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STADION WIDZEWA Z NOWĄ MURAWĄ
W żargonie piłkarskim równą nawierzchnię boiska
określa się mianem „stołu”
lub „dywanu”. Ta na stadionie Widzewa Łódź zdecydowanie zasługuje na takie
określenia. Trawa z węgierskiej plantacji nie dość, że
prezentuje się pięknie, to
jeszcze spełnia wszelkie europejskie normy jakościowe.
Po zakończeniu sezonu
2021/2022, w którym Widzew wywalczył awans do
Ekstraklasy, zapadła decyzja o wymianie murawy na
stadionie. W związku z tym

dwie pierwsze kolejki nowego sezonu łodzianie grali
na wyjeździe, jednak najbliższe spotkanie z Lechią
Gdańsk (31 lipca o godz.
20:00) odbędzie się już przy
al. Piłsudskiego 138.

Trawa została sprowadzona ze specjalnej plantacji
pod Budapesztem, z której
usług korzystają kluby Bundesligi. – Spełnia wszystkie
kryteria przewidziane dla
trawy sportowej stosowanej
na stadionach – zapewnia
Andrzej Trojan, groundsman zajmujący się mura-

PIERWSZY
Grupa LEGO ogłosiła, że jeszcze w 2022 r. otworzy w Polsce dwa kolejne salony. Jeden
z nich powstanie w Manufakturze i będzie to pierwszy oficjalny sklep LEGO w naszym
mieście!
Już od 90 lat klockami
LEGO bawi się kilkaset
milionów ludzi na całym
świecie. W Europie sklepy
ﬁrmy obecne są w blisko
20 krajach. W Polsce,

wą na łódzkich obiektach.
W sieci pojawiły się błędne
informacje odnośnie ukorzenienia trawy i rzekomo
zagrożonego meczu z Lechią. – O tej porze roku nie
ma żadnego problemu,
ukorzenianie zaczyna się
już po 48 godzinach. Dodatkowo, żeby jeszcze trochę
przyśpieszyć ten proces,
wykonano szereg zabiegów
pielęgnacyjnych – uspokaja
Trojan.
PB
FOT.LODZ.PL

W ŁODZI!
po oﬁcjalnym otwarciu
w Łodzi, będzie ich sześć.
Na lokalizację łódzkiego
sklepu LEGO wybrało
Manufakturę. Można przewidywać, że – zgodnie
z dotychczasową tradycją
– salon będzie oferował nie
tylko możliwość kupienia
produktów, ale także strefę zabawy. Sklepy LEGO
to także
prawdziwa
gratka

dla kolekcjonerów. Można
w nich m.in. stworzyć własną ﬁgurkę oraz upolować
limitowane zestawy nieosiągalne innymi drogami.
Otwarcie LEGO Store
w Manufakturze planowane jest na październik 2022
r., ale ta data może jeszcze
ulec zmianie. Rozpoczęła
się już natomiast rekrutacja
na stanowisko menadżera
sklepu.
dm

BULWARY PÓŁNOCNE

Sprawdź, jak przebiega remont

Trwa przebudowa Bulwarów
Północnych, czyli ul. Ogrodowej oraz ul. Północnej, które
zmienią się nie do poznania
i zyskają zupełnie nowe funkcje.
Co już zostało zrobione?
Czego można spodziewać
się po remoncie? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz
podczas spaceru, w środę
(27 lipca), o godz. 17:00.

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
ZDRADZIŁA GO ŁYŻECZKA

JEST UMOWA NA AUTOBUSY!

We wtorek (26 lipca) MPK Łódź
podpisało umowę z konsorcjum EvoBus Polska i Pekao
Leasing. Pięćdziesiąt dwa nowe
autobusy wyjadą na łódzkie
ulice najdalej za pół roku.
Miejski przewoźnik regularnie
unowocześnia
i rozbudowuje swoją ﬂotę.
Tym razem dołączą do niej
52 przegubowe mercedesy
conecto. Będą to pojazdy
w pełni klimatyzowane
i wyposażone w ﬁltry

NAKŁAD: 60000

antybakteryjne minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów.
W autobusach zamontowane zostaną także najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, w tym system
awaryjnego
hamowania,
który wykrywa zagrożenie
ewentualną kolizją. Dzięki
przestronnemu
wnętrzu
autobusy pomieszczą do
135 pasażerów, w tym 39 na
miejscach siedzących.
rd

FOT.MAT. PRAS.

Policjanci patrolujący Widzew zauważyli podejrzany samochód. Wiedzieli,
że w sąsiedztwie może
dochodzić do przestępstw
narkotykowych, dlatego
postanowili przeprowadzić kontrolę, tym bardziej
że kierowca zachowywał
się nerwowo i sprawiał
wrażenie, że ma coś do
ukrycia. W schowku mercedesa funkcjonariusze
znaleźli dużo pustych torebek strunowych oraz łyżeczkę zabrudzoną białym
proszkiem. Podobne ślady
były również na podłokietniku kierowcy. Dwudzie-

stopięciolatek twierdził,
że substancja, którą miał
w aucie, nie jest zabroniona, ale zapytany o adres,
odmówił jego podania.
Okazało się, że miał się
czego obawiać. Po ustaleniu, gdzie mieszka, policjanci znaleźli ponad 53 g
mefedronu, ok. 8 g marihuany oraz tabletki, które
zostaną poddane dalszym
badaniom. Mężczyzna
usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznej
ilości narkotyków. Grozi
mu za to kara nawet do 10
lat pozbawienia wolności.
red
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Bulwary Północne mają stać
się atrakcyjną przestrzenią
z kawiarniami, punktami
gastronomicznymi i zielenią, która zadowoli mieszkańców i turystów. Oprócz
nowych drzew posadzone
zostaną tutaj kwiaty – hortensje i róże – oraz powstanie droga rowerowa.
Spotkanie, które rozpocznie
się na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Ogrodowej, jest

częścią cyklu „Spacerowego
przeglądu inwestycji”. Podczas spacerów przedstawiciele Miasta odpowiedzialni
za inwestycje odpowiadają
na pytania mieszkańców
dotyczące remontów.
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 sierpnia
– tym razem będzie to pl.
Wolności. Start godz. 17.00
przy ul. Piotrkowskiej.
red

PANU

ADAMOWI PUSTELNIKOWI
PIERWSZEMU WICEPREZYDENTOWI MIASTA ŁODZI
NAJSZCZERSZE WYRAZY ŻALU I WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI

TATY
składają

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
MARCIN GOŁASZEWSKI
oraz

RADNI RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

AKTUALNOŚCI

Przebudowa pl. Dąbrowskiego, przeprowadzona
w 2009 r., to jedna z najbardziej nietraﬁonych inwestycji w Łodzi. Sprzed
Teatru Wielkiego usunięto drzewa i zbudowano
toporną fontannę nijak
mającą się do tej, którą
pokazano w projekcie.
Czas to zmienić! Miasto
w drodze konkursu wybrało właśnie pracownie,
które mają nadać placowi
nowy kształt. – Najlepszą
koncepcję przygotowało
konsorcjum ﬁrm mamArchitekci i A2P2. To dobrze
przemyślana propozycja
obejmująca każdy aspekt
użytkowania placu – mówi
Maciej Riemer, dyrektor
Departamentu
Ekologii
i Klimatu.
Plac na nowo
Architekci zaproponowali
wprowadzenie na placu
dużej ilości zieleni, w tym
kilku rzędów drzew. Chcą
także zmienić kształt fontanny – częściowo przebudować istniejącą albo
zmienić ją całkowicie tak,
aby stała się sadzawką.
W ich koncepcji kioski kwia-

NIE TYLKO PLAC WOLNOŚCI

PLAC DĄBROWSKIEGO
TEŻ BĘDZIE ZIELONY

Widok na plac Dąbrowskiego,
W tle ul. Narutowicza

ciarek zostaną przeniesione
do nowych pawilonów,
które powstaną na samej
płycie, a przejście dla pieszych połączy bezpośrednio centralną część placu
z ul. Knychalskiego. Parkowanie zostanie uporządkowane, ruch uspokojony,
a w środkowej części placu
wciąż będzie przestrzeń
dla grupy, która dzi-

siaj silnie kojarzy się z tym
miejscem, czyli rolkarzy
i deskorolkowców.
– Nasza propozycja to
szkic, który pokazuje kierunek, którym chcemy
podążać. Ta koncepcja to
zaproszenie do dyskusji
i wstęp do rozmów.
Nie
przesądzamy tutaj ja-

NOWY PARKING NA TEOFILOWIE

Przy ul. Łanowej na
Teoﬁlowie
powstanie
51 zielonych miejsc parkingowych. To doskonała
alternatywa
dla
betonowych
placów
i kolejna ekologiczna
inicjatywa w Łodzi. Takie parkingi doskonale

Zdecydują łodzianie
Pomysł na zaangażowanie
łodzian w przygotowanie
projektu był jednym z kryteriów ocenianych przy
wyborze zwycięskiej oferty
w konkursie. – Na spotkania
planujemy zaprosić mieszkańców już po wakacjach.

Do końca roku będziemy
mieć projekt przebudowy
placu, a w przyszłym roku
zabierzemy się za samą inwestycję. Prace budowlane
potrwają kilkanaście miesięcy – zapowiada Riemer.
Pracownie mamArchitekci i A2P2, które wygrały
konkurs na projekt pl. Dąbrowskiego, mają już doświadczenie w zielonych
inwestycjach w Łodzi.
MamArchitekci w ramach
programu
rewitalizacji
byli odpowiedzialni za
przygotowanie
projektu

przebudowy pl. Wolności
z dużym udziałem zieleni
w jego południowej części.
Z kolei A2P2, wspólnie ze
Społecznie Zaangażowanymi, przygotowali dla
Starego Polesia modelowe
rozwiązania do projektowania zielonych ulic.
Razem z mieszkańcami
wypracowali
koncepcje
przebudowy
odcinków
ul. Próchnika i ul. Lipowej
oraz ul. 28. Pułku Strzelców
Kaniowskich.
Aha
FOT. MAMARCHITEKCI, A2P2

ASFALT NA 6 SIERPNIA
JEST JUŻ GOTOWY

ŁÓDZKI BUDŻET OBYWATELSKI
przechwytują wodę deszczową, która w innym
wypadku spłynęłaby do
kanalizacji. Przeciwdziałają też skutecznie powstawaniu miejskich wysp ciepła. Brak dużej nagrzanej
powierzchni sprawia, że
jest chłodniej nawet o kilkanaście stopni.
Przy budowie parkingu
wykorzystana
zostanie
geokrata, która stworzy
konstrukcję nie tylko stabilną i trwałą, ale także
przyjemną dla oka. Wolne

kichkolwiek rozwiązań. To
będzie projekt społeczny,
który powstanie we współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i fachowcami
z branży – mówi Łukasz
Pancewicz z A2P2.

REMONTY ULIC

Przykładowe rozwiązanie
zielonego parkingu

W tym tygodniu rozpocznie się budowa zielonego
parkingu po obu stronach
ul. Łanowej na odcinku od
ul. Plantowej do ul. Traktorowej.

3

przestrzenie wypełnione
zostaną humusem i nasionami, dlatego już wkrótce
kierowcy będą parkować
nie na betonie, a na trawie. Zieleni nigdy dosyć,
dlatego w ramach inwestycji zasadzone zostaną
także lipa drobnolistna
i robinia akacjowa.
Inwestycja jest realizowana
w ramach Budżetu Obywatelskiego i ma zostać ukończona w 2022 r. Jej koszt to
blisko 566 tys. zł.
rd

FOT. ARCHIWUM

W piątek (22 lipca) rozpoczęło się układanie ostatniej warstwy asfaltu na modernizowanej ul. 6 sierpnia.
Gotową drogą pojedziemy
jeszcze w te wakacje.
Nowa ul. 6 sierpnia to
równa nawierzchnia na
całej długości ulicy – od
al. Włókniarzy aż do al.
Kościuszki. Droga po remoncie ma służyć przez
lata, dlatego wymieniono także jej podbudowę.
Wzdłuż jezdni powstały
chodniki
wyposażone
w elementy ułatwiające
poruszanie się osobom
z niepełnosprawnościami.
Zmodernizowane zostały
również zjazdy do posesji
i przystanki. Te ostatnie
zrobiono z betonu tak,

aby hamujące autobusy
nie niszczyły nowej nawierzchni.
Prace przy modernizacji
drogi weszły w ostatnią
fazę. Większość robót
została już zakończona – chodniki są
gotowe, wszędzie
położono
także
wiążącą warstwę
asfaltu. Wykonawca rozkłada
właśnie ostatnią
warstwę nowej
nawierzchni.
Potem
pozostaną
tylko
ostatnie prace
brukarskie i wykończeniowe i ul. 6
sierpnia będzie gotowa.
TAnd

FOT. LODZ.PL

Miasto wybrało pracownie
architektoniczne, które przygotują projekt przebudowy
placu przed Teatrem Wielkim. Koncepcja ma powstać
we współpracy z mieszkańcami. Prace budowlane wystartują w 2023 r.
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FOT. JASTRZĘBSKI, SZCZEPAŃSKA

HI PIOTRKOWSKA

BIURA

W BIAŁEJ WIEŻY
W wieży kompleksu Hi Piotrkowska działalność zainaugurowały elastyczne biura
serwisowane New Work, jednego z trzech największych
operatorów tego rodzaju powierzchni biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

New Work wynajęło całe
cztery piętra najwyższego
w Łodzi budynku użytkowego, łącznie blisko 5
tys. mkw. Docelowo zamierza przekształcić je
w powierzchnie biurowe
pod elastyczny terminowo wynajem. Te tzw. ﬂex
office zapewniają użytkownikom w pełni umeblowane i wyposażone
biura z kompleksowym
wsparciem administracyjnym i techniczno-serwisowym. Na razie gotowe
REKLAMA

jest piętro 9., trwają jeszcze prace wykończeniowe na 10. piętrze, które
gotowe ma być do końca
2022 r. Na parterze budynku New Work stworzy też centrum konferencyjne, z którego korzystać
będą mogli także użytkownicy jego powierzchni
biurowych.

Dla małych i dużych
– Doskonała lokalizacja, komfortowy dojazd
komunikacją miejską
oraz wysokiej jakości powierzchnia biurowa to
główne czynniki, które
przekonały nas do wyboru Hi Piotrkowskiej na
naszą drugą łódzką lokalizację. Biura New Work
w kompleksie Hi będą
w pełni wyposażone pod

kątem zarówno klientów
korporacyjnych, jak i średnich oraz całkiem małych
firm – powiedział prezes
zarządu New Work Hubert Abt na uroczystym
otwarciu.

New Work się rozwija
To już dziesiąte biuro
serwisowane New Work
w Polsce i drugie w Łodzi (pierwsze powstało
w kompleksie Imagine przy skrzyżowaniu
al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza we wrześniu
2019 r.).
New Work, założony
w 2013 r. w Budapeszcie,
swoje powierzchnie biurowe oferuje w siedmiu miastach pięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
(pj)

INFO
HI PIOTRKOWSKA TO NAJWYŻSZY
W ŁODZI BIUROWIEC – MA AŻ
84 M WYSOKOŚCI. POŁOŻONY
W SAMYM CENTRUM ŁODZI, PRZY
SKRZYŻOWANIU AL. KOŚCIUSZKI
I TRASY WZ, OFERUJE NAJEMCOM
ŁĄCZNIE AŻ 21 TYS. MKW.
POWIERZCHNI BIUROWEJ KLASY A.

WYDARZENIA
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DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

Zostań ninją

O godz. 16:00 w strefie
workout w parku Podolskim
rozpocznie się trening pod
okiem specjalistów z Direct
Sport. Ogólnorozwojowe
i motoryczne ćwiczenia na
przyrządach pomogą Ci
zostać prawdziwym ninją.
Zajęcia są bezpłatne.
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PA R A D Z I E

Teatrzyk
Kamishibai

WO L N O Ś C I !
W sobotę (30 lipca) na
ul. Piotrkowską powróci słynna Parada
Wolności będąca symbolem wolności i zamiłowania do dobrej
muzyki. Pojawi się na
niej dr. Motte, twórca
kultowej Love Parade
w Berlinie. Techno Parada powraca na mapę
najważniejszych polskich imprez muzycznych w ramach 599.
urodzin Łodzi.
Łódzka Parada Wolności, ut worz o n a
na wzór berlińskiej
Love Parade, była
spektakularnym
wydarzeniem w polskiej kulturze i świętem muzyki, które
przez lata jednoczyło

polską scenę
muzyki klubowej:
od breakbeatu, jungle i techno aż po
hardcore. Pierwsza
Parada Wolności
odbyła się w 1996 r.,
a ostatnia – w 2002
r. Rok później na
organizowanie imprezy nie zgodził się
ówczesny prezydent
Łodzi, Jerzy Kropiwnicki. Po 20 latach
Parada Wolności powraca! To druga pod
względem wielkości
taka impreza w Europie.
10 platform
z artystami
z całej Polski
Podczas ostatniej
edycji, w 2002 r., na
ulicach Łodzi bawiło
się ok. 80 tys. osób.

Organizatorzy Parady Wolności nie
zamierzają zwalniać
tempa i zapowiadają, że ul. Piotrkowską przejdzie tłumny korowód.
– Otrzymaliśmy
bardzo dużo zgłoszeń, więc wybór
inicjatyw, które
będą mogły zaistnieć podczas wydarzenia, nie był
łatwy. Finalnie
zobaczymy ponad
10 platform z artystami z całej Polski. Mamy kultowe
elektroniczne składy, np. Sonic Trip,
lokalne inicjatywy
w postaci Festiwalu Soundedit czy
ekipę Music Sounds
Better With Us, która ma liczną rzeszę
fanów. Na głównej

platformie wystąpi
ikona sceny elektronicznej – Boys Noize. Podczas samej
parady przemówi
również Dr. Motte,
założyciel słynnej
Love Parade w Berlinie – komentuje
Rafał Baran, jeden
z organizatorów.
Legendarne
afterparty
Dla wielu osób Parada Wolności to
nie tylko zwykła
impreza, ale także widowiskowe
afterparty będące
zwieńczeniem wydarzeń całego dnia.
Tym razem nie będzie inaczej. Na tę
jedną noc organizatorzy reaktywują
klub New Alcatraz
Underground i za-

powiadają największe w swojej
historii afterparty.
W dwóch klubach
– Wytwórnia i Willa – będzie pięć
muzycznych scen,
na których wystąpią gwiazdy muzyki elektronicznej,
m.in. Aphrodite, Ed
Rush czy Dr. Motte
oraz artyści z całej
Polski. – To będzie
najlepszy finał Parady Wolności, jaki
mogliśmy sobie wymarzyć – dodaje jeden z producentów.
Konkurs
na najlepsze
przebranie
– Chcemy zachęcić
młodych ludzi do
wyrażania siebie,
budowania własnej
tożsamości i otwar-

tości na to, co ciekawe, kolorowe
i szalone. Dlatego
podczas wydarzenia zostanie zorganizowany konkurs
na najlepsze przebranie, który współorganizuje sponsor
wydarzenia, X Energy. Spośród najbardziej kreatywnych uczestników,
uwiecznionych na
zdjęciach podczas
Parady Wolności,
specjalne jury oraz
osoby głosujące na
Facebooku wybiorą pięć najlepiej
przebranych osób.
Do zdobycia będą
nagrody pieniężne
– 1000 zł oraz cztery bony po 500 zł.
red

Na godz. 17:30 w Bibliotece
Odyseja (ul. Wschodnia 42)
zaplanowano Teatrzyk Kamishibai dla dzieci. – Zapraszamy na obrazkowy spektakl
prosto z Japonii! Jeśli
problemy naszej planety
są bliskie Waszym sercom,
przyjdźcie obejrzeć bajkę
i porozmawiać o płynącym
z niej morale – zachęcają
organizatorzy. Wstęp wolny.
DZIEJE SIĘ W

EK
CZWART

Wakacyjna zawiecha
O godz. 15:00 Biblioteka
Dygresja (ul. Rewolucji 1905
r. 84) zaprasza na kreatywny
warsztat, podczas którego
będzie można wykonać swój
autorski brelok. – Na warsztatach będziemy nawlekać,
przewlekać, wiązać, zwijać,
kleić, a więc intensywnie
pracować nad doskonaleniem małej motoryki
– podkreślają organizatorzy.
Spotkanie jest bezpłatne,
obowiązują zapisy pod
numerem telefonu:
571 553 038.
Kuźnia Romów
otwarta dla
zwiedzających
O godz. 16:00 na zwiedzanie
Kuźni Romów (ul. Wojska
Polskiego 84) zaprasza
Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Istnieje
możliwość skorzystania
z oprowadzania po wystawie
z przewodnikiem. Dla osób
indywidualnych wcześniejsza
rezerwacja nie jest wymagana, wystarczy przybyć
na miejsce. Oprowadzanie
będzie prowadzone w języku
polskim. Wydarzenie bezpłatne.

SENIORADKA
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ZAPISZ SIĘ NA

BEZPŁATNE
SZKOLENIA
„Łódź Przyjazna Seniorom” to
projekt skierowany do osób
w wieku 60+ mieszkających
w Łodzi. Żeby skorzystać
z bezpłatnych szkoleń, wystarczy się tylko zapisać. Warto,
bo naprawdę jest w czym wybierać!
Nowych technologii nie
trzeba się bać, tylko lepiej
je poznać i oswoić. Kierując się tą zasadą, organizatorzy przygotowali dla
uczestników projektu wiele
rozwijających warsztatów,
umożliwiających nabycie
praktycznych, przydatnych
na co dzień umiejętności.
W programie znajdują się
m.in.:
• zajęcia grupowe z podstaw obsługi komputera oraz nowoczesnych
technologii cyfrowych;
• kurs poświęcony prak-

tycznemu wykorzystaniu internetu w życiu
codziennym, czyli np.
korzystaniu z bankowości elektronicznej,
e-urzędu czy e-lekarza;
• warsztaty z wykorzystaniem telefonu komórkowego, w tym
nauka wyszukiwania
informacji oraz robienia zdjęć.
Nadal nie wszystko rozumiesz? To żaden problem!
Możliwe będzie także skorzystanie z indywidualnego
wsparcia informatycznego
i uzyskanie odpowiedzi na
wszystkie nurtujące pytania.
Program projektu „Łódź
Przyjazna Seniorom” obejmuje także:
• warsztaty oparte na
grach i łamigłówkach

•
•

•

FOT. ENVATO ELEMENTS

Aby wziąć udział w projekcie,
należy wypełnić formularz
rekrutacyjny i dostarczyć
go osobiście, pocztą (na
adres: Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddział Łódź,
ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź)
lub mailowo (sekretariat@pte.
lodz.pl). Formularz dostępny
jest na stronie pte.lodz.pl/
lodz-przyjazna-seniorom/
oraz w siedzibie PTE.

INFO

w internecie, a także
grupowe gry zespołowe w miejscu spotkania;
poprawiające kondycję
ﬁzyczną zajęcia ruchowe;
konsultacje specjalistyczne: możliwość
skorzystania z porad
fachowców (m.in.
psychologa, prawnika
i dietetyka);
catering oraz zwrot
kosztów dojazdu.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
• osobiście, w siedzibie PTE
(ul. Wólczańska 51),
• telefonicznie (42 632 44 20)
w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00–15.00),
• mailowo: sekretariat@pte.lodz.pl

Organizatorem projektu
„Łódź Przyjazna Seniorom” jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Łodzi. Projekt jest dofinansowany z rządowego
programu wieloletniego na
rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.
red

WAKACYJNA „ŁÓDZKA TYTKA SENIORA” JUŻ DOSTĘPNA
„Łódzka Tytka Seniora” powstaje z myślą o osobach
w wieku 60+, które szukają
pomysłu na ciekawe spędzenie
czasu wolnego w Łodzi. W tym
bezpłatnym przewodniku
znajduje się aktualny harmonogram wydarzeń, wycieczek,
spotkań i warsztatów organizowanych przez Urząd Miasta
Łodzi, miejskie jednostki oraz
organizacje pozarządowe.
Nowe, wakacyjne wydanie
„Łódzkiej Tytki Seniora”,

obejmujące wydarzenia od
lipca do września 2022 r.,
jest już dostępne w punktach informacji UMŁ oraz
Centrach Aktywnego Seniora. Wkrótce pojawi się także
w miejskich przychodniach.
red
Wersję elektroniczną do
pobrania oraz wykaz punktów odbioru „tradycyjnej”
Tytki otrzymasz po zeskanowaniu kodu QR.

FOT. LODZ.PL

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
IA MIEJSKIE
OGŁOSZENIA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 27 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1638/2022 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi,
stanowiących własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

ŁÓDZKA HISTORIA
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DZIENNIK DAWIDA SIERAKOWIAKA

PIĘĆ ZESZYTÓW

NADZIEI

„Rozpoczynam nowy zeszyt mego dziennika i z tej okazji śmiem czynić życzenie, żeby stał się początkiem nowego, jaśniejszego i lepszego okresu w mym życiu niż ten, który się zawarł w zeszycie
poprzednim. Zdaje się jednak, że to marzenie ściętej głowy. (…) Żadnej nadziei na lepsze…”
6 kwietnia 1941 r.

Tak zaczyna się przejmujący dziennik z Litzmannastadt Getto, prowadzony
systematycznie – pomimo
tragicznej sytuacji – przez
nastoletniego wówczas Dawida Sierakowiaka, który
urodził się w Łodzi 25 lipca
1924 r. Nie znamy wspomnianych poprzednich
zapisków, bo dwa pierwsze zeszyty zostały odnalezione w 1948 r. w miejscu
jego zamieszkania, w getcie przy ul. Wawelskiej
20, a trzy kolejne odkryto
dopiero w 1966 r. Po raz
pierwszy „Dziennik” obejmujący okres od 6 kwietnia
do 29 czerwca 1941 r. został
opublikowany w grudniu 1958 r. w Biuletynie
Żydowskiego Instytutu
Historycznego. Dwa lata
później oba zeszyty w formie książkowej wydane zostały przez „Iskry” (drugi
zeszyt zawiera wydarzenia
od 4 czerwca do 6 września
1942 r.). W 2015 r. nakładem
wydawnictwa „Marginesy”
ukazało się pierwsze pełne
polskie wydanie „Dziennika” Dawida Sierakowiaka,
którego pamiętnik jest dokumentem tamtych niewyobrażalnie dramatycznych
czasów.
Życie przed wojną
Przed wojną Dawid Sierakowiak mieszkał wraz
z rodzicami przy ul. Sanockiej 22, na tzw. osiedlu
ZUS. Po ukończeniu szkoły
powszechnej otrzymał stypendium na kontynuację
nauki w II Gimnazjum Męskim Towarzystwa Żydow-

skich Szkół Średnich w Łodzi przy ul. Magistrackiej
(obecnie ul. Kamińskiego)
21. Należał także do żydowskiej organizacji harcerskiej Haszomer Hacair.
Machina zagłady
Nauki nie ukończył z powodu wybuchu wojny. Po
utworzeniu getta w Łodzi
(8 lutego 1940 r.) Dawid
został do niego przesiedlony wraz z rodzicami
i siostrą. Rodzina zamieszkała przy ul. Spacerowej
5/7. Po wywózce matki do
obozu zagłady w Chełmie
i śmierci ojca młody mężczyzna przeprowadził się
wraz z siostrą Natalią na
ul. Wawelską 20. Początkowo uczęszczał w getcie do
szkoły średniej na Marysinie, gdzie należał do tajnej
organizacji oraz kontynuował działalność harcerską. Jednocześnie dorabiał
udzielaniem korepetycji,
choć szkolnictwo w getcie
zawieszono jesienią 1941 r.
Jedyne znane
zdjęcie
Dawi-

da Sierakowiaka zostało
wykonane właśnie w ostatnim dniu szkoły. Na fotograﬁi widnieje obok swoich
kolegów. 29 czerwca 1942 r.
został ze swoją grupą roboczą przeniesiony do pracy
w oddziale resortu rymarskiego przy ul. Łagiewnickiej 42, a następnie skierowany do biura Wydziału
Personalnego. W sierpniu
tego samego roku otrzymał posadę pracownika
biurowego Arbeitseinsatz
przy ul. Lutomierskiej 11,
na której pozostał do śmierci 8 sierpnia 1943 r. Zmarł
z powodu wycieńczenia
organizmu, zapalenia płuc
i głodu. Jedyne, co po nim
pozostało, to właśnie pięć
szczegółowo zapisanych
brulionów opisujących
dzień po dniu drogę ku zagładzie… Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej.
Pamiętnik gehenny
Podczas pobytu w getcie
Sierakowiak kontynuował pisanie swojego pamięt-

nika, które rozpoczął jeszcze
przed wojną i realizował to
zadanie niemal do ostatnich
chwil, mając nadzieję na
odmianę losu. Analizował
wydarzenia polityczne, pisał o Łodzi pod niemiecką
okupacją, o rządach Chaima
Rumkowskiego w Litzmannstadt Getto, o wywózce
Żydów do obozów zagłady, ale przede wszystkim – o codziennej walce
o przetrwanie, szukaniu
pracy, zdobywaniu pożywienia, powolnej utracie sił
i wszechobecnym widmie
śmierci. Między wierszami zapisków Sierakowiaka
nieustannie przewijają się
walka dobra ze złem, zwyczajne sprawy na tle masowej zbrodni oraz iskierki
i potworności życia. Tak
wyglądają prawdziwe fragmenty ludzkiej i tej nieludzkiej historii uwiecznione
przez młodego człowieka
w starych zeszytach odnalezionych gdzieś w stertach
nadpalonych papierów.

Świat poznał tę historię
Opublikowany już w kilku wydaniach „Dziennik”
Dawida Sierakowiaka
ma prawdziwy walor dokumentalny, bo przygotowany pierwotnie do
druku tekst nie zawierał
jakichkolwiek skrótów czy
zmian. Poza amerykańskimi, brytyjskimi i polskimi
wydaniami „Dziennik”
został opublikowany również w tłumaczeniach na
francuski, portugalski,
szwedzki i włoski, stanowiąc kolejne świadectwo
grozy Holocaustu. Autora
„Dziennika” upamiętnia
tablica od wewnętrznej strony muru

cmentarza przy ul. Brackiej,
ufundowana przez jego kolegę, Konrada Turowskiego, a także mural bałucki
na ścianie kamienicy przy
ul. Spacerowej 8.
„Wieczorem musiałem
przygotować i ugotować
kolację, co wyczerpało
mnie zupełnie. Z polityki
kompletnie nic nowego.
Czuję, że znów poczynam
dostawać melancholii z niecierpliwości. Doprawdy nie
ma dla nas wyjścia z…”. To
ostatni wpis Dawida.
agr

ŁÓDŹ DLA DZIECI
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WAKACJE
W BIBLIOTECE

Czasy, gdy w bibliotekach można było mówić jedynie szeptem, już dawno odeszły w niepamięć. Obecnie biblioteki
miejskie mogą się pochwalić nie tylko bogatymi księgozbiorami, ale także ciekawą ofertą zajęć. Sprawdziliśmy, co
w najbliższym czasie przygotowały wybrane filie z myślą o najmłodszych czytelnikach.

CZWARTEK (28 LIPCA)
ŚRODA (27 LIPCA)
Biblioteka TRAF zaprasza
dzieci w wieku 3–6 lat
na warsztaty na podstawie książki „Arcypalce”
Marion Deuchars. W czasie spotkania maluchy
dowiedzą się, czym są
linie papilarne i odciski
palców, oraz odkryją, jak
za pomocą arcyzdolnych
paluszków tworzyć małe
dzieła sztuki.
Start: godz. 14:00
Gdzie: ul. Cieszkowskiego 11a
Zapisy: tel. 571 553 071,
e-mail: ﬁlia_71@biblioteka.lodz.pl, w siedzibie biblioteki
„Psotne zabawy sprzed lat,
czyli harcówka” to idealny wybór dla wszystkich,
którzy chcą się przekonać,
jak w dzieciństwie bawili
się ich rodzice i dziadkowie. Na cykl beztroskich
zabaw podwórkowych zaprasza Filia nr 22.
Start: godz. 15:00
Gdzie: ul. Tomaszewicza 2

Szczegółowe
informacje:
tel. 571 553 022,
e-mail:
filia_22@biblioteka.lodz.pl

Tego
samego
dnia
w Bibliotece KOSTKA podczas warsztatów edukacyjnych powstawać będzie
artystyczna instalacja –
BAŁTYK NA TALERZU.
Start: godz. 16:30
Gdzie: ul. Kostki-Napierskiego 4
Zapisy: tel. 571 553 026,
e-mail: ﬁlia_26@biblioteka.lodz.pl
Jeśli Twoje dziecko interesuje się kodowaniem,
koniecznie odwiedźcie
Bibliotekę OTWARTĄ. To właśnie w tutejszej KINDLOTECE odbędą się zajęcia
z podstaw kodowania z wykorzystaniem maty oraz
robotów Dash i Photon.
W sam raz dla dzieci
w wieku 7–10 lat.
Start: godz. 16:30
Gdzie: ul. Narutowicza 8/10
Zapisy: tel: 571 553 049,
e-mail: ﬁlia_49@biblioteka.lodz.pl

Biblioteka na Skalnej zaprasza przedszkolaki na
„Podróżowanie na dywanie”. Podczas zajęć najmłodsi czytelnicy będą
mogli przenieść się do niezwykłych krain ukrytych
w książkach.
Start: godz. 12:00
Gdzie: ul. Skalna 2
Zapisy: tel: 571 553 059,
e-mail: ﬁlia_59@biblioteka.
lodz.pl
Na młodych szachistów
czeka Biblioteka z Radogoszcza. To właśnie tam
dzieci powyżej 7. roku życia mogą nauczyć się gry
w szachy lub potrenować
z innymi uczestnikami
spotkania.
Start: godz. 16:00
Gdzie: ul. 11 Listopada 79
Zapisy: tel. 571 553 010
W ramach cyklu TWÓRCZYCH
WIECZORÓW
Biblioteka KOSTKA zaprasza
na tworzenie wakacyjnych

lampionów. Nie zapomnijcie zabrać słoików.
Start: godz. 16:30
Gdzie: ul. Kostki-Napierskiego 4
Zapisy: tel: 571 553 026,
e-mail: ﬁlia_26@biblioteka.
lodz.pl
W Bibliotece FERMENT odbędą się lekcje języka
włoskiego
prowadzone przez wolontariusza
z Włoch – Armando. Zajęcia dla dzieci powyżej 6.
roku życia mają formę zabaw, gier, piosenek itp.
Start: godz. 17:00
Gdzie: ul. Wróblewskiego 67
W czwartkowe popołudnie
w Bibliotece ODYSEJA zjawi
się Sztukmistrz Bartłomiej,
który zabierze widzów
w podróż do świata iluzji.
Start: godz. 17:30
Gdzie: ul. Wschodnia 42

W sobotnie przedpołudnie
w Bibliotece SŁÓWKA można skorzystać z pomocy dla uczniów
oraz konwersacji w ramach dyżuru Pana od Angielskiego.
Start: godz. 11:15
Gdzie: ul. Boya-Żeleńskiego 15
Nieco później warto zaś wybrać się na rodzinny piknik
w stylu eko, organizowany przez
Bibliotekę TUVIM. Na uczestników czekają gry plenerowe,
quizy, animacje, warsztaty zero
waste, wegetariański poczęstunek i relaks w streﬁe chilloutu.
To dobra okazja na aktywne,
pełne pozytywnej energii sobotnie popołudnie w zgodzie
z naturą.
Start: godz. 13:00
Gdzie: ul. Tuwima 46
a.pe

Więcej informacji na stronie:

www.biblioteka.lodz.pl
w zakładce: Wydarzenia.

PIĄTEK (29 LIPCA)
W piątek przed południem
Biblioteka FERMENT zaprasza wszystkich, mniejszych
i większych czarodziei, do
wspólnego świętowania
urodzin Harry’ego Pottera. Do świata magii przeniosą uczestników m.in.
warsztaty
odsłaniające
tajniki wróżbiarstwa oraz
gra w quidditcha.
Start: godz. 10:00
Gdzie: ul. Wróblewskiego 67

SOBOTA (30 LIPCA)

Z kolei w Bibliotece SŁÓWKA
w każdy wakacyjny piątek
odbywają się spotkania
w ramach wakacyjnych
gier bez prądu. Każdy jest mile widziany.
Można zabrać ze sobą
swoje ulubione gry lub
skorzystać ze zbiorów
biblioteki.
Start: godz. 13:00–16:00
Gdzie: ul. Boya-Żeleńskiego 15

WSPÓLNE MIASTO
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INICJATYWA LOKALNA
– CO TO TAKIEGO?
To program wspierania lokalnych,
oddolnych pomysłów łodzian. Co roku
miasto przeznacza 300 tys. zł na
inicjatywę lokalną, a każdy mieszkaniec
może zgłosić swój pomysł. Głównym
warunkiem otrzymania środków jest
ofiarowanie czegoś od siebie, np. czasu
(na posadzenie roślin) czy wiedzy (która
będzie potrzebna podczas warsztatów). Pieniądze, o które wnioskują
mieszkańcy, mogą być przeznaczone
w takich przypadkach np. na materiały
do realizacji warsztatów lub kupno roślin
czy narzędzi potrzebnych do zrobienia
ogródka. Istotne jest też pokazanie,
że dany pomysł będzie służył lokalnej
społeczności lub grupie osób zainteresowanych wspólnym tematem.

EKOPRZEDSZKOLE

M A LU C H Y P O D G L Ą DA J Ą

Ś W I AT P R Z Y R O DY
Na podwieczorek fasolka szparagowa prosto z przedszkolnego ogródka, hotele dla owadów
i budki dla ptaków na drzewach,
a do tego nauka o przyrodzie
i bioróżnorodności – dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 100
z ekologią są za pan brat.
Ubiegłoroczny projekt zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej w Przedszkolu Miejskim nr 100
(ul. Piotrkowska 44)
to zazielenienie
przedszkolnego terenu.

Mali ogrodnicy
Powstały tu aż trzy odrębne przestrzenie: łąka
kwietna oraz strefa leśna
i strefa ogrodu. Dzięki
pierwszej dzieci mogą
uczyć się, czym jest bioróżnorodność i dlaczego
tak ważne są rośliny miododajne. Do
tego mogą
obserw o -

wać przylatujące na łąkę
motyle. Największą popularnością cieszy się
jednak strefa ogrodu.
Tutaj, w specjalnych, drewnianych skrzyniach,
uprawiane są
warzywa: ogórki, dynia i fasolka szparagowa, oraz
owoce:

poziomki i truskawki.
– Dzieci wszystkie te
warzywa i owoce
siały i sadziły
samodzielnie. Teraz
mogą obserwować,
dosłownie, owoce swojej
pracy,
a także się
nimi
zajadać.
Dzisiaj na
podwieczorek
b y ł a
fasolka
szparagowa,

ta sama, którą zasiały
kilka miesięcy wcześniej.
Dzięki temu uczymy najmłodszych, że żeby coś
od natury otrzymać, my
też musimy jej coś dać
– opowiada Ewa Cholerzyńska, dyr. Przedszkola Miejskiego nr 100.
Bliżej zwierząt
Projekt zazieleniania
ogrodu kosztował 45 tys.
zł. Poza bujną roślinnością znalazło się tu też
wiele innych elementów,
dzięki którym dzieci poznają świat przyrody. Na
drzewach wiszą budki
dla ptaków i hotele dla
owadów. Jest też sanatorium dla ptaków, do którego na rekonwalescencję
trafiają chore lub zranione okazy. Dzieci mają do
swojej dyspozycji lornetki i lupy, dzięki
którym mogą
podglądać
zwie-

rzęta z bezpiecznej odległości.
– Staramy się przekazywać najmłodszym wiedzę na temat środowiska, opowiadamy o tym,
dlaczego nie powinniśmy
kosić łąk, dlaczego trzeba
dbać o zwierzęta. Nasze
dzieci wiedzą, jak ważny
jest świat pszczół i często
słyszę, jak przekazują tę
wiedzę swoim rodzicom
– dodaje Ewa Cholerzyńska.
Zielony ogród to nie koniec zmian w PM nr 100.
W tym roku pojawił się
także pomysł, by uporządkować znajdujące
się obok miniboisko.
Powstanie tu nowa nawierzchnia poliuretanowa oraz specjalna siatka,
która ochroni rośliny
przed przelatującymi
piłkami. Rodzice zadeklarowali, że przygotują
teren, porządkując dotychczasową, zniszczoną
nawierzchnię. Koszt projektu to 49 tys. zł, a całość
inwestycji będzie zrealizowana do końca 2022 r.
red

ZDROWIE
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LASEROWA
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POMOC OCZOM

Współcześnie laserowa korekcja wzroku nie jest już tak
drogą procedurą jak kiedyś
– w większości klinik zapłacimy za nią nie więcej niż 4000
zł. Stosunkowo dobra cena
sprawia, że coraz więcej osób
rozważa poddanie się temu
zabiegowi.
Na czym polega
laserowa korekcja
wzroku?
Osoby z wadami wzroku
nie widzą wyraźnie bez
okularów lub soczewek.
Jest to związane z brakiem
zdolności oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu na plamce
żółtej. W trakcie laserowej
korekcji wzroku możliwe
jest odpo-

wiednie
wymodelowanie kształtu rogówki oka.
Dzięki temu światło, które
do niego wpadnie, będzie
skupiane na siatkówce, co
pozwoli uzyskać wyraźny
obraz.
Dla kogo zabieg?
Laserową korekcję wzroku można przeprowadzić
u osób borykających się
zarówno z krótko-, jak
i
dalekowzrocznością,
czyli
nadwzrocznością.
Warunkiem jest, aby wada
znajdowała się w zakresie od -10 do +6 dioptrii.
W większości przypadków
zabieg pozwala całkowicie
usunąć wadę, co dla tych,
którzy nie tolerują soczewek i/lub nie lubią nosić
okularów, jest prawdziwym wybawieniem. Do
zabiegu kwaliﬁkują się
tylko pacjenci, którzy
ukończyli 21. rok
życia. Jeśli chodzi
o górną granicę
wieku,
pod
uwagę bierze
się przede
wszystkim
stan oczu
pacjenta.
Jeżeli soczewka

jest w dobrej kondycji i nie
mętnieje, zabieg można
wykonać niezależnie od
tego, ile lat ma osoba chcąca poddać się korekcji.
Przeciwwskazania
Mimo iż laserowa korekcja wzroku jest procedurą o niskiej inwazyjności,
nie każdy może z niej
skorzystać. U niektórych
osób w wyniku zabiegu mogłyby pojawić się
poważne powikłania. Są
to przede wszystkim pacjenci z chorobami oczu,
takimi jak zaćma, jaskra
i odwarstwienie siatkówki.
Ponadto laserowej korekcji
wzroku nie przeprowadza
się u osób ze schorzeniami
neurologicznymi i reumatologicznymi, wszczepionym rozrusznikiem serca,
cukrzycą oraz padaczką.
Jeśli okulista stwierdzi jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu, pacjent
nie zostanie do niego zakwaliﬁkowany.
Jak wygląda korekcja
wzroku laserem?
Korekcja wzroku przy użyciu lasera to zabieg szybki
i bezbolesny (znieczulenie miejscowe podaje się

w formie kropli do oczu).
Pacjent spędza na sali zwykle nie więcej niż 15–20
minut, zaś sam czas pracy lasera to kilkadziesiąt
sekund. Warto pamiętać,
że przed zabiegiem należy przestrzegać zaleceń,
o których lekarz z pewnością poinformuje pacjenta.
Na ok. 3 tyg. przed procedurą trzeba np. zrezygnować z noszenia soczewek
kontaktowych, a na 2–3
dni wcześniej konieczne
będzie odstawienie alkoholu oraz kawy i innych
napojów
zawierających
kofeinę.
Życie po laserowej
korekcji wzroku
Po zabiegu pacjent musi
przestrzegać zaleceń lekarskich. Są one związane
przede wszystkim z odpowiednią higieną oka i stosowaniem przepisanych
przez specjalistę kropli.
Choć celem laserowej korekcji wzroku jest całkowite usunięcie wady, trzeba liczyć się z tym, że nie
zawsze uda się jej pozbyć
w 100%. Do takich sytuacji
dochodzi jednak niezwykle rzadko.
oszym

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 o nr KW LD1M/00068290/7:
1.

działka nr 8/24 obręb G-21 o powierzchni 2 507,00 m2,

2.

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. Nieruchomość
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.

FAJNE MIASTO
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NA PIOTRKOWSKIEJ

W ostatni weekend
lipca (28–31.07) Łódź
będzie hucznie świętować
swoje 599. urodziny. Sercem
obchodów stanie się ul. Piotrkowska, na której zaplanowano
dla łodzian mnóstwo bezpłatnych atrakcji.

Urodzinowe świętowanie
rozpocznie się już w czwartek (28 lipca) od ulicznego
pokazu mody. O godz.
18:00, przy wejściu do OFF
Piotrkowska, pojawią się
modelki w najnowszej kolekcji topowej łódzkiej projektantki.

Uliczni artyści
na ul. Piotrkowskiej

elektronicznej, niemiecki
DJ – Boys Noize. Podczas
parady przemówi także
Dr. Motte, czyli założyciel
słynnej Love Parade w Berlinie (więcej o Paradzie Wolności na str. 5).
Urodzinowa niedziela
Najważniejszym dniem
obchodów Urodzin Łodzi
będzie niedziela (31 lipca).
To wtedy na całej ul. Piotr-

kowskiej pojawi się mnóstwo bezpłatnych atrakcji
(szczegóły poniżej).

Festiwal Śniadań
W niedzielę (31 lipca) na
ul. Piotrkowskiej zorganizowany zostanie także
Festiwal Śniadań, w którym weźmie udział ponad
20 lokali. Każde danie, przygotowane specjalnie na ten
dzień, będzie kosztowało

25 zł. Dobra wiadomość
– wiele miejsc ma serwować śniadania przez cały
dzień. Do wyboru będą
m.in. pizze śniadaniowe, czekoladowe sushi rolls, jajecznica

z kurkami i boczkiem na
gofrze czy baranie kiełbaski
z jajkiem poche.
rd

Spektakl dla dzieci
w Pasażu Róży

Targ Rzeczy
Wszelakich
W piątek (29 lipca) w godz.
17:00–21:00 w Pasażu Róży
zorganizowany zostanie
Targ Rzeczy Wszelakich, czyli wydarzenie dla miłośników
sztuki, rękodzieła,
roślinności, staroci, mebli, niecodziennych ubrań
i innych dodatków.
Oprócz wystawców w najpiękniejszym łódzkim
podwórku pojawi
się też mała strefa
gastro.
Parada
Wolności
W sobotę (30 lipca)
ul. Piotrkowską przejdzie Parada Wolności. Ta
kultowa impreza techno
wraca po 20 latach właśnie
z okazji urodzin miasta. Na
ponad dziesięciu platformach wystąpią artyści z całej
Polski, a główną gwiazdą będzie ikona sceny

Dmuchana zjeżdżalnia
Potwory i Spółka

INFO
Szczegółowy program 599. Urodzin Łodzi
WWW.LODZ.PL/URODZINY
FOTO: MAT. PRAS, ŁÓDZ.PL.
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
IA MIEJSKIE
OGŁOSZENIA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 27 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104
oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1668/2022 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Bobowej 2, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 27 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1640/2022 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowej nr 40 usytuowanej w budynku położonym w Łodzi
przy ul. Sukienniczej 7, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 25 lipca 2022 r. do dnia 15 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 Państwa położonej w Łodzi
przy ul. Legionów 96A, 98, 100, oznaczonej, jako działki nr: 143/1, 143/2, 143/3, 143/4 w obrębie P-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00081607/0,
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi,
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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Z FAWORYTEM

W ĆWIERĆFINALE

Przed rozpoczęciem sezonu 2022 w roli zdecydowanego faworyta eWinner
1. Ligi Żużlowej obsadzano
z reguły Stelmet Falubaz
Zielona Góra. Zespół z województwa lubuskiego po
spadku z najwyższej klasy
rozgrywkowej miał jeden
cel – natychmiastowy powrót do krajowej elity. Realizacja tego zadania nadal
jest możliwa, jednak runda
zasadnicza pokazała, że
nie będzie to proste. Do
fazy play-off faworyt przystąpi z drugiego miejsca,
a w ćwierćﬁnale będzie rywalizował z ekipą H. Skrzydlewska Orzeł Łódź.
Łodzianie w 14 kolejkach zdobyli 14 oczek.
Z takim dorobkiem zostali sklasyﬁkowani na
piątej pozycji. W dwóch
tegorocznych starciach
z zielonogór-

Czy Orła stać
na sprawienie
niespodzianki?

skimi żużlowcami podopieczni Michała Widery i Piotra Świderskiego
wywalczyli jeden punkt.
Zainkasowali go na własnym torze po remisie
45:45. Rewanż zakończył
się porażką 33:57. Mimo
niekorzystnego
bilansu
zawodnicy Orła przed
ćwierćﬁnałami nie stoją
na straconej pozycji. Skoro
w ostatniej serii spotkań
zielonogórzan mógł pokonać spadkowicz z eWinner
1. Ligi, to może to również
zrobić łódzka ekipa, za
którą kciuki ściskać będą
nie tylko kibice z rodzimego miasta. Na kolejną
wpadkę Stelmetu Falubaz
liczy bowiem również
wielu kibiców w… Lubuskiem. Oczywiście nie chodzi tu o fanów z Zielonej
Góry, tylko o sympatyków
z Gorzowa Wielkopolskiego. Te miasta od wielu lat

niemal na każdym
froncie toczą zażartą
walkę o prymat w regionie, a najbardziej spektakularne boje odbywają
się na torach żużlowych.
W tym roku jest to walka korespondencyjna, co
jednak nie zmienia faktu,
że oprócz medalu dla zespołu Moje Bermudy Stal
Gorzów Wielkopolski fani
tej drużyny liczą też na
przedłużenie pierwszoligowej przygody lokalnego
rywala. W spełnieniu tych
marzeń mogą im pomóc
żużlowcy z Łodzi, jednak
do sprawienia sensacji
w meczach ćwierćﬁnałowych potrzebna będzie nie
tylko doskonała dyspozycja na torze, ale też spora
dawka szczęścia.
Porażka w Rybniku
Tego zabrakło w Rybniku,
gdzie w ostatniej kolejce
rundy zasadniczej łodzianie mierzyli się z przedostatnim w klasyﬁkacji
ROW-em. Spotkanie to
było częścią nietypowe-

go dwumeczu, w którym
zawodnicy Orła walczyli
nie tylko o punkty gwarantujące miejsce w fazie
play-off, ale też o bonus
ﬁnansowy.
Sponsorująca klub rodzina Skrzydlewskich zadeklarowała,
że jeśli ich zespół wygra
z walczącymi o utrzymanie żużlowcami Aforti
Start Gniezno i ROW Rybnik, to otrzyma premię
w wysokości 50 tys. zł.
W
pierwszej
rundzie
ze starć z tymi rywalami łodzianie wychodzili obronną
ręką, wygrywając w Wielkopolsce 55:35 i u siebie
z ROW-em 51:39. Lepsi
byli również w rewanżowym meczu z gnieźnieńską ekipą, którą tym
razem pokonali 52:37. Po
tym spotkaniu na drodze
do premii stał już tylko
ROW. Śląski zespół był
jednak również mocno
zmotywowany, gdyż toczył korespondencyjny bój
z drużyną Aforti Start. Zwycięstwo w ostatniej kolejce
gwarantowało żużlowcom

ze Śląska utrzymanie
i ten cel udało im się osiągnąć. Gospodarze wygrali w Rybniku 47:43.
W tej sytuacji sensacyjne zwycięstwo
46:44 gnieźnieńskiej
ekipy nad Stelmetem
Falubaz miało już tylko wymiar prestiżowy.
Aforti Start pożegnał się
z eWinner 1. Ligą Żużlową, a ROW zakończył
rywalizację
na
siódmej pozycji. Obie
ekipy zgromadziły po
11 pkt. Dwa oczka więcej uzbierali zawodnicy
z Gdańska, a przed nimi
uplasowała się drużyna
z Łodzi. Z pierwszej pozycji do play-off przystąpi Abramczyk Polonia
Bydgoszcz (30 pkt), która
w klasyﬁkacji generalnej
o sześć punktów wyprzedziła Stelmet Falubaz.
Trzecią pozycję zajął zespół Celfast Wilki Krosno
(20 pkt), a na czwartej
znalazł się niemiecki beniaminek Trans MF Landshut Devils (17 pkt).

Play-off
Walka o awans do PGE
Ekstraligi rozpocznie się
31 lipca. Na ten dzień
zaplanowano
starcie
H. Skrzydlewska Orzeł
łódź – Stelmet Falubaz.
Następne mecze Zielona
Góra i Trans MF Landshut Devils – Celfast
Wilki Krosno i Zdunek Wybrzeże Gdańsk
– Abramczyk Polonia
Bydgoszcz odbędą się
w weekend 7–8 sierpnia.
Spotkania
rewanżowe
odbędą się 21 sierpnia.
Do półﬁnałów awansują
zwycięzcy dwumeczów
oraz jeden z przegranych legitymujący się
najlepszym
bilansem
w ćwierćﬁnałach.
MD

SPORT
SPORT
Marcin
Kacela

Piotr
Gajewski

Patryk
Sławiński
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DZBANY ŁÓDŹ
mistrzami Polski

Piłka nożna 6-osobowa jest w Polsce
bardzo
popularna. Nie inaczej jest
w Łodzi, gdzie obok
lig osiedlowych rozgrywane są mecze
Playareny – największej
polskiej ligi „szóstek”.
To właśnie z niej wywodzi się drużyna Dzbany
Łódź, która sięgnęła
po krajowy czempionat.

Dzbany przygodę z mistrzostwami Polski
rozpoczęły od
turnieju kwaliﬁkacyjnego, w którym wzięło udział
ponad 80 ekip. Łodzianie na boiskach
Hutnika
Warszawa
znaleźli się w czołowej
16 i wywalczyli awans
do turnieju głównego.
W nim zespół z naszego miasta szedł
jak burza, pokonując m.in. inną
łódzką
drużynę – FC Noster.
W ﬁnale po zaciętym
boju
w pokonanym
polu
zostawili Bartis Toruń.
Dzbany dwukrotnie

musiały odrabiać straty
w tym meczu, ale na końcu zawodnicy cieszyli się
ze zwycięstwa 3:2 i tytułu najlepszej drużyny
w kraju. – Mistrzem Polski nie zostaje się przypadkiem. Uczucie nie
do opisania słowami,
trzeba to po prostu przeżyć. Wielka radość, bo
taki wyczyn może się już
nie powtórzyć – mówi
Mateusz Spychalski, kapitan zespołu. – Finał
był zdecydowanie najtrudniejszym meczem.
Byliśmy underdogiem,
ale dzięki sile charakteru
i grze do końca zdobyliśmy puchar – dodaje.
Ciekawostką jest to, że
mistrz kraju nie jest najlepszą drużyną w Łodzi.
Dzbany na lokalnym podwórku zajęły czwarte
miejsce w tabeli.
Liga Mistrzów
Dzięki triumfowi w krajowym pucharze łodzianie zyskali prawo do gry
w Lidze Mistrzów piłki
nożnej 6-osobowej. Ze
względu na pandemię
Covid-19 od 2020 r.
rozgrywki te były zawieszone. Dlatego w tegorocznym turnieju, który

zacznie się 25 sierpnia
w słoweńskim Mariborze, wystąpi aż sześć
drużyn z Polski. – Nie
planujemy żadnych specjalnych
przygotowań
przed Ligą Mistrzów. Jesteśmy zgraną ekipą, którą tworzymy już od lat
i doskonale rozumiemy
się na boisku – komentuje Spychalski. Może
Dzbany pójdą w ślady
innej polskiej drużyny,
Dynamika Toruń, która
w 2018 r. została najlepszym zespołem Starego
Kontynentu.
Powołania do kadry
W Polsce mamy również
reprezentację w piłce
nożnej 6-osobowej, której
selekcjonerem jest Klaudiusz Hirsch. Jego uwadze nie uszły boiskowe
poczynania
Dzbanów
i powołania do kadry
dostało trzech zawodników: Marcin Kacela,
Piotr Gajewski oraz Rafał Chorąży. Będą oni

sprawdzani przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Budapeszcie, które zaczną się
10 września. Na dwóch
poprzednich turniejach
Polacy dwukrotnie zdobywali srebrne medale.
Warto podkreślić, że gra
z orzełkiem na piersi
to niejedyne wyróżnienia indywidualne dla
mistrzów.
Najlepszym
bramkarzem
turnieju
został Piotr Gajewski,
a w najlepszym składzie
znalazł się Marcin Kacela. Odkryciem zawodów
wybrano Patryka Sławińskiego z FC Noster.
Skąd te Dzbany?
W amatorskich rozgrywkach piłkarskich nazwy
zespołów często są dość
ekstrawaganckie. Patrząc
w tabelę, możemy napotkać Wybrzeże Klatki
Schodowej, Skład Węgla
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FOT. PLAYARENA.PL

i Papy, Nie Ma Lipy
czy właśnie Dzbany.
– Nazwa naszej drużyny jest oczywiście
mocno żartobliwa. Na
przestrzeni lat skład
mocno się zmienił, jednak
postanowiliśmy
zachować pierwotną
nazwę – mówi kapitan.
Playarena
Playarena to największe rozgrywki piłki
nożnej
6-osobowej
w kraju. Jak widać, to
nie tylko zabawa i sposób na spędzanie wolnego czasu, ale również gra na wysokim
poziomie. W Łodzi
funkcjonuje pięć klas
rozgrywkowych, więc
bez problemu można
znaleźć miejsce odpowiednie dla swoich
umiejętności.
PB

Tak Dzbany Łódź
świętowały swoje
zwycięstwo!
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

27.07

24°C

Imieniny
obchodzą:
Aureliusz, Julia,
Natalia, Aureli,
Helena, Jerzy

ŁÓDZKIE GAWĘDY

DOBRA RZĄDOWE

U schyłku epoki napoleońskiej rozpoczyna
się w dziejach naszego
miasta rozwój ekonomiczny, inspirowany
przez program przemysłowy rządu Królestwa
Polskiego na ziemiach
zaboru rosyjskiego.
Podawaliśmy, że na terenie obecnej Łodzi istniało wówczas ponad
50 różnego typu osiedli,
ale pierwsze zmiany
gospodarcze zaszły na
terenie samego miasta
oraz dóbr rządowych,
czyli dawnego tzw. klucza łódzkiego.
Po utworzeniu Królestwa Polskiego przemianowano departamenty na województwa,
a powiat zgierski wszedł
w skład obwodu łęczyckiego woj. mazowieckiego. Wszystkie osiedla
w obrębie woj. kaliskiego należały do Ekonomii
Rządowej Pabianice.
W pozostałej części własność państwową stanowiły jedynie osiedla należące do dóbr Ekonomii

Rządowej Łaznów.
Oprócz miasta Łodzi
były to: Wólka, Widzew
i Zarzew, Augustów,
Stara Wieś i Wójtostwo,
Mania, Lamus, Kulam-Piła, Księży Młyn
i Wójtowski Młyn,
Koziny, Łódka, Karkoszka i Zarzewek.
Obszar klucza łódzkiego stał się bezpośrednim zapleczem Łodzi
i głównym terenem
działalności urbanistycznej oraz przemysłowej.
Osady z terenów dzisiejszej Łodzi należały
do kilku różnych paraﬁi, które stanowiły ważne ogniwa organizacji
terytorialnej. Najwięcej osad było włączonych do parafii Łódź,
wschodnie miejscowości do parafii Mileszki,
północne – do Zgierza
i Dobrej, Złotno i Jagodnica podlegały parafii
w Kazimierzu nad Nerem, a południowo-zachodnie rejony do paraﬁi w Pabianicach. agr

GALERIA
ŁÓDZKICH
MURALI

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

CZWARTEK

28.07

25°C

Fabryk
a

nci

Rodzinne
miasto

Ul. Piotrkowska na starej pocztówce
Artykuł o Łodzi napisany przez pana Juliana
w latach 30. XX w. dla „Wiadomości Literackich”, nie jest – jak widać – sentymentalną
laurką, a momentami bywa bardzo krytyczny,
co dodaje mu prawdziwości. Tak Tuwim pisał
np. o łódzkich fabrykantach:

„Ł ó d ź t r z ę s ł a s i ę
w febrze rosnących
fort u n, maszy ny
nie mogły nadążyć,
wszystko pochłaniał
nienasycony rynek rosyjski. Majątki grubych
ryb fabrykanckich szły
w dziesiątki milionów
rubli. Gdy pani fabrykantowa wyjeżdżała
zagranicę, pociąg podjeżdżał pod jej pałac
(fakt). Dynastie włókien nicze t worzyły
kastę, której obyczaje,
kaprysy i fantastyczne

Imieniny
obchodzą:
Ada, Marcela,
Wiktor, Innocenty,
Maria, Piotr

ka
Ł aw e c z
a
Tuwim

wyczyny stawały się
legendami. „Sup priamo iz Pariża” – to nie
wymysł Chlestakowa,
ale nieomal normalny
szczegół z trybu życia dawnych łódzkich
milionerów. Zamiast
dbać o miasto, w którem się obłowili, rozbijali się po zagranicach,
trwoniąc olbrzymie
sumy na szampany,
dziwki i nowe wspaniałości, sprowadzane
wagonami do łódzkich
pałaców”.
Cdn.

ROBINSON
W K A N A Ł AC H
Historia, która wydarzyła się w Łodzi pod
koniec lat 30. XX w.
brzmi osobliwie i wręcz
niewiarygodnie. Faktem jest jednak, że podczas prac remontowych
w kanałach przy Górnym Rynku robotnicy
natknęli się na śpiącego na występie muru
człowieka. Dziwna postać wyglądała dziko
i przerażająco – niczym
duch w podartych łachmanach, z posklejanymi
błotem włosami i brodą.
Na miejsce sprowadzono policję, która jednak nie mogła wydobyć
od niego żadnych informacji. Podejrzewano,
że może to być np.
ukrywający się w kanałach niebezpieczny
przestępca. Wówczas
nasz bohater zaoponował i zapewnił, że
nie popełnił żadnego
występku, a ostatnie
20 lat spędził w czeluściach kanału burzowego, który miał wlot od
ul. Pięknej i biegł
w stronę Górniaka. Wychodził na powierzchnię

jedynie podczas deszczu, by przeczekać aż
woda opadnie, a żywił
się odpadkami z rynku.
Co więcej, odnaleziony
osobnik twierdził, że
jest doktorem filozofii
i nazywa się Franciszek
Dukiel, a na dowód tego
wyrecytował w akademickiej łacinie jakiś
złożony tekst. Policja
rozpoczęła dochodzenie
i sprawdziła kartoteki
dotyczące osób zaginionych. Rzeczywiście
nazwisko mieszkańca
kanałów widniało na liście, a dr Franciszek Dukiel, wykładowca jednej
z warszawskich uczelni,
20 lat wcześniej przepadł bez wieści. Jak sam
wyjaśnił, powodem desperackiej decyzji była
nieszczęśliwa miłość.
Z rozpaczy chciał popełnić samobójstwo, ale nie
starczyło mu odwagi,
więc postanowił uciec
od normalnego życia
i zszedł do podziemi. Finalnie ów nieszczęśnik
zgodził się zamieszkać
w przytułku dla bezdomnych… agr

Kolejne wydanie w piątek,

29 lipca

CICERONE NA ŁÓDZKIM SZLAKU

Mural w podwórku posesji
przy ul. Piotrkowskiej 44
autorstwa Karoliny Treler

27 lipca 1912 r. w Gorzyczanach k. Sandomierza urodził
się Stanisław Łukawski – nestor łódzkich przewodników,
popularyzator wiedzy o historii i zabytkach naszego
miasta, aktywny działacz
PTTK, Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami i Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. W czasie II wojny światowej działał
w szeregach Narodowych Sił
Zbrojnych. Całe swoje długie
życie poświecił przewodnictwu, a można go uznać za
pioniera turystyki w Łodzi,
która przecież nie była przez
lata kojarzona z atrakcjami
turystycznymi. Wspólnie
z Ryszardem Bonisławskim
współtworzył m.in. Filmową
Encyklopedię Łodzi w TVP.
W 1995 r. pan Stanisław był
inicjatorem corocznej kwe-

sty na rzecz ratowania za- zebrał przykłady tego stylu
bytków Starego Cmentarza, w łódzkiej architekturze. Miaw 1998 r. współzałożycielem sto uhonorowało Stanisława
Towarzystwa Opieki na Sta- Łukawskiego, nadając jego
rym Cmentarzem w Łodzi, imię jednej z ulic na Nowym
a później także Fundacji na Złotnie.
agr
Recz Ratowania
K a p l i c y S c h e - KARTKA Z KALENDARZA
iblera. Za swoje
zasługi został odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim OOP.
Zmarł w Łodzi
Okładka książki
28 czerwca 2003 r.
S. Łukawskiego
w wieku 91 lat i został pochowany na
Starym Cmentarzu
przy ul. Ogrodowej. Zostawił po
sobie także ważną
publikację książStanisław Łukawski w 1998 r.
kową „Łódzka
secesja”, w której
(fot. Wiesław Kaczmarek)

