul. Doły możliwy będzie 
od ul. Łomnickiej. Przejazd 
ul. Telefoniczną będzie za-
chowany w obu kierun-
kach dzięki zwężeniom 
jezdni. Zmienioną trasą 
pojadą autobusy linii 87, 
które kursować będą tylko 
w wariancie 87B – z Żubar-
dzia do zajezdni Telefo-
niczna.
Kiedy ŁSI już upora się 
z wymianą sieci, ul. Tele-
foniczną przejmie Zarząd 
Dróg i Transportu, który 
siłami wykonawcy ułoży 
na wspomnianym odcinku 
nową asfaltową nawierzch-
nię. Z ulicy, będącej jedną 
z głównych dróg dojazdo-

wych na Stoki i do powsta-
jących tam nowych osiedli, 
zniknie wreszcie zniena-
widzona przez kierowców 
trylinka. W trakcie prac 
ul. Telefoniczna będzie 
jednokierunkowa w stronę 
centrum, w kierunku do 
al. Palki.
Na tym nie ko-
niec planów 
remontowych 
łódzkich ulic. 
W  k o l e j c e 
czekają m.in. 
ul. Maratońska, ul. Popie-
łuszki i ul. Kaczeńcowa. 
W 2022 r. miasto kosztem 
pół miliarda złotych wyre-
montuje ponad 50 odcin-
ków dróg.

(pj)

14 lipca 
przypada Dzień Rekina. 
Choć zwierzęta te nie cieszą 
się najlepszą reputacją, jest 
to dobra okazja, by bliżej je 
poznać i docenić jako część 
ekosystemu. Obchody Dnia 
Rekina odbędą się 14 lipca 
w łódzkim Orientarium.

Wśród planowanych na 
ten dzień atrakcji będzie 
spotkanie z edukatorem 
i opowieści o morskich ga-
tunkach zwierząt. 
– Dlaczego niektóre rekiny 
mogą leżeć nieruchomo, 
a inne nawet gdy śpią, cały 
czas płyną? Jakie rozmiary 

osiągną nasi podopieczni 
i czemu jeszcze ich nie osią-
gnęły? Czym jest fi nning 
i czemu zupę z płetwy re-
kina określa się jako jedną 
z najbrutalniejszych potraw 
na świecie? W czwartek 
odpowiemy na wszystkie 
nurtujące pytania – zachęca 
Michał Gołędowski, edu-
kator z łódzkiego zoo.
Orientarium czynne będzie, 
jak zawsze, w godz. 9:00–
19:00. Kasy otwarte są go-
dzinę krócej.

red

Łódzka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna pozyskała nowego 
wielkiego inwestora – ja-
pońską fi rmę Daikin będącą 
jednym z największych pro-
ducentów urządzeń wentyla-
cyjnych i grzewczych na ryn-
ku europejskim. Zainwestuje 
ona ok. 1,5 mld zł w fabrykę 
pomp ciepła, którą zbuduje 
w Ksawerowie. Do 2025 r. 
zatrudnienie ma tam znaleźć 
ok. 1000 osób.

– To przedsięwzięcie jest 
dla nas bardzo ważne – 
podkreślił Masatsugu Mi-
naka, prezes fi rmy Daikin, 
podpisując umowę z ŁSSE. 
– Rynek europejski jest 
jednym z najważniejszych 
rynków na świecie. Dzieje 
się tak, ponieważ Europa 
to region świadomy aspek-
tów środowiskowych, któ-
ry inwestuje w nowe ener-
gie, a także dba o to, by 
obniżać emisję ze spalań.
Japońska fi rma zdecy-

dowała się na inwesty-
cję w Łódzkiej Specjalnej 
Strefi e Ekonomicznej za 
sprawą jej naturalnych 
atutów: położenia w cen-
tralnej Polsce, dobrej sieci 
autostrad i dróg szybkiego 
ruchu wokół Łodzi oraz 
dostępności wykwalifi ko-
wanych pracowników. Da-
ikin zapowiada, że fabryka 
w Ksawerowie stanie się 
do 2025 r. jego najwięk-
szym zakładem produk-
cyjnym w Europie, a ma 
ich obecnie 12.
Daikin Industries to blisko 
stuletni koncern technolo-
giczny z siedzibą w Osa-
ce. Zajmuje się przede 
wszystkim produkcją kli-
matyzatorów, oczyszcza-
czy powietrza i urządzeń 
grzewczych, w tym pomp 
ciepła. Firma jest obecna 
w blisko 170 krajach na 
całym świecie. Zatrudnia 
ok. 89 tys. osób.

(pj)

Dzień Rekina:
godz. 10:00–11:00 – Poczuj się jak rekin! Bezpłatne malowanie twarzy 
godz. 12:30–13:00 – Spotkanie z nurkiem (podwodny tunel Orientarium)
godz. 14:00–14:30 – Spotkanie z edukatorem (podwodny tunel Orientarium)
godz. 14:30 – Pokazowe karmienie rekinów

NA BAŁUTACH I NA STOKACH

ŁÓDZKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA

14 lipca 
przypada Dzień Rekina. 
Choć zwierzęta te nie cieszą 
się najlepszą reputacją, jest 
to dobra okazja, by bliżej je 
poznać i docenić jako część 
ekosystemu. Obchody Dnia 
Rekina odbędą się 14 lipca 

osiągną nasi podopieczni 
i czemu jeszcze ich nie osią-
gnęły? Czym jest fi nning 
i czemu zupę z płetwy re-
kina określa się jako jedną 
z najbrutalniejszych potraw 

DZIEŃ REKINADZIEŃ REKINA
W ORIENTARIUM  W ORIENTARIUM  

wych na Stoki i do powsta-
jących tam nowych osiedli, 
zniknie wreszcie zniena-
widzona przez kierowców 
trylinka. W trakcie prac 
ul. Telefoniczna będzie 
jednokierunkowa w stronę 
centrum, w kierunku do 

ul. Maratońska, ul. Popie-
łuszki i ul. Kaczeńcowa. 
W 2022 r. miasto kosztem 
pół miliarda złotych wyre-
montuje ponad 50 odcin-

(pj)

Nową nawierzchnię 
otrzyma duży fragment 

ul. Telefonicznej
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DO WSCHODUDO WSCHODU

FOT. ENVATO ELEMENTS 

FOT. MAT. PRAS.

NOCNE SĄSIADÓW ROZMOWYNOCNE SĄSIADÓW ROZMOWY
Biblioteka Wolność (pl. Wol-
ności 4) zaprasza na festiwal 
literacki „Do Wschodu. Nocne 
sąsiadów rozmowy” integrują-
cy polskich literatów z przyja-
ciółmi ze Wschodu – pisarzami 
ukraińskimi.

– W wyniku wojny 
w Ukrainie do Polski przy-
była duża grupa uchodź-
ców, z czego większość tra-

fi ła do dużych ośrodków 
miejskich, takich jak Łódź 
– mówi Natalia Królikow-
ska, kierowniczka Biblio-
teki Wolność. – Lokalne 
instytucje kultury natych-
miast zareagowały na sy-
tuację, rozszerzając swoją 
ofertę o działania skiero-
wane w szczególności do 
dzieci i młodzieży. Istnieje 
potrzeba rozszerzania tych 

działań o kolejne grupy, 
przede wszystkim osoby 
dorosłe, dlatego też zapra-
szamy wszystkich do bra-
nia udziału w spotkaniach 
w Bibliotece Wolność.
„Do Wschodu. Nocne 
sąsiadów rozmowy” to 
3-dniowy festiwal odby-
wający się na początku lata 
– wtedy, kiedy dni są naj-
dłuższe, a noce najkrótsze 

i do wschodu prowadzi 
najkrótsza droga. Na festi-
wal składają się spotkania 
autorskie z pisarzami oraz 
pisarkami ukraińskimi 
prowadzone przez pol-
skich intelektualistów, któ-
rym szczególnie bliska jest 
kultura naszych wschod-
nich sąsiadów.
W programie znalazło się 
pięć spotkań autorskich, 

koncert muzyki ukra-
ińskiej, spacer po Łodzi 
z przewodnikiem i warsz-
taty dla dzieci.
Wszystkie wydarzenia 
będą tłumaczone na język 
ukraiński oraz transmito-
wane w mediach społecz-
nościowych.

RedBi

BIBLIOTEKA WOLNOŚĆ

Harmonogram

Czwartek (14 lipca)
godz. 17:00 
– otwarcie festiwalu
godz. 17:10 – spotkanie 
z Krystyną Kurczab-Re-
dlich. Prowadzenie: An-
drzej Kompa.

Piątek (15 lipca)
godz. 10:00–18:00 – Foto-
benefi t w Wolności. Bez-
płatna sesja portretowa 
dla imigrantów. 
godz. 17:00 – koncert duetu 
fortepianowego – Olgi By-
kanovej i Galiny Russovej.
godz. 18:00 – spotkanie 
z Oksaną Zabużko. Prowa-

dzenie: Marta Zdanowska.
godz. 20:00 – spotkanie 
z Natalią Śniadanko i Zie-
mowitem Szczerkiem. Pro-
wadzenie: Izabella Adam-
czewska-Baranowska. 
godz. 22:00 – afterparty 
w klubie Ignorantka. Kon-
cert współczesnej ukraiń-
skiej muzyki elektronicznej.

Sobota (16 lipca)
godz. 12:00 – spacer szla-
kiem międzykulturowej 
Łodzi. Wycieczka wyru-
szy z Biblioteki Wolność, 
pl. Wolności 4.
godz. 14:00 – rodzinne 
warsztaty haftu polskiego 
i ukraińskiego.
godz. 18:00 – spotkanie 

z Sofi ją Andrucho-
wycz i Martyną 
Bundą. Prowa-
dzenie: Paulina 
Frankiewicz.
godz. 20:00
– spotkanie z Natalią Bel-
czenko i Maciejem Rober-
tem. Prowadzenie: Marty-
na Quant.

Krystyna 
Kurczab-Redlich Martyna Bunda

Maciej Robert 
fot. Joanna Głodek

Natalia Śniadanko 
fot. Kateryna Slipchenko

INFO

Meble z palet
O godz. 15:00 na stolarskie 
warsztaty w ramach Strefy 
Aktywności Sąsiedzkiej za-
prasza Biblioteka Tatarak 
(ul. Turoszowska 9 A). Uczest-
nicy wspólnymi siłami zbudują 
meble z palet – siedziska, stoły, 
kwietniki, domek, stojak na ro-
wery. Organizatorzy zachęcają 
do zabrania własnych narzędzi 
(wiertarki, wkrętarki, dłuta, 
młotka). Wstęp wolny.

Warsztaty 
z drukarką 3D
O godz. 16:30 na warsztaty 
z drukarką 3D zaprasza Biblio-
teka Ferment (ul. Wróblewskie-
go 67). Uczestnicy dowiedzą 
się, jak działa drukarka 3D 
i co można na niej wydrukować. 
Podczas zajęć zaprojektują też 
własny model gadżetu. Zajęcia 
przeznaczone dla dzieci 10+. 
Wstęp wolny.

Piotrkowska 
Kameralnie
O godz. 20:00 w pasażu Rubin-
steina rozpocznie się kolejny kon-
cert z cyklu „Piotrkowska Kame-
ralnie”. Tym razem na plenerowej 
scenie wystąpią: Makowski, Jahr 
i Erenc. Wstęp wolny.

Dzień Oceanów 
O godz. 15:00 Biblioteka Słówka 
(ul. Boya-Żeleńskiego 15) zapra-
sza na wodne warsztaty eduka-
cyjne na skwerku za biblioteką. 
– Z okazji Dnia Oceanów poroz-
mawiamy o wodzie i zwierzętach 
żyjących w oceanach i morzach 
– zachęcają organizatorzy. 
Oprócz tego uczestnicy wykonają 
prace plastyczne i wezmą udział 
w zabawie z balonami wodnymi. 
Wstęp wolny.

Stand-up 
Piotrkowska
O godz. 21:00 w ramach letniej 
sceny stand-up w pasażu Rubin-
steina będzie można zobaczyć 
najpopularniejszych polskich 
komików. W tym tygodniu wi-
downię rozbawi Paweł Chałupka. 
W razie niepogody wydarzenie 
odbędzie się w Klubopiwiar-
ni przy ul. Narutowicza 8/10.
Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

CENTRUM KULTURY MŁODYCH
Centrum Kultury Młodych przy 
ul. Lokatorskiej 13 zaprasza do 
„Wakacyjnej Strefy Zabawy”.

To świetna alternatywa dla 
dzieci spędzających wakacje 
w mieście. „Wakacyjna Stre-
fa Zabawy” jest dostępna 
bezpłatnie dla wszystkich 
w wakacyjne środy, czwartki 
i piątki w godz. 10:00–13:00.
Na miejscu na uczestników 
czeka stół pingpongowy, 
trambambula, duży wybór 
popularnych gier planszo-
wych oraz kącik plastyczny 
i czytelniczy. 
Miejsce: sala widowiskowa 
Centrum Kultury Młodych 
(ul. Lokatorska 13), wstęp 
wolny. Rd

Sofija 
Andruchowycz

FOT. ENVATO ELEMENTS 

CENTRUM KULTURY MŁODYCH

WAKACYJNA STREFA ZABAWYWAKACYJNA STREFA ZABAWY

z Sofi ją Andrucho-
wycz i Martyną 
Bundą. Prowa-
dzenie: Paulina 
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SENIORADKA

Jak nie dać się Jak nie dać się 
cichemu złodziejowi kości?cichemu złodziejowi kości?

OSTEOPOROZA

INFO
• Szacuje się, iż osteoporoza dotyczy ok. 20–25 % populacji kobiet po 55. roku życia oraz jedynie 6% mężczyzn. 

Blisko połowa pacjentów z osteoporozą doznaje jednego złamania osteoporotycznego lub więcej.
• Co trzecia kobieta po menopauzie choruje na osteoporozę.
• Rzadziej występuje osteoporoza wtórna, która pojawia się w skutek przebycia innych chorób lub stosowania 

niektórych leków. 

REKLAMA

jesienno-zimowym, kie-
dy łatwo poślizgnąć się na 
oblodzonym chodniku czy 
schodach. 

Skutki nieleczonej 
osteoporozy
Ryzyko złamań rośnie 
wraz z wiekiem pacjenta, 
a w przypadku osób star-
szych wzrasta także szansa 
na nieprawidłowe zrośnię-
cie się kości lub jego brak. 
Warto zaznaczyć, że zła-
mania powstałe w wyniku 
osteoporozy to złamania 
niskoenergetyczne, co ozna-
cza, że występują nawet po 
niewielkim urazie np. przy 
potknięciu. To szczegól-
nie niebezpieczne dla osób 
w podeszłym wieku, dla 
których ryzykowne mogą 
stać się codzienne aktyw-
ności, takie jak domowe po-
rządki. Niestety, to właśnie 
osteoporozę uznaje się za 
jedną z najczęstszych po-
średnich przyczyn zgonów 
w krajach rozwiniętych. 
Z pozoru niegroźne złama-
nie kończyny oznacza wiele 
powikłań, takich jak długo-
trwały ból, zanik mięśni, 
unieruchomienie dopro-
wadzające do powstawania 
odleżyn oraz zwiększonej 
podatności na zakażenia.

lek. med. 
Tomasz Budlewski, 

reumatolog

baczności – przebyte złama-
nia i predyspozycje gene-
tyczne to również czynniki 
ryzyka.

Jak sprawdzić, 
czy komuś grozi 
osteoporoza?
Jedyną i najlepszą metodą 
diagnostyczną jest wyko-
nanie badania densyto-
metrycznego szyjki kości 
udowej oraz kręgosłupa 
lędźwiowego (w skró-
cie BMD). Pozwoli ono 
na rozpoznanie choroby 
i wdrożenie odpowiedniego 
postępowania leczniczego, 
które może uchronić pa-
cjentów przed przykrymi 
następstwami nieleczonej 
osteoporozy. Badanie jest 
szybkie, bezbolesne i nie 
niesie za sobą powikłań. 
Densytometria polega na 
prześwietleniu, na podsta-
wie którego lekarz ocenia 
gęstość mineralną kości. Im 
mniejsza ich gęstość, tym 
większe ryzyko złamania. 

Rodzaje złamań 
i ich przyczyny
Paradoksalnie nawet zła-
mania da się przeoczyć! 
W osteoporozie może do-
chodzić do złamań krę-
gów. To w ich skutek star-
sze osoby zaczynają się 
garbić i zmniejsza się ich 
wzrost. Złamania kręgów 
wpływają także na dys-
komfort w poruszaniu się, 
a w konsekwencji powo-
dują niesprawność i ko-
nieczność wspomagania 
się laską lub chodzikiem 
rehabilitacyjnym. Złamania 
kości długich, czyli np. ko-
ści przedramienia, zdarzają 
się przeważnie w sezonie 

W ostatnim czasie, głównie 
za sprawą reklam środków 
farmaceutycznych i leków, 
coraz częściej mówi się 
o chorobach, które przez lata 
były bagatelizowane. Jedną 
z nich jest osteoporoza. 

Ta choroba szkieletu pro-
wadząca do złamań kości 
nie powoduje dolegli-
wości bólowych, dlate-
go większość pacjentów 
o osteoporozie dowiaduje 
się dopiero podczas wizy-
ty w szpitalu. Jak zatem 
odpowiednio wcześnie 
wykryć podstępnego zło-
dzieja kości i przeciwdzia-
łać bolesnym skutkom?

Kto jest narażony 
na osteoporozę?
Najważniejsze to okre-
ślić, czy znajdujemy się 
w grupie ryzyka. Nale-
żą do niej kobiety, które 
przeszły już menopauzę, 
dlatego bardzo ważna jest 
odpowiednia diagnostyka 
i badania przesiewowe 
w tym kierunku. Utrata 
gęstości mineralnej kości 
naturalnie zaczyna się już 
ok. 40. roku życia u kobiet 
i 45. roku życia u męż-
czyzn. Niestety, codzienne 
nawyki również wpływa-
ją na postępowanie tego 
procesu. Uzależnienie od 
papierosów i alkoholu, 
dieta uboga w wapń i wi-
taminę D, mała aktywność 
fi zyczna i brak dostatecz-
nej ekspozycji na słońce – 
oto czynniki, którymi za-
praszamy osteoporozę do 
naszego zdrowia. Osoby, 
których rodzina zmaga się 
z podobnymi problemami, 
także powinny mieć się na 
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FOT. LODZ/.PL

Długie kolejki ustawia-
ły się w podwórku przy 
ul. Piotrkowskiej 56. Było 
tam zwykle ponad 100 osób, 
które cierpliwie czekały na 
lody w różnych smakach 
od pani Marii Granowskiej. 
Choć było to ponad pół wieku 
temu, wielu łodzian wspomi-
na ich niepowtarzalny smak, 
a nazwisko właścicielki sław-
nej cukierni nadal przewija 
się w tradycji naszego miasta. 

Z drugiej strony można 
osłodzić tę nostalgię, bo-
wiem lody Granowskiej, 
która pod koniec lat 60. XX 
w. wyemigrowała do Ka-
nady, właściwie nie opu-
ściły Łodzi, a to za sprawą 
familijnych  koligacji i kon-
tynuacji słodkiego interesu 
przez rodzinę Dybalskich. 
Mrożone specjały kręcone 
według dawnej receptu-
ry pani Marii przyrządza 
nadal jej wnuk, Robert Dy-
balski, właściciel sieci kil-
kunastu łódzkich cukierni.

Słodko-gorzki biznes
Wszystko zaczęło się od 
seniora rodu, Eugeniu-
sza Dybalskiego, któ-
ry urodził się w 1912 r. 
w Warszawie, gdzie pro-
wadził hurtownię ar-
tykułów spożywczych. 
W 1935 r. poślubił Halinę 
Plewicką, a z tego związku 
urodziło się trzech synów: 
Sławomir, Wojciech oraz 
Maciej. Po wojnie los rzu-
cił Eugeniusza do Łodzi, 
gdzie przy ul. Wschodniej 
otworzył drugą hurtownię 
i zaczął współpracować ze 
znaną cukiernią „Warsza-

wianka” znajdującą 
się przy ul. Piotrkow-
skiej 56. Jej właścicie-
lami byli Maria Gra-
nowska z mężem. 
Firma istniała do 1949 r., 
kiedy to władze nakazały 
jej zamknięcie, jednak w po-
dwórku funkcjonowała na-
dal pracownia cukiernicza.
Władze PRL nie mogły 
znieść prywatnej inicja-
tywy i nękały przedsię-
biorców tzw. domiarami, 
czyli rodzajem podatków, 
a w zasadzie restrykcji, 
by skutecznie zniechęcić 
do prowadzenia bizne-
su albo doprowadzić do 
plajty fi rmy. Gdy w 1954 
r. Granowska otrzymała 
z urzędu lokal przy 
ul. Narutowicza, Eugeniusz 
został jej wspólnikiem. 
W 1948 r. zmarł mąż Marii, 
a 5 lat później – żona Eu-
geniusza. Los sprawił, że 
w 1955 r. Maria i Eugeniusz 
stanęli na ślubnym kobiercu 
i odtąd razem prowadzili 
cukiernię „Katarzynka”, któ-
rą później również zamknię-
to. Ruszyła sprzedaż lodów 
i ciast niemal wprost z wy-
twórni w podwórku przy 
ul. Piotrkowskiej 56. Stam-
tąd wylewały się właśnie 
wspomniane kolejki osób 
spragnionych lodów od 
Granowskiej, która produ-
kowała je według starych, 
oryginalnych receptur opar-
tych na najwyższej jakości 
składnikach i tajnikach pro-
dukcji.

SŁYNNE LODY GRANOWSKIEJ

a także inne polskie przy-
smaki serwowane w re-
stauracjach prowadzonych 
wspólnie z córką, Elizabeth, 
przypadły do gustu Polo-
nii. Piekarnia przygotowała 
wypieki dla Jana Pawła II, 
kiedy ten pierwszy raz przy-
był do Kanady, jak również 

gościła Ojca Świętego 
na popołudnio-

wej herbat-
ce pod-

czas jego 
ostatniej wi-

zyty  w 2002 r. Maria 
Granowska zmarła 
2 lata później, dlatego 
z czasem popyt na cia-
sta i desery malał, a fi rma 
z łódzkimi korzeniami, 
prowadzona potem przez 
córkę, w 2011 r. zakończyła 

działalność po pra-
wie 40 latach obec-
ności na rynku ka-
nadyjskim i wielkiej 
renomie. 

Eugeniusz Dybalski, dru-
gi mąż Marii Granowskiej, 
który pozostał w Łodzi, 
kontynuował działalność 
cukierniczą w naszym 
mieście do 1970 r. Później 
jeszcze przez trzy sezony 
prowadził kawiarnię i lo-
dziarnię przy promenadzie 
w Międzyzdrojach. Zmarł 
w 1980 r., ale inicjatywę 
w słodkiej branży przejęli 
jego synowie.

Trzy pokolenia 
cukierników
Wojciech i Sławomir konty-
nuowali rodzinne tradycje. 
Wojciech Dybalski, który 
doświadczenie cukiernicze 
zdobywał jeszcze w pra-
cowni Marii Granowskiej, 
początkowo przez 3 lata 
prowadził cukiernię w cen-
trum Szczecina, jednak zde-
cydował się wrócić do Ło-
dzi, by kontynuować dzieło 
ojca. Zakład na Pomorzu 
przejął jego brat Sławomir, 
który wcześniej prowadził 
cukiernie w Łodzi i Siera-
dzu, a potem w Warsza-
wie. Z kolei Edmund, brat 
Haliny Plewickiej, pro-
wadził Zieloną Budkę na 
ul. Puławskiej w Warsza-
wie. Jej nazwa wzięła się 
właśnie od koloru kiosku, 
w którym sprzedawane 
były lody.

Wojciech Dybalski za-
łożył w Łodzi wytwór-
nię słonych paluszków, 
rurek wafl owych, pier-
ników oraz kruchych 
ciasteczek. Jego syn, 
Robert Dybalski, rów-
nież został cukiernikiem 
i od lat 90. XX w. rozwija 
sieć kawiarni oraz cu-
kierni, które oferują ciasta 
i różnego rodzaju wypie-
ki: smaczne pączki, torty, 
a także oryginalne wyroby 
z prawdziwej, wyrabia-
nej na miejscu czekolady. 
Sieć kilkunastu lokali roz-
sianych w wielu punk-
tach miasta i na łódzkich 
osiedlach jest już dobrze 
znana.
No i oczywiście musi-
my powrócić na koniec 
do tematu sławnych 
lodów Marii Granow-
skiej, które według 
tamtej receptury są 
nadal produkowane 
w Łodzi przez jej wnu-
ka, Roberta Dybalskie-
go. Przywołują one 
nie tylko sentymenty 
i wspomnienia starsze-
go pokolenia łodzian. 
Niewątpliwie stały się 
częścią historii znane-
go cukierniczego rodu, 
ale w pewnym sensie 
są również fragmentem 
społeczno-kulturowe-
go dziedzictwa Łodzi 
– w tym przypad-
ku akurat chłodnego 
i słodkiego zarazem… 

agr

Co łączy Łódź 
z Toronto?
Maria Granowska nie wy-
trzymała presji PRL-ow-
skich władz i w końcu 
zdecydowała się wyjechać 
do Kanady, a jej małżonek 
Eugeniusz Dybalski posta-
nowił zostać w kraju. Na 
emigracji przedsię-
biorcza 

ł o d z i a n -
ka nie zaniechała 
biznesowych pomysłów. 
13 czerwca 1972 r. w lokalu 
przy Roncesvalles w Toron-
to swoje podwoje otworzy-
ła piekarnia Granowskiej. 
Tradycyjny chleb wypieka-
ny na zakwasie, słodkości, 

Kawiarnia Dybalski
przy ul. Piotrkowskiej 56 Cukiernia przy 

ul. Piotrkowskiej 102

FOT. GOOGLE STREET VIEW

ŁÓDZKA HISTORIA

wianka” znajdującą 
się przy ul. Piotrkow-
skiej 56. Jej właścicie-
lami byli Maria Gra-
nowska z mężem. 

SŁYNNE LODY GRANOWSKIEJ
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działalność po pra-
wie 40 latach obec-
ności na rynku ka-
nadyjskim i wielkiej 
renomie. 

Eugeniusz Dybalski, dru-

Ten smak został Ten smak został 
W ŁODZI!W ŁODZI!

Nieistniejący już
lokal w Toronto
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Dolegliwość, jaką jest ostroga pięto-
wa, dotyka najczęściej osoby między 
40. a 60. rokiem życia. W młodszej 
grupie wiekowej występuje głównie 
u biegaczy. Nie jest to schorzenie 
groźne dla naszego zdrowia, ale 
w zaawansowanym stadium może 
znacznie utrudniać codzienne funk-
cjonowanie. Jakie są jego objawy 
i metody leczenia?

Ostroga piętowa jest naroślą 
(dziobem kostnym) w obrębie 
kości piętowej. Niestety, przez 
długi czas (szczególnie w po-
czątkowej fazie) może nie dawać 
żadnych objawów. Dokuczliwy 
ból pojawia się wskutek wywo-
łanego przez nią stanu zapalnego 
rozcięgna podeszwowego zloka-
lizowanego w podeszwie stopy. 
Ta mocna, włóknista struktura 
przypominająca taśmę łączy guz 
piętowy z nasadą palców, a jej 
funkcją jest utrzymanie wyskle-

pienia stopy oraz amorty-
zacja podczas cho-

dzenia. 

Silny ból rozcięgna spowodo-
wany stanem zapalnym może 
uniemożliwiać poruszanie się, 
a nawet przebywanie w pozycji 
stojącej, dlatego tak ważne jest, 
aby leczenie zacząć jak najszyb-
ciej, tuż po zaobserwowaniu 
u siebie pierwszych objawów.

Jakie są przyczyny 
powstawania ostrogi 
piętowej? 
Ostroga piętowa może rozwi-
nąć się jedno- lub obustronnie. 
Przyczynami jej powstawania są 
urazy i przeciążenia, jak również 
niewłaściwe nawyki. Wpływ na 
pojawienie się tej dolegliwości 
mają czynniki, takie jak:
• długotrwałe przebywanie 

w pozycji stojącej,
• noszenie źle dobranego 

obuwia – zbyt dużego lub 
na zbyt płaskiej podeszwie 
(typu baleriny),

• nadmierna masa ciała powo-
dująca duże obciążenie stóp,

• płaskostopie,
• uprawianie sportów w du-

żym stopniu angażujących 
stopy (bieganie, tenis),

• niedoleczone urazy wymusza-
jące niefizjologiczne ułożenie 
stopy,

• zmiany zachodzące wraz 
z wiekiem. 

Objawy ostrogi piętowej
Charakterystycznym objawem 
ostrogi jest ból spowodowany 
stanem zapalnym rozcięgna 
piętowego. W początkowym 
stadium schorzenia pojawia się 
on przy chodzeniu, zwłaszcza 
przy stawianiu pierwszych kro-
ków (po wstaniu z łóżka). Po 
rozchodzeniu ból łagodnieje, ale 
wieczorem, po całodniowym ob-
ciążeniu, ponownie daje o sobie 
znać. Wraz z rozwojem choroby 
ból przybiera charakter ciągły. 
Towarzyszy chodzeniu, staniu, 
a nawet pojawia się podczas spo-
czynku. Odczuwa się go głównie 
punktowo, ale niekiedy obejmu-
je całą stopę. Osoba dotknięta tą 
dolegliwością zaczyna utykać 
i ma problem z poruszaniem się, 
co utrudnia normalne funkcjono-
wanie. 

Leczenie stanu zapalnego
W początkowej fazie choroby, 
przy pierwszych lekkich ob-
jawach zapalenia rozcięgna, 
można wypróbować kilka po-
niższych sposobów na wyelimi-
nowanie bólu. Należą do nich:

• regularne (2 razy dziennie) 
wykonywanie ćwiczeń roz-
ciągających mięśnie łydki 
i rozcięgno podeszwowe;

• rolowanie stopy na twardej 
piłeczce, rolerze lub butelce 
wody;

• unikanie chodzenia w pła-
skim obuwiu oraz boso po 
płaskim, twardym podło-
żu;

• noszenie wkładki odciąża-
jącej (np. wkładki żelowej) 
lub przynajmniej podpięt-
ki zmniejszającej nacisk na 
piętę;

• zmniejszenie aktywności 
fi zycznej – szczególnie cho-
dzenia, biegania;

• stosowanie chłodzenia – 
w domowych warunkach 
okładanie spodu stopy 
kostkami lodu;

• dobieranie odpowiedniego 
obuwia – powinno być ono 
wygodne, nie za miękkie 
i nie za twarde, o elastycz-
nej podeszwie; but musi 
dobrze trzymać stopę, by 
nie przeciążać jej mięśni;

• niedopuszczanie do otyło-
ści – jeśli masz nadwagę, 
warto zrzucić nadprogra-
mowe kilogramy.

Jeżeli domowe sposoby nie przy-
niosą oczekiwanych rezultatów, 
niezbędna będzie wizyta u leka-
rza ortopedy. Z pewnością zleci 
on wykonanie RTG pięty i zasto-
suje odpowiednie leczenie. Może 
wdrożyć farmakoterapię (za-
strzyki z glikokortykosteroidów, 
niesteroidowe leki przeciwza-
palne w maści) i/lub skierować 
na zabiegi fi zykoterapeutyczne. 
W terapii ostrogi piętowej wyko-
rzystuje się ponadto magnetote-
rapię, krioterapię, ultradźwięki 
czy jonoforezę. Bardzo dobre 
efekty można uzyskać też przy 
zastosowaniu fali uderzeniowej. 
Jest to bolesny zabieg, ale często 
skuteczny. 
Proces terapeutyczny tego scho-
rzenia jest zwykle długotrwały, 
ale niezbędny, aby zlikwidować 
stan zapalny i pozbyć się bólu. 
W przypadku osób, u których le-
czenie zachowawcze nie przynosi 
oczekiwanych efektów, pozostaje 
ostatnia metoda, czyli zabieg ope-
racyjny. Polega on na wycięciu 
narośli kostnej. Do tego rodzaju 
leczenia kwalifi kowana jest bar-
dzo mała grupa pacjentów, ale 
na szczęście ok. 90–95% chorych 
pozytywnie reaguje na terapię za-
chowawczą. 
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

I) „Bionanopark” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Dubois 114/116 ogłasza przetarg  nieograniczony,  dwustopniowy na sprzedaż następujących działek, objętych  
Księgą wieczystą  nr KW LD1M/00068290/7:

1. działka nr 8/11 obręb G-21 o powierzchni 2 510,00 m²,
2. działka nr 8/12 obręb G-21 o powierzchni 1 932,00 m²,
3. działka nr 8/13 obręb G-21 o powierzchni 2 305,00 m²,
4. działka nr 8/14 obręb G-21 o powierzchni 2 615,00 m²,
5. działka nr 8/17 obręb G-21 o powierzchni 5 744,00 m²,
6. działka nr 8/18 obręb G-21 o powierzchni 2 145,00 m²,
7. działka nr 8/19 obręb G-21 o powierzchni 2 147,00 m²,
8. działka nr 8/22 obręb G-21 o powierzchni 6 579,00 m²,
9. działka nr 8/23 obręb G-21 o powierzchni 3 363,00 m²,
10. działka nr 8/24 obręb G-21 o powierzchni 2 507,00 m²,
11. działka nr 8/25 obręb G-21 o powierzchni 4 249,00 m², 

II) Warunki przetargu dostępne są w siedzibie Spółki. Działki przeznaczone są na działalność usługową, położone w otoczeniu produkcyjno – usługowym. Nieru-
chomość  stanowi  własność Spółki „Bionanopark” sp. z o.o  i  jest zlokalizowana w Łodzi przy ul. Dubois 114/116.  Cena wywoławcza działek : 205,00 ( dwieście 
pięć ) PLN netto plus VAT za jeden metr kwadratowy działki. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.  W siedzibie  Spółki zostaną 
udostępnione informacje o zmianie, odwołaniu ogłoszenia lub warunków przetargu.

Przykładowe ćwiczenia 
na rozciąganie rozcięgna 
i mięśni łydki
• Usiądź z wyprostowanymi 

nogami na podłodze. Sztyw-
ny pasek (np. od spodni) za-
hacz o przodostopie. Trzy-
maj jego końce w dłoniach 
i ciągnij aż do uczucia rozcią-
gania łydki. Utrzymaj taką 
pozycję ok. 30–60 s.

• Usiądź z wyprostowanymi 
nogami na krześle lub fote-
lu. Stopy oprzyj na piętach. 
W tej pozycji zadzieraj pal-
ce do przodu, aby spowo-
dować rozciąganie mięśni 
łydki (z pewnością to po-
czujesz). To ćwiczenie warto 
wykonywać np. w trakcie 
oglądania telewizji lub czy-
tania.

• W pozycji siedzącej ułóż bo-
lącą piętę na kolanie, złap 
za palce stopy i ciągnij je do 
góry. Utrzymuj rozciąganie 
przez 30–60 s.

• Stań naprzeciwko ściany 
i oprzyj się o nią wyprosto-
wanymi rękami. Jedną nogę 
postaw bliżej ściany i lekko 
ją zegnij w stawie kolano-
wym. Drugą (tą rozciąganą) 
ustaw krok za pierwszą. 
Sylwetka cały czas ma być 
wyprostowana, a stopy po-
winny przylegać do podło-
gi. Teraz pogłębiaj ugięcie 
przedniej nogi do momen-
tu, gdy poczujesz napięcie 
w rozciąganej łydce. Utrzy-
muj tę pozycję przez 20 
s, powtórz 4 razy, a na-
stępnie zmień nogę.

oszym
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Stoły do planszówek i eko-
logiczny zielony zakątek 
z hotelami dla pszczół – łódz-
cy seniorzy mają mnóstwo 
pomysłów, jak wykorzystać 
5 tys. zł. Tyle mogli otrzymać 
w ramach Mikrograntów dla 
Seniorów. Zwycięskie pro-
jekty będą realizowane m.in. 
w Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Przyrodniczej. 

Podopieczni DPS „Dom 
Kombatanta” chętnie zgło-
sili projekty o mikrogranty. 

W ramach jednego z nich na 
terenie tej placówki stanie 
stół do gier planszowych – 
szachów i warcabów. Józef 
Śmigielski, który współ-
tworzył projekt, przyznaje, 
że umie grać w szachy, ale 
obecnie robi to bardzo rzad-
ko. 
– Teraz będzie okazja, żeby 
do tego wrócić – mówi pan 
Józef.
W 2022 r .  w DPS przy 
ul. Przyrodniczej zostanie 
zrealizowany także dru-

gi projekt sfinansowany 
dzięki mikrograntom – 
„Z ekologią na ty”. Po-
wstaną dzięki temu trzy 
przystanie do wypoczynku 
dla podopiecznych DPS-u: 
przystań lawendowa, przy-
stań bylinowa i przystań do 
obserwacji zwierząt. W tej 
ostatniej będą karmniki dla 
ptaków, budki lęgowe dla 
wiewiórek oraz poidełka. 
– Ważne jest wsparcie ak-
tywności seniorów, zarów-
no tej fizycznej, jak i umy-

słowej. Projekt będziemy 
realizowali wspólnie, nie 
tylko z seniorami. Zapro-
simy do udziału także wo-
lontariuszy z zaprzyjaźnio-
nych szkół podstawowych 
– mówi Klaudia Bańczyk, 
pracownik „Domu Komba-
tanta”.
W sumie w ramach Mikro-
grantów dla Seniorów re-
alizowane będą 23 projekty, 
a w ramach Miejskiego Pro-
gramu Mikrograntów – aż 36
inicjatyw. red

FOT. ŁÓDŹ.PL

FOT. W. JASTRZĘBSKI

Gabriela Mikołajczyk
z dyrektorką łódzkiego 
Schroniska dla Zwierząt, 
Martą Olesińską 

Józef Śmigielski
– współtwórca projektu
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BEHAWIORYSTABEHAWIORYSTA
DLA CZWORONOGÓW

W Schronisku dla Zwierząt 
w Łodzi pracę rozpoczęła psia 
behawiorystka, Gabriela Miko-
łajczyk, której pomocy potrze-
bują nie tylko znajdujące się 
w placówce zwierzęta, ale też 
ich opiekunowie. Nowa pracow-
nica schroniska doskonale wie, 
jak pracować z takimi psami, 
co jest ważne w ich zachowaniu, 
a także jak powinni zachowywać 
się wobec nich ludzie.

Są dwie grupy psów, które 
potrzebują wsparcia zoo-
psychologa czy psiego beha-
wiorysty. Pierwszą stanowią 
zwierzęta bardzo zestreso-
wane.

– Nowe miejsce, otoczenie 
i ludzie powodują, że są to 
psiaki wycofane, nieufne, 
nienawiązujące relacji z czło-
wiekiem. Praca behawiory-
sty z takimi czworonogami 
będzie na pewno długofalo-
wa. Trzeba pomóc im wyjść 
z traumy – mówi Marta Ole-
sińska, dyrektor Schroniska 
dla Zwierząt w Łodzi.
Do drugiej grupy należą 
tzw. wesołki. Są to psy ra-
dosne, energiczne, ekspre-
syjne. Takie zachowanie też 
nie jest wskazane.
– Zwierzę musi wiedzieć, 
w jaki sposób zachowywać 
się na spacerze oraz że nie 

wolno skakać na człowieka 
i go podgryzać. Trzeba im to 
wszystko pokazać – dodaje 
Marta Olesińska. 
Psy należące do drugiej 
grupy mają dużo większą 
szansę na adopcję i szybsze 
znalezienie nowego domu. 
W ich sprawowaniu po-
trzebne są jedynie „kosme-
tyczne” poprawki. Pomoże 
je osiągnąć psi behawiory-
sta.
– Na co dzień pracuję z psa-
mi przejawiającymi różne 
problemy behawioralne. 
Staram się także wykluczyć 
zachowania, które utrud-
niają zwierzętom adopcje. 

Pomagam przyzwyczaić 
się czworonogom do nowe-
go domu i stylu życia. Na 
ten start trzeba psy przy-
gotować. Będzie to ważny 
element mojej pracy – opo-
wiada Gabriela Mikołajczyk, 
zoopsycholog.
Praca behawioralna z psami 
w schronisku jest jednym 
z  e l e m e n t ó w  p r o j e k -
tu „Zwierzęta w Łodzi 
są ważne”, który został 
wybrany przez łodzian 
w ubiegłorocznym głoso-
waniu w Budżecie Obywa-
telskim. Projekt otrzymał 
największe poparcie ło-
dzian, zyskując 8800 gło-

sów. Dzięki niemu wspar-
cie finansowe w 2022 r. 
otrzymują: Schronisko dla 
Zwierząt, Animal Patrol 
i Sekcja Konna Straży Miej-
skiej Łodzi. Oprócz zajęć 
z behawiorystą do schroni-
ska zostaną także zakupione 
preparaty na pchły i klesz-
cze, nowe boksy dla zwie-
rząt oraz sprzęt do gabinetu 
weterynaryjnego. red

BEHAWIORYSTABEHAWIORYSTA
DLA CZWORONOGÓWDLA CZWORONOGÓW

AKTYWNI SENIORZY

FOT. W. JASTRZĘBSKI

FOT.W. JASTRZĘBSKI

STOŁY DO PLANSZÓWEK
I HOTELE DLA PSZCZÓŁ

są ważne”, który został 
wybrany przez łodzian 
w ubiegłorocznym głoso-

rząt oraz sprzęt do gabinetu 
weterynaryjnego. red
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Na łódzkim lotnisku panuje 
wakacyjna atmosfera. Raz po 
raz odprawiani są tam kolejni 
wczasowicze do Turcji, Grecji 
czy Bułgarii. A jeśli ktoś chce 
przedłużyć lato, to od paź-
dziernika będzie mógł pole-
cieć z Łodzi w nowe miejsca.

Hitem tegorocznych wa-
kacji jest Turcja. W kuror-
tach na gości czekają hote-

le o wysokim standardzie 
z basenami i aquaparka-
mi, ciepłe morze, piasz-
czyste plaże i antyczne 
zabytki.
Popularnością cieszą 
się także greckie Rodos 
i Kreta, a także Bułgaria 
– wybitnie wakacyjny kie-
runek podróży z uwagi 
na bliskość, niskie ceny 
i klimat w kurortach nad 

Morzem Czarnym, łagod-
niejszy niż wokół Morza 
Śródziemnego.
– Po wakacjach blisko 
miejsca zamieszkania 
w niepewnym czasie pan-
demii łodzianie chcą teraz 
wypoczywać w kurortach 
nad Morzem Śródziem-
nym i Czarnym. Wygrani 
są ci, którzy kupili wcza-
sy zimą w ofercie fi rst 

minute. Wczesna decyzja 
o zagranicznych waka-
cjach i wpłacenie zaliczki 
w biurze podróży za-
gwarantowało im nie-
zmienność ceny – mówi 
Wioletta Gnacikowska, 
rzeczniczka prasowa lot-
niska.
Sezon letnich czarterów 
z Łodzi potrwa do poło-
wy października. A jeśli 

ktoś chce przedłużyć so-
bie lato, może skorzystać 
z nowych regularnych po-
łączeń linii Ryanair, które 
ogłosiły siatkę lotów na 
sezon zimowy.
Pod koniec października 
ruszy regularne połączenie 
do hiszpańskiego kurortu 
Alicante. Po sezonie tem-
peratura jest tam taka jak 
w Polsce wiosną, dlatego 

niektórzy łodzianie wynaj-
mują tam domy i aparta-
menty, by na wybrzeżu Co-
sta Blanca przeczekać zimę. 
Od końca października 
można będzie polecieć 
z Łodzi do Mediolanu (trzy 
razy w tygodniu: w  ponie-
działki, środy i soboty) i do 
Brukseli (dwa razy w tygo-
dniu – we wtorki, soboty). 
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Łódź dzięki unijnej pomocy wy-
remontuje systemy ogrzewania 
w 100 historycznych kamieni-
cach.

Dla mieszkańców starych, 
często przedwojennych 
budynków, słabe ocieple-
nie i przestarzałe instalacje 
termiczne, przez które zimą 
ucieka ciepło, są uciążli-
wym problemem. A roz-
wiązania powszechnie do-
tychczas stosowane wcale 
nie poprawiają sytuacji.
Należy pójść w kierunku 
nowoczesnych technolo-
gii pozwalających dłużej 
utrzymać ciepło wewnątrz 
budynków podczas jesie-
ni i zimy. Miasto wybrało 
100 budynków do nowator-
skiego programu moderni-
zacji ogrzewania. Kamienice 
najpierw zostaną poddane 
ocenie technicznej i ekono-
micznej. Ważnym głosem 

będą także opinie, potrze-
by i oczekiwania samych 
mieszkańców.
– Zapraszamy wszystkich 
łodzian do angażowania się 
w działania. Chcemy skie-
rować uwagę tam, gdzie 
istnieją najpilniejsze potrze-
by. Szczególnie starannie 
analizować będziemy głosy 
tych osób, które zamiesz-
kują stare kamienice i na co 
dzień zmagają się z rosną-
cymi  kosztami ogrzewania 
– mówią urzędnicy.
W kolejnym etapie prac 
doradca techniczny prze-
prowadzi audyty energe-
tyczne. Wskaże konkretne 
kroki, które doprowadzą 
do zmniejszenia strat cie-
pła, biorąc pod uwagę takie 
rozwiązania jak docieplenie 
ścian, piwnic, przestrzeni 
pod dachami, wymianę 
okien i drzwi, zainstalowa-
nie systemu zarządzania 

energią czy dodanie insta-
lacji fotowoltaicznej wy-
korzystującej energię 
słoneczną.
Potem powstanie 
strategia sfinanso-
wania modernizacji 
100  budynków. 
K i e d y  k o s z t y 
ogrzewania zo-
staną dzięki tym 
zmianom obni-
żone, inwestycje 
przełożą się na 
oszczędnośc i 
w budżetach 
d o m o w y c h 
mieszkańców.

WKŚ

MODERNIZACJA OGRZEWANIA 
W KAMIENICACH 

– przyjdź na spotkanie
energią czy dodanie insta-
lacji fotowoltaicznej wy-
korzystującej energię 

Potem powstanie 
strategia sfinanso-
wania modernizacji 
100  budynków. 
K i e d y  k o s z t y 
ogrzewania zo-
staną dzięki tym 
zmianom obni-
żone, inwestycje 
przełożą się na 
oszczędnośc i 

MODERNIZACJA OGRZEWANIA MODERNIZACJA OGRZEWANIA 
W KAMIENICACH W KAMIENICACH 

– przyjdź na spotkanie– przyjdź na spotkanie

WAKACYJNE LOTY

Twój głos jest ważny!
Wszystkich zainteresowanych modernizacją ogrze-
wania zapraszamy 13 lipca i 7 września o godz. 18:00 
do Fabryki Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10.

INFOFOT. ENVATO ELEMENTS 

FOT. MAT. PRAS.

Gorące lato na lotniskuGorące lato na lotniskuGorące lato na lotniskuGorące lato na lotnisku
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 11 lipca 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r. zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi, stronie internetowej 
Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa położonej w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17-25, oznaczonej, jako działka  nr 143/19 w obrębie B-48, uregulowanej w księdze wieczystej 
nr LD1M/00014423/6 przeznaczonej w części o pow. 18,60 m² do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.

informuje, że w dniach od 8 lipca 2022 r. do dnia 29 lipca 2022 r. zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi, stronie internetowej 
Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowska 151, oznaczonej, jako działka nr 365  w obrębie S-6, uregulowanej w księdze wieczystej 
nr LD1M/00112717/1 przeznaczonej w części  o pow. 0,09 m² do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.
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FOT.  WOJCIECH SZYMAŃSKI

Dumne medalistki 
wraz ze sztabem szkoleniowym

Ostatnie tygodnie są niesa-
mowicie udane dla polskie-
go rugby. Najpierw seniorska 
reprezentacja kobiet zdobyła 
Mistrzostwo Europy, a póź-
niej ich sukces powtórzyły 
juniorki. Reprezentantki do 
lat 18 w Ząbkach wygrały 
Rugby Europe U18 Girls Se-
vens Trophy uznawany za Mi-
strzostwa Europy. W naszej 
kadrze znalazło się sześć 
zawodniczek z Łodzi!

W dwunastoosobowej 
kadrze prawdziwą siłę 
stanowiły zawodniczki 
z dwóch łódzkich klu-
bów – Venol Atomówki 
i KS Budowlani Commer-
cecon. Pierwszy z nich 
na europejskim czem-
pionacie reprezentowały 
Iza Gumińska i Oliwia 
Górska, natomiast drugą 
drużynę – Laura Spław-
ska, Dorota Krawczyk, 
Oliwia Rawecka, Zosia 
Fornalczyk.
Turniej podzielony został 
na trzy fazy. W pierwszej 
z nich dziewięć drużyn 
zostało przydzielonych 
do trzech grup. Losowa-
nie odbyło się na pod-
stawie ubiegłorocznego 
rankingu. Kolejną fazę 
również  rozgrywano 
w grupach, ale tym razem 
decydujące były wyniki 
z pierwszej rundy. Trzeci 
etap decydował już o me-
dalach. Najlepsze trzy 
zespoły walczyły o złoto, 

a kolejne drużyny o niż-
sze miejsca. 

Rywalki tylko tłem
Już początek rywaliza-
cji potwierdził, że Polki 
należą do zdecydowa-
nych faworytek turnieju. 
Spotkania z Litwą i Ło-
twą w pierwszej fazie 
mistrzostw zakończyły 
się prawdziwą demolką 
rywalek. W wygranym 
41:0 starciu z Litwinka-
mi świetnie spisywała 
się Julia Druzgała, która 
zaliczyła aż trzy przy-
łożenia. Jeszcze lepiej 
było w meczu z Łotysz-
kami, bo nasze młode 
rugbistki wygrały 59:0, 
a najskuteczniejsza tym 
r a z e m  b y ł a  S u s a n n a 
Scheutzmann, czterokrot-
nie meldując się na polu 
punktowym rywalek.
W pierwszym spotkaniu 
drugiej fazy turnieju Bia-
ło-Czerwone zmierzyły 
się ze Szwedkami i rów-
nież nie miały kłopotów 
z rozbiciem przeciwni-
czek. Wygrały 49:0, a trzy 
przyłożenia zaliczyła za-
wodniczka BBRC Łódź 
– Izabella Gumińska. 
Co ciekawe, sensacyjnej 
porażki 10:15 z Andorą 
doznały Niemki, które 
przed turniejem typowa-
no jako jedne z kandyda-
tek do medalu. 
Kolejnymi rywalkami Po-
lek były Turczynki, które 
jako pierwsze przyłoży-
ły nam punkty, ale była 
to tylko jednorazowa 

„wpadka”, bowiem Biało-
-Czerwone wygrały 41:5. 
Znów błysnęła Druzgała 
i nasza drużyna z kom-
p l e t e m  z w y c i ę s t w 
awansowała do fazy 
fi nałowej, gdzie cze-
kały je spotkania 
z Niemkami oraz 
świetnie dyspono-
wanymi w Ząbkach 
Węgierkami.

Ś l a d a m i  s t a r -
szych koleżanek
To właśnie nasze za-
chodnie sąsiadki były 
pierwszymi rywalkami 
Polek w walce o meda-
lowe pozycje. Potwier-
dziło się, że ich wpad-
ka z Andorą nie była 
przypadkiem, a konse-
kwencją słabszej formy. 
W pierwszej części gry, 
co prawda po solowej ak-
cji Manji Bechtel, zdołały 
zaliczyć przyłożenie, ale 
na więcej nie było je stać. 
Podopieczne Janusza 
Urbanowicza raz po raz 
przedostawały się na ich 
pole punktowe i ostatecz-
nie wygrały 43:5. 
O pierwszym miejscu 
w turnieju oraz awan-
sie do europejskiej elity 
miał zatem zadecydować 
mecz z Węgierkami, któ-
re w fazie finałowej ule-
gły Niemkom 26:31. Jak 
się okazało, one także nie 
stanowiły większego wy-
zwania dla Biało-Czerwo-
nych, które zdeklasowały 
je 54:5! Ten mecz był po-
pisem naszej drużyny 

koń-
czącej 
całe zma-
g a n i a  z  k o m -
pletem zwycięstw. Na 
dodatek Polki przez cały 
turniej tylko trzy razy 
pozwoliły sobie na stra-
tę przyłożenia, co najle-
piej pokazuje, jak bardzo 
przewyższały pozostałe 
drużyny.
Dzięki wygranej 
w Ząbkach za 
r o k  n a s z a 
kadra do 
l a t  1 8 
będzie 
r y -
w a -
l i -

zować 
n a  p o -

ziomie mistrzowskim 
(Championship), co ozna-
cza walkę o medale 
na Starym 

Kontynencie. Wtedy 
już bez Druzgały, ale 

z kilkoma bardzo 
utalentowanymi 
zawodniczkami 
i wcale nie bez 
szans, by pójść 
w ślady swo-
ich starszych 
koleżanek.
W mistrzow-
s k i m  s k ł a -
d z i e  z a g r a -
ły :  Zuzanna 

Schuetzmann, 
Laura Spławska, 

Zofi a Fornalczyk, 
Oliwia Rawecka, 

Izabela Gumińska, 
Oliwia Górska, Klaudia 

Starowicz, Dorota Kraw-
czyk, Laura Szarek, Julia 
Druzgała (kapitanka), 
Anna Nawara, Aleksan-
dra Sulisz.

red
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FILAREM MEDALOWEJ REPREZENTACJI!FILAREM MEDALOWEJ REPREZENTACJI!

Polki zdominowały rywalizację
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Już nie dni, a godziny odliczamy 
do rozpoczęcia Europejskich 
Igrzysk Akademickich Łódź (EUG) 
2022. W  wydarzeniu weźmie 
udział ok. 5 tys. sportowców 
z blisko 40 krajów. Na listach 
startowych jest ponad 600 za-
wodników z Polski, w tym z Poli-
techniki Łódzkiej, która – razem 
z miastem Łódź – jest współgo-
spodarzem imprezy. 

Studenci-sportowcy na 
EUG 2022 będą reprezento-
wać 383 europejskie uczel-
nie. Do Łodzi przyjadą za-
wodnicy m.in. z Portugalii, 
Cypru, Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Węgier, 
Hiszpanii, Irlandii, Szwe-
cji, Norwegii, Ukrainy, Li-
twy, Czech czy Niemiec. 
Okazuje się, że wymiar 
wydarzenia wybiega poza 
europejski charakter EUG. 
Imperial Collage London 
będą reprezentować dru-
żyny studentów z Chin 
i Hongkongu, Uniwersytet 
w Oxfordzie wystawił do 
rywalizacji sportowców 
z Singapuru, natomiast 
w barwach dwóch innych 
uczelni z Wielkiej Brytanii 
na EUG 2022 będą rywa-
lizować zawodnicy z USA 
oraz Malezji.
Igrzyska dla stu-
dentów z  ca łe j 
Europy są olbrzy-
mim wyzwaniem 
organizacyjnym. Do 
Łodzi przyjadą sportowcy 
z 39 krajów Starego Konty-
nentu. Zawodników trzeba 
zakwaterować, zapewnić 
im wyżywienie i to, co 
najważniejsze – miejsca do 
dwutygodniowej sporto-
wej rywalizacji.

– Sportowcy będą rywali-
zować na kilkunastu obiek-
tach w Łodzi i Zgierzu. 
Pierwsi zawodnicy przy-
jadą już 14 lipca. Dla nich 
obiekty są już w zasadzie 
gotowe. Przed nami jedno 
z największych wyzwań lo-
gistycznych tych igrzysk – 
ceremonia otwarcia. Po raz 
pierwszy w historii EUG 
przed trybunami łódzkiej 
Atlas Areny przemaszeruje 
kilka tysięcy sportowców 
z flagami swoich krajów 
oraz uczelni. Wygląda na 
to, że hala widowiskowa 
zapełni się do ostatniego 
miejsca. Spodziewamy się 
nawet 8 tys. osób w sekto-
rach dla widowni – przy-
znaje Dominik Leżański, 
koordynator EUG Łódź 
2022.
Uroczystość uświetni wy-
stęp stuosobowej orkie-
stry CoOperate Orchestra 
z Poznania.  Następnie 
wyświetlona zostanie wi-
zualna prezentacja miasta-
-gospodarza EUG 2022 – 
Łodzi, a także Politechniki 
Łódzkiej, Akademickiego 
Związku Sportowego oraz 
uczelni partnerujących wy-
darzeniu.

Wielka 
ceremonia 
otwarcia

Zaproszenia VIP na cere-
monię otwarcia łódzkich 
EUG 2022 otrzymali am-
basadorzy tego wydarze-

nia, czyli gwiazdy sportu, 
które od kilku miesięcy są 
zaangażowane w promocję 
igrzysk. Wśród nich znaj-
dują się m.in. mistrz olim-
pijski w sztafecie mieszanej 
4x400 m – Kajetan Duszyń-
ski, srebrny i brązowy me-
dalista olimpijski w skoku 
wzwyż – Artur Partyka, 
mistrzyni świata w kara-
te WKF – Dorota Banasz-
czyk, wielokrotny mistrz 
Europy w biegu na 800 
m – Adam Kszczot, były 
koszykarz NBA – Marcin 
Gortat, były znakomity 
piłkarz – Euzebiusz Smo-
larek, czołowy polski te-
nisista – Kamil Majchrzak, 

a także siatkarze PGE 

Skry Bełchatów, siatkarki 
ŁKS Commercecon Łódź 
i koszykarki MUKS Wi-
dzew Łódź.

Szanse na medale
z Łodzi
Pierwsze turnieje w ra-
mach EUG Łódź 2022 
rozegrane zostaną m.in. 
w futsalu, tenisie ziem-
nym, tenisie stołowym, 
siatkówce, siatkówce pla-
żowej, wspinaczce spor-
towej, waterpolo czy kic-
kboxingu. Gospodarze, 
czyli Politechnika Łódzka, 
zgłosili zawodników w 12 
dyscyplinach. Szans meda-
lowych upatruje się w Kin-
dze Harast, medalistce mi-
strzostw Europy w karate, 
oraz w Janie Kałusowskim 
i Marcelu Wągrowskim 
– medalistom mistrzostw 
Polski w pływaniu. Miej-
sce na podium mogą też 
zapewnić sobie waterpoli-
ści z PŁ, którzy są złotymi 
medalistami mistrzostw 
Polski w tym sezonie. 
Politechnika Łódzka bę-
dzie też mieć swoich re-
prezentantów w sportach 
zespołowych.  W akc j i 
zobaczymy koszykarki, 
koszykarzy, siatkarzy pla-

żowych oraz piłkar-

ki ręczne 
plażowe.  Na 

uwagę zasługuje również Pa-
trycja Skupień z Uniwersyte-
tu Łódzkiego, medalistka mi-
strzostw Polski w judo, którą 
także zobaczymy na EUG.

red
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ŁÓDZKIE MEDALE NA ŁÓDZKICH IGRZYSKACH?ŁÓDZKIE MEDALE NA ŁÓDZKICH IGRZYSKACH?
BARDZO NA TO LICZYMY!BARDZO NA TO LICZYMY!

techniki Łódzkiej, która – razem 
z miastem Łódź – jest współgo-
spodarzem imprezy. 

Studenci-sportowcy na 
EUG 2022 będą reprezento-
wać 383 europejskie uczel-
nie. Do Łodzi przyjadą za-
wodnicy m.in. z Portugalii, 
Cypru, Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Węgier, 
Hiszpanii, Irlandii, Szwe-
cji, Norwegii, Ukrainy, Li-
twy, Czech czy Niemiec. 
Okazuje się, że wymiar 
wydarzenia wybiega poza 
europejski charakter EUG. 
Imperial Collage London 
będą reprezentować dru-
żyny studentów z Chin 
i Hongkongu, Uniwersytet 
w Oxfordzie wystawił do 
rywalizacji sportowców 
z Singapuru, natomiast 
w barwach dwóch innych 
uczelni z Wielkiej Brytanii 
na EUG 2022 będą rywa-
lizować zawodnicy z USA 
oraz Malezji.
Igrzyska dla stu-
dentów z  ca łe j 
Europy są olbrzy-
mim wyzwaniem 
organizacyjnym. Do 
Łodzi przyjadą sportowcy 
z 39 krajów Starego Konty-
nentu. Zawodników trzeba 
zakwaterować, zapewnić 
im wyżywienie i to, co 
najważniejsze – miejsca do 
dwutygodniowej sporto-
wej rywalizacji.

gistycznych tych igrzysk – 
ceremonia otwarcia. Po raz 
pierwszy w historii EUG 
przed trybunami łódzkiej 
Atlas Areny przemaszeruje 
kilka tysięcy sportowców 
z flagami swoich krajów 
oraz uczelni. Wygląda na 
to, że hala widowiskowa 
zapełni się do ostatniego 
miejsca. Spodziewamy się 
nawet 8 tys. osób w sekto-
rach dla widowni – przy-
znaje Dominik Leżański, 
koordynator EUG Łódź 
2022.
Uroczystość uświetni wy-
stęp stuosobowej orkie-
stry CoOperate Orchestra 
z Poznania.  Następnie 
wyświetlona zostanie wi-
zualna prezentacja miasta-
-gospodarza EUG 2022 – 
Łodzi, a także Politechniki 
Łódzkiej, Akademickiego 
Związku Sportowego oraz 
uczelni partnerujących wy-
darzeniu.

Wielka 
ceremonia 
otwarcia

Zaproszenia VIP na cere-
monię otwarcia łódzkich 
EUG 2022 otrzymali am-
basadorzy tego wydarze-

dalista olimpijski w skoku 
wzwyż – Artur Partyka, 
mistrzyni świata w kara-
te WKF – Dorota Banasz-
czyk, wielokrotny mistrz 
Europy w biegu na 800 
m – Adam Kszczot, były 
koszykarz NBA – Marcin 
Gortat, były znakomity 
piłkarz – Euzebiusz Smo-
larek, czołowy polski te-
nisista – Kamil Majchrzak, 

a także siatkarze PGE 

mach EUG Łódź 2022 
rozegrane zostaną m.in. 
w futsalu, tenisie ziem-
nym, tenisie stołowym, 
siatkówce, siatkówce pla-
żowej, wspinaczce spor-
towej, waterpolo czy kic-
kboxingu. Gospodarze, 
czyli Politechnika Łódzka, 
zgłosili zawodników w 12 
dyscyplinach. Szans meda-
lowych upatruje się w Kin-
dze Harast, medalistce mi-
strzostw Europy w karate, 
oraz w Janie Kałusowskim 
i Marcelu Wągrowskim 
– medalistom mistrzostw 
Polski w pływaniu. Miej-
sce na podium mogą też 
zapewnić sobie waterpoli-
ści z PŁ, którzy są złotymi 
medalistami mistrzostw 
Polski w tym sezonie. 
Politechnika Łódzka bę-
dzie też mieć swoich re-
prezentantów w sportach 
zespołowych.  W akc j i 
zobaczymy koszykarki, 
koszykarzy, siatkarzy pla-

żowych oraz piłkar-

ki ręczne 
plażowe.  Na 

uwagę zasługuje również Pa-
trycja Skupień z Uniwersyte-
tu Łódzkiego, medalistka mi-
strzostw Polski w judo, którą 
także zobaczymy na EUG.

red

Jednorożec Eugenio – maskotka igrzysk
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ŁÓDZKA POGODYNKA
26°C

13.07
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Ernest, Henryk,
Małgorzata, Andrzej,
Eugeniusz, Jakub

24°C

14.07
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Kamil, Kosma, 
Wincenty, Damian,
Franciszek, Henryk
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Rodzinne miasto

Eugeniusz, Jakub

ŁÓDZKIE GAWĘDY

14 lipca 1866 r. urodził się 
w Łodzi Alfred Biedermann 
– łódzki fabrykant, działacz 
gospodarczy w branży włó-
kienniczej i górniczej, współ-
twórca komunikacji tramwa-
jowej w naszym mieście. 
Był synem Roberta Bieder-
manna (1836–1899), jedne-
go z pionierów łódzkiego 
przemysłu, który wystawił 
fabrykę i pałac w rejonie rze-
ki Łódki przy ul. Północnej 
i Widzewskiej (ul. Kilińskie-
go). Interes po ojcu przeję-
li synowie: Bruno i Alfred 
właśnie, który otrzymał 
gruntowne wykształcenie – 
najpierw średnie w Łodzi, 
potem wyższe na Wydziale 
Chemicznym Uniwersyte-
tu w Zurichu, a doktorat 
z fi lozofi i zrobił w Getyndze. 
Odbył jeszcze kilka podróży 
szkoleniowych do fabryk 

włókienniczych w Niem-
czech, Francji i Anglii i od 
1899 r. zarządzał rodzinnym 
interesem. 

Wraz z Juliuszem Kunitze-
rem i kilkoma innymi fa-
brykantami zainicjował 
uruchomienie miejskie j 
i podmiejskiej komunikacji 
tramwajowej w Łodzi, a po-
nadto wespół z Scheiblerem 
i Heinzlem zakupił na Śląsku 

kopalnię „Saturn” w Czeladzi. 
Podczas I wojny światowej 
był przewodniczącym Rady 
Czternastu, przekształco-
nej w Komitet Obywatelski 
m. Łodzi. W II RP położył 
duże zasługi w odbudowie 
przemysłu włókienniczego 
i rozwoju polskiego górnictwa 
w Zagłębiu Dąbrowskim, za 
co otrzymał wysokie odzna-
czenia. 
W 1892 r. Alfred poślubił Zo-
fię, córkę Ludwika Meyera, 
która zmarła przy po poro-
dzie drugiego z synów. Pięć 
lat później, w 1900 r., ożenił 
się z Martą von Berens, z któ-
rą miał córkę i dwóch synów. 
Biedermannowie mieszkali 
w pięknym pałacu z ogrodem 
przy ul. Północnej. 
Alfred zmarł 29 VIII 1936 r. 
w Bad Nauheim i 2 tyg. 
później został pochowany 
w części ewangelickiej Starego 
Cmentarza w Łodzi. agr

KONFLIKT GWARDYJSKIKONFLIKT GWARDYJSKI

To nie była kosmicz-
na podróż, ale jednak 
pełna przygód i emocji. 
Młody, przystojny kiel-
czanin, Jakub Winiar-
ski, wysiadł na stacji 
Łódź Fabryczna. Szybko 
załatwił sprawę w mie-
ście i udał się na spacer 
ul. Piotrkowską, która 
w latach międzywo-
jennych kusiła oświe-
tlonymi witrynami, 
eleganckimi sklepami 
i kawiarniami. 
Mijając wystawę słyn-
nego magazynu odzie-
żowego Schmechela 
i Rosnera, ujrzał pięk-
ną dziewczynę, która 
uśmiechnęła się do nie-
go. Poczuł bicie serca, 
podszedł nieśmiało do 
cudnej panny, przed-
stawił się i zaprosił na 
kolację do pobliskiej 
restauracji „Tivoli”. 
Po drodze spotkał jesz-
cze znajomego, Mak-
symiliana Rozenblata, 
i we trójkę zasiedli przy 
stoliku. Po szampań-
skim wieczorze udali 
się do mieszkania Mak-
sa przy ul. Długiej, by 
kontynuować zabawę. 
Rozenblat usunął się 
dyskretnie na pewien 

czas, a romantyczny 
kielczanin pozostał 
sam na sam z piękną ło-
dzianką.
Następnego dnia Wi-
n i a r s k i  s t w i e r d z i ł 
z przerażeniem brak 
pugilaresu, w którym 
oprócz gotówki były 
w a ż n e  d o k u m e n t y 
wekslowe ojca. Zamel-
dował sprawę na poli-
cji, a będąc bez grosza, 
udał się do Maksa, któ-
ry jednak kategorycz-
nie odmówił pożyczki. 
Zdesperowany Jakub 
wymyślił nowy trik 
i  ponownie poszedł 
do Rozenblata, udając 
bardzo osłabionego 
z powodu trucizny rze-
komo spożytej w celach 
samobójczych. Popro-
sił o szybkie wsparcie, 
by móc zakupić pewną 
ilość mleka na „odtrut-
kę”. Maks tym razem 
okazał serce, a niedu-
ża kwota, którą dostał, 
wystarczyła na bilet po-
wrotny do Kielc. 
W domu próbował za-
tuszować całą sprawę 
przed ojcem, ale i tak 
się wszystko wydało, 
bo kumpel z Łodzi się 
wygadał… agr

„MLECZNA” DROGA…„MLECZNA” DROGA…
Ławeczka 
Ławeczka 

TuwimaTuwima

GALERIA 
ŁÓDZKICH 
MURALI

W czasach Księstwa War-
szawskiego doszło do 
ostrego zatargu między 
częścią mieszczan łódz-
kich a władzami. 
Poszło o utworzenie 
oddziału gwardii naro-
dowej, czyli organizacji 
pomocniczej dla wojska, 
która miała utrzymy-
wać porządek w mieście 
i okolicach. 
Powołani do niej męż-
czyźni w wieku 18–50 
lat mieli być zaopatrzeni 
w mundury i uzbrojenie 
na własny koszt. Po wy-
buchu wojny z Austrią 
w 1809 r. nakazano bur-
mistrzowi sformowanie 
oddziału, ale spora grupa 
łodzian oraz radni sprze-
ciwili się temu. Ich opór 
został jednak złamany 
i po licznych upomnie-
niach udało się stworzyć 
oddział gwardii narodo-
wej liczący 36 mieszczan. 
W 1811 r. powiększono 
go do 53 gwardzistów, 
z których część w 1812 r. 
wysłano nawet na inny 

teren. 
Po klęsce wojsk napole-
ońskich łódzka gwardia 
narodowa rozpadła się, 
a w 1815 r. burmistrz 
łódzki meldował wła-
dzom: „Gwardia taka nie 
znajduje się”. 
Konflikt miał też drugie 
dno, a to za sprawą znie-
nawidzonego dawnego 
burmistrza Łodzi, Józefa 
Aufschlaga, który pod-
czas rządów pruskich 
w niezbyt uczciwy spo-
sób dorobił się majątku, 
a po zakończeniu kariery 
oddał się do dyspozycji 
nowych władz. Jego to 
właśnie mianowano na 
dowódcę wspomnianej 
gwardii, co wywołało 
zrozumiały sprzeciw 
i brak zapału łodzian. 
Nie znalazł już jednak 
przebiegły Aufschlag 
poparcia u kolejnego 
włodarza miasta – burmi-
strza Szymona Szczawiń-
skiego, więc opuścił Łódź 
i udał się w nieznanym 
kierunku.   agr

KLAN BIEDERMANNÓWKLAN BIEDERMANNÓW
KARTKA Z KALENDARZA

Kolejne wydanie w piątek 15 lipca

Jakiś czas temu 
pojawiła się dziwna 
dyskusja na temat 
tego znanego wierszyka, 

który miał jakoby zawierać akcenty rasi-
stowskie i nie powinien być w zestawie lektur 

szkolnych. Strofy te zna jednak 
na pamięć wiele pokoleń 

Polaków, a Bambo był zawsze 
traktowany z wielką sympatią. 

Ten końcowy postulat Tuwima chyba się akurat spełnił, 
bo przez dziesiątki lat Bambo był obecny w szkole razem 
z milionami polskich dzieci. agr

Mural w Orientarium Łódź przy ul. Konstantynowskiej 8/10 autorstwa Aleksandry Czudżak
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BAMBO
Murzynek Bambo w Afryce mieszka,Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
czarną ma skórę ten nasz koleżka.czarną ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe rankiUczy się pilnie przez całe ranki
Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.
A gdy do domu ze szkoły wraca,A gdy do domu ze szkoły wraca,
Psoci, fi gluje – to jego praca.Psoci, fi gluje – to jego praca.
(…)(…)
Lecz mama kocha swojego synka.Lecz mama kocha swojego synka.
Bo dobry chłopak z tego murzynka.Bo dobry chłopak z tego murzynka.
Szkoda, że Bambo czarny, wesołySzkoda, że Bambo czarny, wesoły
nie chodzi razem z nami do szkoły.nie chodzi razem z nami do szkoły.

Alfred Biedermann
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