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RUSZY BUDOWA

FOT. ŁÓDŹ.PL

PARKINGÓW W CENTRUM
– Teren został 1 sierpnia przekazany inwestorowi, który prowadzi tam już wstępne
prace ziemne. Wniosek o pozwolenie na
budowę jest już
w trakcie
procedowania.
W

Z początkiem sierpnia przy
al. Kościuszki 42 rozpoczęły się
prace przygotowawcze pod budowę pierwszego z czterech parkingów kubaturowych, które mają
stanąć w łódzkim Śródmieściu.

ciągu
miesiąca
powinien
zostać wydany i wtedy
prace budowlane będą
mogły już ruszyć pełnym
frontem – informuje Robert
Kolczyński, p.o. dyrektor
Departamentu
Strategii

i Rozwoju Urzędu Miasta
Łodzi. – Parking będzie
mieć 292 miejsca dla aut
i chcielibyśmy, by został oddany do użytku już jesienią
2023 r.
Długo
przygotowywana
budowa czterech parkingów
wielopoziomowych
w centrum Łodzi zostanie
zrealizowana w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego. Na działkach przekazanych przez miasto wybuduje je spółka Mota-Engil
Central Europe, wyłoniona
do wykonania tego zadania
w toku postępowania przetargowego
zakończonego podpisaniem umowy
w maju 2020 r. Prywatny

FANTA
SCHRONISKO W ŁODZI

partner będzie przez 29 lat
zarządzał wybudowanymi
obiektami, ponosząc koszty
ich eksploatacji, ale i pobierając opłaty parkingowe. Po
wygaśnięciu umowy parkingi staną się własnością
miasta.
We wrześniu magistrat
zamierza przekazać partnerowi kolejne działki pod
wielopoziomowe parkingi:
przy ul. Tuwima 12 (118
miejsc), ul. Wschodniej
62/64 (263 miejsca) oraz
ul. Wschodniej 67 (218
miejsc). Łącznie w Łodzi przybędzie blisko 900
miejsc postojowych.
(pj)

PÓŁMETEK WAKACJI

NA ŁÓDZKIM LOTNISKU

WIELKIE CIAŁO I WIELKI DUCH!

Jest bardzo energiczna, uwielbia wychodzić
na spacery oraz szaleć na wybiegu. Piłki
i szarpaki to jej żywioł, ale docenia też bliskość i obecność człowieka.

Fanta zamieszkała w schronisku 18 lipca.
Ta młoda sunia ma dopiero ok. 1,5 roku.
– Zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego,
że waży dość sporo i gdy tylko nadarzy
się okazja, wdrapuje się człowiekowi
na kolana. To piękna psica. Swoim wyglądem może trochę odstraszać, bo jest
duża, pięknie zbudowana, majestatyczna, ale w tym wielkim ciele zamieszkuje
jeszcze większe serducho – mówi Marta
Olesińska, szefowa łódzkiego schroniska
dla zwierząt.
Osoby zainteresowane podarowaniem
szansy Fancie zapraszamy do kontaktu
ze schroniskiem: schronisko.biuro@o2.pl
RedS
CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
AMATOR CUDZYCH AUT

DROGOWA REWOLUCJA

NA UL. REWOLUCJI 1905 r.
Dziś rozpoczęła się zaplanowana na półtora roku przebudowa
ul. Rewolucji 1905 r. – od ul. Kilińskiego do ul. Uniwersyteckiej
(pl. Pokoju).
Na pierwszym etapie robót ulica została wyłączona
z ruchu pojazdów na odcinku od ul. Kilińskiego do
ul. Sterlinga (poza wjazdami
docelowymi
i z zachowaniem przejezdności skrzyżowań). Utrudnienia
w ruchu mogą wystąpić też
na zwężonym skrzyżowaniu
ul. Rewolucji 1905 r.
z ul. Sterlinga. Autobusy
MPK będą jeździć objazdami.
Remont obejmie nie tylko wymianę nawierzchni
jezdni i chodników – prze-

NAKŁAD: 60000

prowadzona
zostanie
również modernizacja sieci biegnących pod ulicą.
W ramach inwestycji powstaną zjazdy do posesji, nowe
przystanki
autobusowe
i oświetlenie.
Prace obejmą również dokończenie remontowanego
wcześniej w ramach programu rewitalizacji odcinka ul. Rewolucji 1905 r. od
ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego (trzeba ustawić znaki
drogowe, wymalować pasy
ruchu, wymienić uszkodzone drzewo i naprawić
miejscami nawierzchnię), ale
w tej części potrwa to tylko
trzy miesiące i nie będzie wymagać zamknięcia przejazdu.
(pj)

Łódzkie lotnisko obsłużyło przez połowę wakacji 20 tys. pasażerów
letnich czarterów. Najwięcej osób wypoczywało na Riwierze Tureckiej,
dokąd co tydzień latają
z Łodzi cztery samoloty
wypełnione pasażerami.
– W ostatnim roku
przed
pandemią
przez cały sezon
letnich czarterów
z naszego lotniska
skorzystało 28 tys.
pasażerów. W tym
roku już na półmetku wakacji obsłużyliśmy 20 tys.
Cieszymy się z tak
dobrych wyników

– mówi Artur Fraj,
dyrektor handlowy
Portu
Lotniczego
w Łodzi.
Liderem
wśród
wakacyjnych kierunków
podróży
turystów z Polski
w 2022 r. jest Turcja.
Do sierpnia lotnisko im. Reymonta
wyekspediowało
12 tys. pasażerów
do Antalyi i sąsiednich kurortów
Belek, Alanya czy
Side. W każdym tygodniu do wakacyjnych kurortów nad
Morzami Czarnym
i Śródziemnym lata
z Łodzi siedem sa-
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molotów czarterowych linii Enter Air,
Ryanair Sun i Smartwings. Pod koniec
października
do
oferty lotniska wejdą nowe połączenia
Ryanaira. Z Łodzi
można będzie dwa
razy w tygodniu
polecieć do hiszpańskiego kurortu
Alicante na wybrzeżu Costa Blanca.
W ofercie na sezon
zimowy są także
loty do Mediolanu
Bergamo (w poniedziałki,
środy
i soboty) i Brukseli
Charleroi (we wtorki i soboty).
wg

Kara do 10 lat więzienia grozi łodzianinowi zatrzymanemu – już nie po raz
pierwszy – za kradzież samochodu.
Do złodzieja doprowadziły policjantów poszukiwania skradzionego 30
lipca volkswagena polo. Trop wiódł na
ul. Franciszkańską, gdzie kryminalni już
trzeciego dnia po zgłoszeniu kradzieży
zlokalizowali pojazd. Wzięli auto pod
obserwację i cierpliwie czekali, czy ktoś
się nim zainteresuje. Po kilku godzinach
do polo wsiadł młody mężczyzna i odjechał. Policjanci podążyli za nim, a gdy
złodziej skręcił na posesję przy ul. Organizacji WiN, podbiegli do auta i zatrzymali kierowcę. Okazał się nim 36-letni
łodzianin notowany już wcześniej za
kradzieże samochodów.
Podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Dalsze czynności w tej
sprawie prowadzą policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi.
(pj)
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STAROMIEJSKI
PARK NA NOWO

Odnowa parku Staromiejskiego rozpocznie się jeszcze w te
wakacje. Miasto podpisało
umowę z wykonawcą, firmą
Park-M Poland.
– Przebudowa parku
Staromiejskiego to jeden
z ważniejszych projektów,
który uzupełni zmiany, jakie zachodzą w tej części
miasta. Przypomnę tylko,
że trwa generalny remont
Starego Rynku, budujemy
Bulwary Północne obejmujące ulice Ogrodową
i Północną, a zaraz zaczniemy modernizację parku
Staromiejskiego – mówi
Agnieszka Kowalewska-

-Wójcik, dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich.

Staromiejski park
na nowo
Po przebudowie na terenie
parku powstaną nowe alejki, zamontowana zostanie
stylowa mała architektura
oraz nowe fontanny. Przebudowane i przystosowane do korzystania dla osób
z niepełnosprawnościami
będą wejścia do parku od
strony ul. Wolborskiej.
Park uzyska funkcjonalne połączenie ze
Starym Rynkiem poprzez system iluminacji: „Promienie
Światła”. Wykonawca zadba również o zieleń oraz
wybuduje nowy,
bezpieczny plac
zabaw z podzia-

łem na strefy dla dzieci
z różnych grup wiekowych. Wygospodarowana zostanie przestrzeń na
nowoczesną siłownię na
świeżym powietrzu.
Fontanny i amﬁteatr
W parku wybudowane
będą cztery fontanny: dwie
podkreślą

symbolicznie ślad przebiegu koryta rzeki Łódki,
a dwie kolejne – zarys komina dawnej fabryki braci
Gehlingów.
Natomiast obok krańcówki tramwajowej powstanie
zielony amﬁteatr, którego
utworzenie umożliwia nachylenie terenu. Będzie też
skatepark oraz drugi plac
zabaw. Pojawią się także toalety i nowe
oświetlenie.
ML

WIĘKSZE BIURO

I PLAN NA ROZWÓJ

Tanecznym
happeningiem
z sercem na pl. WOŚP w tle
i brytyjskim piętrowym autobusem przeprowadzkę do nowego
biura świętowała firma Godel
Technologies. Jej łódzki oddział przeniósł się do biurowca
Ogrodowa Office, zajmując ponad 1,5 tys. mkw. powierzchni
biurowych – trzykrotnie więcej
niż w wynajmowanych wcześniej biurach serwisowanych.

FOTO: WIZUALIZACJA

Godel Technologies jest
obecne w Łodzi od 2021 r.,
kiedy uruchomiło tu pierwsze w Polsce centrum deweloperskie. W ciągu roku
zatrudnienie
zwiększyło
się z początkowych ok.
70 osób do ponad 300! Możliwe, że nadal będzie rosnąć,
bo ﬁrma zapowiada dalszy
rozwój.
– Godel stara się ustanowić,
wzmocnić i rozwijać swoją
markę w istniejących i planowanych lokalizacjach,

oferując jednocześnie stabilne i rozwijające się zaplecze rozwojowe dla naszych
długoterminowych partnerów w Wielkiej Brytanii
– zapowiada Neil McMurdo, dyrektor generalny Godel Technologies.
Firma z Manchesteru, która poza Łodzią posiada
już biura w Białymstoku,
Wrocławiu i Warszawie,
a kolejne otwiera w Gdańsku, zatrudnia w Polsce już
ponad 1000 osób. Kładzie
duży nacisk na współpracę
z wyższymi uczelniami, co
znajduje odzwierciedlenie
w rozwijaniu programu
Godel Mastery służącemu
wyszukiwaniu i szkoleniu
kadr dla IT. Firma zaangażowała się też w uruchomienie portalu proﬁ.lodz.pl
skierowanego do osób poszukujących pracy w Łodzi.
(pj)
FOTO: JÓŹWIAK

ĆWIERĆ MILIONA NA ZIELONY SKWER
Łódzka firma Tate & Lyle Global Shared Services kwotą
250 tys. zł zasponsoruje powstanie zielonego skweru
przy al. Anstadta. To największa darowizna w historii
wspólnych działań miasta i sektora prywatnego na rzecz
pomnażania terenów zielonych w Łodzi.
Urządzanie skweru rozpocznie się za
3–4 tygodnie. Pomogą w tym pracownicy sponsora.
– Pod oknami domów, jak również
w osi głównej alei
powstaną
rabaty

w formie ogrodów krzewowych. W 1898 r. jeździł
tamtędy pierwszy łódzki
tramwaj, więc w odwołaniu
do historii na wlocie ulicy
ustawimy altanę przypominającą wagon tramwajowy,
którą obsadzimy zielenią.
Nieistniejące już tory tram-

wajowe symbolicznie zaznaczymy liniowo zamontowanymi zamgławiaczami.
Postawimy też ławki o fantazyjnych, nieregularnych
kształtach i wymienimy
kosze – zapowiada Anna
Wierzbicka, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi.
Całkowity koszt inwestycji przekroczy 300 tys. zł,
wkład sponsora pokryje
80% wydatków.
Istniejąca od 160 lat brytyj-

ska ﬁrma Tate & Lyle jest
globalnym dostawcą składników do żywności i innych
gałęzi przemysłu, a powstałe w Łodzi 11 lat temu
Tate & Lyle Global Shared
Services świadczy dla całej
grupy usługi z zakresu ﬁnansów, zakupów, obsługi
klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i IT. Obecnie
łódzki zespół liczy ponad
400 specjalistów.
(pj)

FOTO: LODZ.PL
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ZREWITALIZOWANE

BĘDZIE MONITOROWANE
Centrum monitoringu
Straży Miejskiej
Do końca 2023 r. system miejskiego monitoringu w Łodzi wzbogaci się o 421 nowych
kamer, które zostaną zamontowane na obszarach Gminnego Programu Rewitalizacji
centrum miasta. To największa rozbudowa tego systemu od początku jego powstania.
Dzięki umowie o wartości
12,5 mln zł zawartej z ﬁrmą
Sprint S.A. w mieście powstanie 108 dodatkowych
punktów
kamerowych.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych insta-

lacji, każdy z nich będzie
składał się z jednej kamery
obrotowej i trzech lub czterech kamer o stałej pozycji.
Rozbudowa
monitoringu obejmie osiem rewitalizowanych
obszarów

w centrum miasta, w obrębie wyznaczonym przez
al. Piłsudskiego, park Staromiejski, ul. Targową
i ul. Zachodnią. Kamery
pojawią się też na ulicach:
Legionów, Mielczarskiego

i Ogrodowej (od ul. Zachodniej do ul. Cmentarnej).
W
uzupełnieniu
kamer i dla poprawy bezpieczeństwa

w parkach i na skwerach montowane będą też
punkty SOS umożliwiające
szybkie wezwanie pomocy dzięki bezpośredniemu
kontaktowi z dyżurującym
operatorem monitoringu.
Do końca 2023 r. system
monitoringu
miejskiego
będzie liczył ponad 1200
kamer. Obecnie to 770
urządzeń umieszczonych

Mimo inflacji i rosnących kosztów zatrudnienia stopniowo maleje bezrobocie
w Łodzi. Na koniec lipca zarejestrowanych w łódzkim Powiatowym Urzędzie
Pracy było 19 589 osób.

W NOWYM
Rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy nowego osiedla z mieszkaniami na wynajem, które
powstanie w Nowym Centrum
Łodzi przy ul. Tuwima 88/90.
Z początkiem sierpnia rozpoczęło się porządkowanie
terenu inwestycji, którym
jest leżący do tej pory odłogiem kwartał pomiędzy
ulicami: Tuwima, Przędzalnianą, Tramwajową
i al. Rodziny Grohmanów
(kiedyś była tam bocznica tramwajowa łódzkiego
MPK). Działkę zabuduje
Cavatina Holding – ten
sam inwestor, który na bazie pofabrycznych zabudowań dawnych Widzewskich Zakładów Przemysłu

Bawełnianego „1 Maja”
przy al. Piłsudskiego 135
realizuje miastotwórczy
projekt Widzewskiej Manufaktury WI-MA. Na
gruncie przy ul. Tuwima
wybuduje zespół dwóch
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. Na
pierwszym etapie inwestycji
powstanie większy z nich,
zaprojektowany
wzdłuż
al. Rodziny Grohmanów na
planie litery „E”. W najwyższej części będzie miał 11
kondygnacji. W jego murach
znajdzie się 468 lokali mieszkalnych. Planowany termin
oddania do użytku to koniec 2023 r. Drugi budynek,
wzdłuż ul. Tuwima, powstanie na drugim etapie. Będzie
w nim ponad 400 mieszkań.

FOT. LODZ.PL

SPADA
BEZROBOCIE

NOWA
BUDOWA

CENTRUM ŁODZI

w 281 punktach na terenie
miasta, co już stawia Łódź
w czołówce polskich miast,
a na realizację czekają
mniejsze projekty dalszej
rozbudowy tego systemu,
w tym m.in. projekty zgłoszone przez mieszkańców
do Łódzkiego Budżetu
Obywatelskiego.
(pj)

W obu gmachach zaplanowano lokale użytkowe na
parterze.
Na wynajem
Inwestycja przy ul. Tuwima jest częścią większego
projektu holdingu Cavatina, który w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu realizuje program
ResiCapital – bazę mieszkań na wynajem. Włączone do niej będą też mieszkania w Widzewskiej
Manufakturze
WI-MA,
gdzie poza budynkiem
biurowym mają powstać
także dwa mieszkalne
z 414 lokalami.
(pj)

FOT. LODZ.PL, (WIZUALIZACJE MAJĄ
CHARAKTER POGLĄDOWY)

– W porównaniu z końcem czerwca, gdy zarejestrowanych było 19
813 bezrobotnych, jest ich teraz 224
mniej i z każdym dniem ta liczba
nadal się zmniejsza – mówi Krzysztof Barański, dyrektor łódzkiego
PUP.
Na koniec maja stopa bezrobocia w Łodzi
wynosiła 5,8%, na koniec czerwca było
to 5,6%. Choć cyfry tchną optymizmem,
warto pamiętać, że Łódź jest dotknięta
długotrwałym bezrobociem strukturalnym na poziomie ok. 3%. To zaś oznacza, że osób, które chcą pracować, a nie
mogą znaleźć dla siebie zatrudnienia, jest
ok. 7–8 tys. Sam Powiatowy Urząd Pracy
ma zaś obecnie prawie 1500 ofert pracy
w Łodzi.
– Trend będzie spadkowy, to pewne. Czy
ta nie najgorsza koniunktura utrzyma
się także jesienią? Przekonamy się niebawem – mówi Krzysztof Barański.
Niski wskaźnik bezrobocia w Łodzi jest
również odzwierciedleniem sytuacji
w całym kraju, gdyż według najświeższych danych bezrobocie w Polsce spadło
do poziomu 4,9% – najniższego od wielu
lat.
red
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Mieszkasz w centrum miasta, masz dość betonu, hałasu i smogu i zastanawiasz
się, jak być bliżej przyrody?
Biblioteka Tuvim (ul. Tuwima
46) zaprasza na cykl spotkań
oraz warsztatów przyrodniczych w ramach projektu
„Wakacje z przyrodą w Bibliotece Tuvim” – minifestiwalu, na który składają się
spotkania z przyrodnikami
oraz warsztaty.

Z PRZYRODĄ

– Poznaj swoje najbliższe
otoczenie i spójrz na nie
z perspektywy pszczoły
bądź sikorki. Zobacz, jak
zmienia się poprzemysłowy krajobraz miasta
– zachęca do udziału Dorota Sztyler, kierowniczka
Biblioteki Tuvim. – Posłuchaj, jak żyją w Polsce
wilki, dziki, lisy, jelenie.
Dowiedz się, co im zagraża i jak możemy im pomóc.

Wykonaj własnoręcznie
bombę nasienną i rzuć ją
tam, gdzie widzisz klepisko!
W programie wakacyjnych spotkań jest m.in.
spotkanie z Bartkiem Guentzelem, autorem książki
„Schronienia. Biwaki i improwizowane noclegi. Jak
zanocować w terenie”. Jego
uczestnicy dowiedzą się,
jak bezpiecznie dla siebie

Wakacje z przyrodą w Bibliotece
Tuvim to doskonała okazja, by poznać
najbliższe otoczenie

i otoczenia zorganizować Zajęcia przeznaczone są
biwak oraz urządzić noc- dla dzieci, młodzieży,
leg na łonie natury (wto- a także osób dorosłych.
rek, 9 sierpnia). Uczestni- Można przyjść z rodziną
cy projektu wezmą udział lub przyjaciółmi. Wstęp
t a k ż e w w a r s z t a t a c h wolny.
z sadzenia roślin i twoKaWa
rzenia bomb nasiennych,
wysłuchają ciekawych
wykładów
PROGRAM
i poznają najbliższe oto9 sierpnia
czenie.
godz. 18:00 – premiera książki „Schronienia. Biwaki i improwizowane noclegi.
Jak zanocować w terenie” oraz spotkanie
z autorem
12 sierpnia
godz. 11:00 – warsztaty z sadzenia
roślin
20 sierpnia
godz. 11:00 – warsztaty z robienia
bomb nasiennych
24 sierpnia
godz. 17:00 – warsztaty z sadzenia
roślin
26 sierpnia
godz. 11:00 – warsztaty z robienia bomb
nasiennych
27 sierpnia
spotkanie z Konradem Malcem, ornitologiem i herpetologiem:
godz. 11:00 – spacer po najbliższej okolicy,
godz. 13:00 – spotkanie o dzikich zwierzętach żyjących w miejskiej dżungli
3 września
spotkanie z Michałem Figurą, tropicielem
i badaczem dużych drapieżników:
godz. 11:00 – wykład o wilku
godz. 13:00 – wykład o rysiu

DZIEJE SIĘ W

IAŁEK
PONIEDZ
Ni pies, ni wydra
Na godz. 16:30 w Bibliotece
Otwartej (ul. Narutowicza
8/10) zaplanowano warsztaty
plastyczno-literackie na
podstawie książki „Amadeusz
Foczka (ale z głową bobra)”
autorstwa Marii Sternickiej-Urbanke. Zajęcia skierowane
są do dzieci w wieku 4–10 lat.
Udział bezpłatny. Obowiązują
zapisy pod nr tel. 571 553 049.
Polówka
Ok. godz. 21:00 w ramach
Letniego Festiwalu Filmowego
TME Polówka rozpoczną się
dwie projekcje: wzruszający
„Był sobie pies” (Kino Letnie
na Kozinach, skwer przy
fontannie, ul. Długosza 26/28)
oraz głośny dramat o Grzegorzu Przemyku z 2021 r.
– „Żeby nie było śladów” (EC1,
ul. Targowa 1/3). Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Kino Przytulne
O godz. 15:45 w Kinie Przytulnym w ramach sekcji
„Klasyczny melodramat”
rozpocznie się projekcja filmu
„Pisane na Wietrze”. Zaraz po
nim, na godz. 18:00, zaplanowano pokaz filmu „Tristana”
z Catherine Deneuve. Bilety:
12 zł – na pojedynczy seans,
20 zł – na oba.

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
IA MIEJSKIE
OGŁOSZENIA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 8 sierpnia 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie
wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:
•
ul. Łagiewnickiej 49, części działki nr 67/70 w obrębie B - 47 o powierzchni 2034 m², KW LD1M/00139506/4,
•
ul. Sępiej 3, 5 i 7-11, Widzewskiej 13, al. Piłsudskiego 148A, części działek nr: 76/1, 83/1, 75, 81/11, 73/3 w obrębie W-22 o łącznej powierzchni 5084 m², KW
LD1M/00023630/6, KW LD1M/00064775/3, KW LD1M/00119510/9, KW LD1M/00064857/2,
•
ul. Łagiewnickiej 49, część działki nr 67/70 w obrębie B - 47 o powierzchni 120 m², KW LD1M/00139506/4,
•
ul. Kolektywnej 4, część działki nr 78/6 w obrębie B-48 o powierzchni 473 m², KW LD1M/00051948/3,
•
ul. Sienkiewicza 153, część działki nr 85/7 w obrębie S - 8 o powierzchni 27 m², KW LD1M00047948/2,
•
ul. Sacharowa bez numeru, część działki nr 237 w obrębie W - 19 o powierzchni 4526 m², KW LD1M/00051093/4,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.
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SENIORZY GRAJĄ

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

W ZIELONE
Sadzą, przekopują i podlewają – seniorzy z Domu Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta” wygrali w konkursie
mikrograntów, a zdobytą dotację przeznaczyli na stworzenie zielonych przystani:
bylinowej, lawendowej oraz
przeznaczonej do obserwacji
zwierząt.
Zaledwie 2 tygodnie temu
mieszkańcy DPS-u przy
ul. Przyrodniczej cieszyli
się z wygranej w miejskim
programie mikrograntów.
Seniorzy okazali się bardzo
twórczy i udało im się zdobyć dotacje na dwa projekty – budowę przestrzeni do
odpoczynku i obserwacji
przyrody oraz zakątka do
gier, np. w szachy. Szybko
zdecydowali,

że w zielonych strefach
oprócz lawendy posadzą
także berberysy, tawuły,
pięciorniki, forsycje czy
krzewuszki. Pracownicy
DPS-u ruszyli na zakupy:
ziemi, kory oraz samych
roślin. Projekt „Z ekologią
na Ty” szybko zaczął nabierać kształtów.
– Już po zakupach mieszkańcy zebrali się, by ustalić, gdzie posadzimy konkretne rośliny, a potem na
próbę rozstawili sadzonki,
by naocznie się przekonać,
czy rośliny dobrze wyglądają. Niestety, nadciągnęły
akurat upały i nasi podopieczni nie zawsze mieli
siłę, by pracować w ogrodzie. Wtedy z odsieczą
ruszyła młodzież ze Stowarzyszenia „Zostańmy
Razem” im. Mateusza Kolad. Choć
mamy

środek wakacji, młodzi
ludzie przyszli pomóc,
dlatego tym bardziej należą im się podziękowania.
Z pomocą pośpieszyły też
rodziny naszych pracowników. Mąż jednej z opiekunek przekopał np. rabaty,
na których chcemy posiać
łąkę kwietną. Teraz czekamy na deszcze, bo ziemia
niestety jest teraz zbyt sucha, by cokolwiek w niej
siać. Tymczasem docierają
do nas pierwsze karmniki
i domki dla owadów, które
zamontujemy w przystani do obserwacji zwierząt
obok poidełek i budek lęgowych dla wiewiórek.
Nowe zieleńce już wyglądają pięknie, a wiewiórki
już wpadają w odwiedziny – cieszy się Małgorzata
Drozdowska-Cupriak, dyrektor DPS-u „Dom
Kombatanta”.

Takie działania bardzo
aktywizują mieszkańców
domu: zarówno fizycznie
– przy pracach w ogrodzie,
jak i umysłowo – w trakcie
tworzenia projektu do konkursu mikrograntów.
– To świetny sposób na
spędzanie wolnego czasu,
ale też okazja do spacerów
i przebywania na łonie
przyrody. Ja to się najbardziej nie mogę doczekać
stołu do gry w szachy
i warcaby. Umiem grać
w szachy, ale dawno tej
gry nie ćwiczyłem. Teraz
będzie okazja! – mówi Józef Śmigielski, mieszkaniec
DPS-u, który współtworzył
projekt.
Zdolni grantobiorcy
To nie pierwszy raz, gdy
seniorzy z tej placówki

zdobyli grant.
W 2021 r.
dzięki wnioskowi złożonemu
w miejskim programie
„Tworzenie społecznych
ogrodów” w „Domu Kombatanta” powstał nowy
ogród. Rośliny pomogli
zasadzić uczniowie jednej
z łódzkich szkół.
– Otrzymaliśmy wówczas
dotację na zakup ziemi,
kory oraz roślin. Przy
nasadzeniach pomagali
uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły. Z pomocą 12
młodych osób z klasy VII F
ze Szkoły Podstawowej nr
162 w Łodzi oraz ich wychowawczyni wysypaliśmy ziemię, nawieźliśmy
ją i posadziliśmy nowe
rośliny. Najwięcej wśród
nich jest takich, które będą
cieszyć oczy za rok, latem
i jesienią. Te posadzone
jesienią 2021 r. obecnie
umi-

lają
naszym
seniorom odpoczynek na świeżym powietrzu – dodaje Małgorzata Drozdowska-Cupriak.
„Dom Kombatanta” jest
otoczony zielenią – znajduje się na tyłach parku
Julianowskiego. Mieszkańcy mają w nim m.in. altanę, oczko wodne, a zimą
oranżerię. Przy budynku
powstały nowe ścieżki
dla spacerowiczów, a na
jego zewnętrznych ścianach pojawiły się murale
z przyrodniczymi pejzażami. Z innego projektu DPS
pozyskał sadzonki drzew,
zaś Fundacja UNUM kupiła seniorom donice oraz
zbiorniki na deszczówkę,
która będzie wykorzystywana do podlewania roślin. Z zielonego otoczenia korzystają
zarówno seniorzy,
jak i ich ukochana sunia Luna
adoptowana ze
schroniska dla
zwierząt.
OHO

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
IA MIEJSKIE
OGŁOSZENIA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 8 sierpnia 2022 r. do 29 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 1760/2022
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicz 27, stanowiących własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu
oraz ogłoszenia ich wykazu.

ŁODZIANIE KREUJĄ
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FOT. PAWEŁ ŁACHETA

CIĄG DALSZY HISTORII

Projektantka z Ukrainy
Niezwykła historia Olgi Solovey obiegła nie tylko Łódź,
ale i całą Polskę. Projektantka z Ukrainy trafiła do Łodzi,
gdzie znalazła wsparcie życzliwych ludzi. Dzięki nim szybko powróciła do pracy twórczej i przygotowała kolekcję
odzieży inspirowaną Ukrainą
na wybory Miss Polonia. Od
czasu pokazu minęły ponad
dwa miesiące, a Olga nawet
na chwilę nie zwolniła tempa. Sprawdziliśmy, co u niej
nowego.
Przypomnijmy: Olga Solovey przez 16 lat pracowała
w Ukrainie jako projektantka. Gdy wybuchła wojna,
nie chciała opuszczać ojczyzny, jednak gdy na jaworowski poligon spadły
bomby, jej narzeczony prosił ją, by uciekała. Zrobiła
to dla niego. Wyjeżdżając
z Ukrainy, nie wiedziała,
gdzie się zatrzyma…
Rozdział Łódź
Trafiła do Łodzi i tutaj
otrzymała pomoc. Zamieszkała w jednym
z wielu pokojów, jakie specjalnie dla uchodźców
z Ukrainy przygotowała grupa
Pelion. Od tego
momentu jej
losy toczyły
się bardzo
szybko.
– To zbiegło
się w czasie
z propozycją

współpracy sieci naszych
drogerii Natura w ramach
ﬁnału Miss Polonia. Wpadłam na pomysł, żeby
Olga przygotowała jakąś
minikolekcję koszulek –
opowiada Grażyna Tomala-Tylman, dyrektor ds. komunikacji i PR Pelion.
Od koszulek do sukien
i garniturów, od minikolekcji do pełnej kolekcji dla
10 modelek – jeden pomysł
rodził kolejne. W 3 tygodnie Olga przygotowała
całą kolekcję ubrań, która
prezentowana była podczas after party ﬁnału Miss
Polonia.
– To był olbrzymi projekt
i niesamowite doświadczenie dla mnie – mówi Olga
Solovey.
Nowa przestrzeń
Kiedy opadły emocje po
pokazie, pojawiły się następne pomysły i propozycje. Do tej pory Olga szyła
i projektowała w jednym
z pomieszczeń udostępnionym jej przez grupę Pelion
przy ul. Zbąszyńskiej. Była
to jednak lokalizacja tymczasowa
i trzeba było
poszukać
czegoś innego, takiej
przestrzeni, do której chętnie
przyjdą
klienci.
Tym ra-

zem pomocną dłoń wyciągnęła Off Piotrkowska
Center. Na terenie dawnej przędzalni Ramisha,
pośród innych artystów
i twórców, Olga dostała
lokal na swoją własną pracownię.
– To jest dla mnie kolejny
szok, ale oczywiście przyjemny. Znów nie mogę
uwierzyć, że to ma miejsce.
Takie same emocje były
przy pokazie Miss Polonia,
tak i teraz. To wszystko
dzieje się tak szybko, że ja
nie zdążę mrugnąć powiekami, a już spotyka mnie
coś nowego, ekscytującego
— cieszy się Olga. – Nawet
nie śmiałam marzyć o tym,
że znajdę się w takim
miejscu, w artystycznym
centrum mody, designu
i twórczości – dodaje.
Projektantka właśnie urządza swoją nową pracownię. Udało jej się kupić
najpotrzebniejsze sprzęty.
Maszynę do szycia przywiozła ze sobą z Ukrainy.
W nowej przestrzeni Oldze
marzy się stworzenie przymierzalni i przestrzeni dla
klientów. Takiej, by mogli
przyjść, usiąść i obejrzeć
przygotowywaną przez nią
kreację.

kolekcję
na pokaz,
który na
razie jest
jeszcze
tajemnicą.
Grażyna
Tomala-Tylman
zdradziła natomiast, że
trwają także
rozmowy
na temat namalowania
muralu, który
byłby symbolem solidarności z Ukrainą.
Olga zgodziła
się go współtworzyć.
– Jeszcze nigdy nie brałam
udziału w takim projekcie,
ale dlaczego
nie? Tutaj wyzwanie goni wyzwanie, a każde
daje mi ogromną satysfakcję
– mówi projektantka.
rt

Pomysł goni pomysł
Olga jeszcze nie zdążyła
zadomowić się w nowym
miejscu, a już stoi w obliczu kolejnego wyzwania – przygotowuje nową

Olga w nowej pracowni
na Off Piotrkowska
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LUBLINEK

FOT. ARCHIWUM ŁÓDŹ.PL

Morele, bociany i wysokie wieżowce – to charakterystyczne elementy, z którymi do niedawna
mogła kojarzyć się Retkinia. Jak zmieniło się osiedle na przestrzeni ostatnich lat? Przebudowa głównych i mniejszych ulic, które usprawniły komunikację, nowe place zabaw dla
najmłodszych oraz duże obiekty sportowe o europejskim standardzie.

DOSKONAŁY DO ODPOCZYNKU

Retkinię, jedno z najwięk- ska Morela” powstała w 1975 r. Kolejny kulturalny adres, niż trasa W–Z, ale równie
szych łódzkich osiedli, prze- i była pierwszym dziełem który warto zapamiętać, to ważne, ulice takie jak: Kusocina trasa W–Z . Ma ona swój artystów: Ryszarda Popowa ul. Krzemieniecka 2a. Mie- cińskiego czy Wyszyńskiekoniec na krańcówce przy i Jana Hrycka. Przestrzenny ści się tam Poleski Ośrodek go. Ale o tym wszystkim
ul. Popiełuszki. Trasa prze- pomnik w kształcie kuli stoi Sztuki – organizator wielu cy- w kolejnym poniedziałkoszła ogromną modernizację u zbiegu al. Waltera-Jankego klicznych imprez cieszących wym wydaniu Łódź.pl.
w latach 70, a w latach 90. i ul. Maratońskiej. Rzeźba się dużym zainteresowaniem
red
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teki rodzinnej, w której (12 października), The
organizowane są zajęcia Cure (21 październii warsztaty dla dzieci oraz ka), Zaz (22 paździercałych rodzin. To miej- nika), Dawid Podsiasce, gdzie poza książ- dło (24 listopada) oraz
kami można poznać Bonobo (25 listopada).
kogoś interesującego i dowiedzieć Ciąg dalszy
się
czegoś nastąpi…
„Retkińska Morela”
ciekawego Retkinia to także miejo świe- sca rekreacji w parkach
cie.
i zieleńcach, obiekty
sportowe oraz, mniejsze

REKLAMA
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SPORTOWA INTEGRACJA!
Спортивна інтеграція!

BEZPŁATNE WAKACYJNE
ZAJĘCIA SPORTOWE
DLA OBYWATELI POLSKI I UKRAINY
W KAŻDYM WIEKU!
БЕЗКОШТОВНІ ЛІТНІ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ ДЛЯ
ГРОМАДЯН ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ!

ĆWICZENIA W WODZIE, GRY I ZABAWY
NA PŁYWALNIACH SEZONOWYCH:
„WODNY RAJ” PRZY UL. WIERNEJ RZEKI 2,

PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 ORAZ GŁOWACKIEGO 10,
W GODZ. 10-14, W DNI POWSZEDNIE
ВПРАВИ У ВОДІ, ІГРИ ТА ЗАНЯТТЯ В СЕЗОННИХ
БАСЕЙНАХ: «ВОДНИЙ РАЙ»
ПО ВУЛ. WIERNEJ RZEKI 2, НА ВУЛ. SOBOLOWA 1
ТА GŁOWACKIEGO 10, ВІД 10-14 В БУДНІ ДНІ,

ĆWICZENIA SIŁOWE, FITNESS, GRY
I ZABAWY Z PIŁKĄ W HALI SPORTOWEJ
PRZY UL. KS. SKORUPKI 21, W GODZ. 16-19,
W DNI POWSZEDNIE.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY POD NR TEL. 536 777 610

СИЛОВІ ВПРАВИ, ФІТНЕС, ІГРИ З М’ЯЧЕМ ТА
ІГРИ В СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ
ПО ВУЛ. KS. SKORUPKI 21, ВІД 16-19 В БУДНІ ДНІ
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
WWW.MOSIR.LODZ.PL

FACEBOOK.COM/MOSIRLODZ

PROJEKTY REALIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF.
ПРОЕКТИ РЕАЛІЗОВАНІ ЗАВДЯКИ ФІНАНСОВІЙ ПІДТРИМЦІ ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН ЮНІСЕФ.
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Kolejny miesiąc przyniesie nowe szanse. Korzystaj szczególnie zawodowo – to doskonały
moment na zabranie się
do intensywnej pracy.
Rezultaty będą owocne!
Trygon Wenus z Neptunem pomoże Ci stać się
bardziej uczuciowym.

Wodnik (20.01-18.02)
Nie rezygnuj z rozrywki
nawet wtedy, kiedy świat
zdaje się przytłaczać.
Prawdziwe miłosne dylematy przyjdą w połowie miesiąca, dlatego na
razie możesz korzystać
z uroków letnich imprez.
Twoim wsparciem będą
teraz oddani przyjaciele.

Rak (21.06-22.07)
Romantyczne ciągoty
i chęć poczucia iskry jak
w pierwszych chwilach
zakochania. To właśnie
takie nastroje zdominują nadchodzący tydzień.
W czasie kwinkunksa Merkurego z Jowiszem (8–10
sierpnia) spodziewaj się
dylematów i konieczności
analitycznego myślenia.

Lew (23.07-22.08)
Poukładaj sprawy finansowe i odpocznij od
zbędnych wydatków. Po
11 sierpnia będziesz
święcić triumfy w pracy, a w pełni Księżyca
dojdziesz do niespodziewanych wniosków. Opozycja Słońca z Saturnem
(12–16 sierpnia) będzie
czasem przestróg.

Ryby (19.02-20.03)
Zadbaj o siebie. Domowe
spa, chwila z książką lub
filmem i ulubione przekąski przywrócą tak bardzo
upragniony balans. Uważaj na manipulatorów,
którzy będą próbowali
wymagać od Ciebie nietrafionych decyzji.

Panna (23.08-22.09)
Niedobrze odwracać się
plecami do przyjaciół.
Szczególnie ci, którzy
towarzyszyli Ci przed
laty, zasługują chociaż
na krótką wymianę zdań.
Nie ignoruj Byka, bo
ta znajomość może Ci
się niebawem przydać.
W życiu miłosnym dużo
życzliwości i ciepła.
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Baran (21.03-19.04)
Dobrze ułóż plan tygodnia i nie zostawaj po
godzinach w pracy. Twoje oczekiwania różnią się
od pragnień partnera,
jednak nie posądzaj go
o złe intencje. Znajomi
mogą wydawać Ci się
uszczypliwi, jednak z ich
słów wyciągniesz wielką
mądrość.

Byk (20.04-20.05)
Poczujesz wigor i będziesz chcieć więcej od
życia. Urozmaicisz także
życie miłosne, porządnie
zaskakując partnera.
Pokaż rodzinie, że praca
to nie wszystko i mogą
na Tobie polegać jak
dawniej. Po 10 sierpnia
przyjdzie czas odpoczynku i okazji do lepszego
poznania siebie.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Do 10 sierpnia uporządkuj sprawy sercowe.
Druga połowa miesiąca
będzie pracowita, więc co
masz zrobić później, zrób
teraz. W trakcie nadchodzącej pełni będziesz
czuć się znakomicie
i do głowy wpadnie kilka
świeżych pomysłów.

Waga (23.09-22.10)
Wenus w Lwie wyśle
Cię na miłosne podboje. Dostaniesz to, czego
pragniesz. Początek miesiąca to czas na zmianę
miejsca zamieszkania
lub chwilową zmianę
lokalizacji. Jeśli planujesz kilka dni poza pracą,
pilnuj swoich interesów!

Skorpion (23.10-22.11)
Uwodzicielski Skorpion
może nieźle namieszać,
szczególnie do 9 sierpnia! Trudna sytuacja
w domu zrobi się nieznośna, ale to przejściowe
problemy. Jeśli nie potrafisz odciążyć umysłu,
zajmij się pracą.

Strzelec (23.11-21.12)
Baterie na wyczerpaniu.
Nie trać siły na sprawy
w pracy, na które nie masz
wpływu i korzystaj z sierpniowej aury. Po 11 sierpnia
zwiększy się liczba okazji
do wypadów na miasto
i spotkań towarzyskich.
Uważaj na osobę spod
znaku Lwa – może narobić
zbędnego zamieszania.

13

SPORT
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EKSTRAKLASA

4. KOLEJKA

ŚLĄSK

WROCŁAW

0:0

WIDZEW
ŁÓDŹ

WIDZEW
Ravas – Stępiński, Czorbadżijski
(65’ Kreuzriegler), Żyro,
Danielak, Shehu (65’ Lipski),
Hanousek, Nunes (87’ Kun),
Terpiłowski (73’ Letniowski)
Pawłowski (87’ Sypek), Sanchez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

M

Wisła Płock
Cracovia Kraków
Pogoń Szczecin
Stal Mielec
Korona Kielce
Legia Warszawa
Raków Częstochowa
Śląsk Wrocław
Zagłębie Lubin
Radomiak Radom
Widzew Łódź
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Lechia Gdańsk
Warta Poznań
Miedź Legnica
Lech Poznań
Piast Gliwice
MISTRZ

G PKT

3
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
3
4
2
3
3

PUCHARY

10:1
7:2
6:4
7:4
5:4
5:4
4:2
3:4
2:3
4:6
5:5
3:2
3:5
3:6
3:8
2:3
2:6
0:5

FOT. WIDZEW (MARTYNA KOWALSKA)

Cenny punkt
na wyjeździe

Widzew Łódź bezbramkowo
zremisował na wyjeździe
ze Śląskiem Wrocław. Obie
drużyny miały okazje do
zdobycia gola, jednak zarówno Henrich Ravas, jak
i Michał Szromnik prezentowali się nienagannie.
Warto wspomnieć, że bramkarz gospodarzy obronił
rzut karny.

Tabela na 7.08.2022, godz. 19:30
EKSTRAKLASA
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9
9
9
7
7
7
6
5
5
5
4
3
3
3
1
1
1
0

Powoli tradycją staje się
to, że Widzew zaczyna
mecze bardzo ofensywnie. Nie inaczej było
w meczu ze Śląskiem.
Bardzo aktywna była
prawa strona, na której
grali Ernest Terpiłowski
i Karol Danielak. Właśnie
ci dwaj piłkarze stworzyli pierwszą groźną akcję.
Danielak dośrodkowywał, Terpiłowski
strzelał, jednak dobrze poradził sobie
Michał Szromnik.

SPADEK

W 15. minucie zrobiło się
goręcej pod bramką gości. Złe podanie Bożidara
Czorbadżijskiego przejęli
gospodarze, ale Henrich
Ravas obronił strzał Erika
Exposito. Później gra na
długie minuty przeniosła
się w środkową część boiska. Z lekkiego uśpienia
wyrwał kibiców Patryk
Janasik, uderzając z 20 m
w poprzeczkę. W 39. minucie sędzia wskazał na
11. metr w polu karnym
Śląska. Do piłki podszedł
Bartłomiej Pawłowski, jednak Szromnik popisał się
piękną paradą. Do końca
pierwszej części spotkania
żadna z drużyn nie stworzyła już groźnej okazji.
Wolniejsza
druga połowa
Po wznowieniu gry obie
ekipy długo walczyły
o przejęcie

kontroli nad meczem. Pojawiały się sytuacje bramkowe, jednak żadna nie
zakończyła się golem.
W 58. minucie bardzo
blisko szczęścia był Petr
Schwarz, ale w sytuacji sam
na sam przegrał pojedynek
z Ravasem. Długimi momentami Widzewowi brakowało spokoju na środku
boiska, piłkarze Śląska zaś
nie potraﬁli posłać kluczowego podania w pole karne. Wydawało się, że obie
drużyny są już pogodzone
z podziałem punktów i nic
ciekawego nie zobaczymy,
jednak dwójkową akcję
przeprowadzili Jakub Sypek
i Patryk Lipski. Ten drugi
uderzał z dystansu, ale kolejny raz bardzo dobrze zaprezentował się Szromnik.
W tym meczu kibice nie doczekali się bramek i Widzew
z wyjazdu przywiózł jeden
punkt.
PB
FOT. ŁKS (JAKUB PIASECKI)

Tabela na 7.08.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1. LIGA

M

1. Wisła Kraków
2. Podbeskidzie B-B
3. ŁKS Łódź
4. Puszcza Niepołomice
5. Ruch Chorzów
6. GKS Katowice
7. Zagłębie Sosnowiec
8. Termalica B-B Nieciecza
9. Arka Gdynia
10. Chrobry Głogów
11. Stal Rzeszów
12. Sandecja Nowy Sącz
13. Skra Częstochowa
14. GKS Tychy
15. Resovia Rzeszów
16. Górnik Łęczna
17. Chojniczanka Chojnice
18. Odra Opole
AWANS

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

BARAŻE

ŁKS Łódź pokonał na wyjeździe Chrobrego Głogów
3:2. Po fantastycznym
i pełnym emocji spotkaniu
łodzianie mają na swoim
koncie już 9 punktów. Zaliczyli też swoje trzecie zwycięstwo z rzędu. Widać, że
Rycerze Wiosny pod wodzą
Kazimiera Moskala grają coraz pewniej i lepiej.
Udowodnili to na boisku
w Głogowie.
Łodzianie bardzo dobrze weszli w spotkanie.
Wyraźnie dominowali

G PKT
4:0
7:3
6:5
6:5
4:0
8:5
7:5
7:6
2:2
7:8
5:5
2:2
3:4
5:7
2:5
2:4
4:9
3:9

SPADEK

10
9
9
9
7
7
7
7
5
4
4
4
4
4
2
2
1
0

ŁKS WYGRYWA
w Głogowie!

i przejmowali inicjatywę.
Gospodarze wydawali się
wycofani i już na samym
początku popełnili fatalny
błąd. Obrońca głogowian
sfaulował w polu karnym
Bartosza Biela, a sędzia podyktował rzut karny. Bramkę wyegzekwował Pirulo,
który otworzył wynik spotkania. Ełkaesiacy szybko
poszli za ciosem. Zaledwie
5 minut później prowadzili już 2:0. Strzelcem bramki
po raz kolejny okazał się
Pirulo, który po dośrodkowaniu oszukał bramkarza

ŁKS

gospodarzy i skierował
piłkę obok niego, prosto
do siatki.
Druga połowa meczu przyniosła jeszcze więcej emocji.
Gra była o wiele bardziej
zacięta, a kibice kilka razy
musieli mocno trzymać nerwy na wodzy. Głogowianie
w 51. minucie strzelili gola
kontaktowego, wykorzystując do tego rzut rożny.
Dokładne dośrodkowanie
wykorzystał z dystansu
Mateusz Bochnak. Zrobiło
się nieco bardziej nerwowo, ale łodzianie nie dawa-

li za wygraną. Próbowali
m.in. indywidualnych akcji, które jednak blokowała
obrona Chrobrego. Udało
się ją przełamać dopiero
w 76. minucie spotkania.
Po dośrodkowaniu Kelechukwu strzelać próbował
Janczukowicz. Bramkarz
gospodarzy nie dał się jednak oszukać, ale popełnił
błąd. Okazję na dobitkę
wykorzystał Kowalczyk.
Rycerze Wiosny prowadzili już 3:1. Kiedy wydawało
się, że ŁKS ma zwycięstwo
w kieszeni, gorąco zro-

Kozioł – Wszołek (58’ Kuźma),
biło się jeszcze
Dąbrowski, Monsalve, Szeliga,
w końcówce.
Kowalczyk, Kort (58’ Dankowski),
W doliczonym
Trąbka, Pirulo (87’ Moreno),
czasie gry swoBiel, Balongo
ją drugą okazję wykorzystał
Bochnak. Było już
jednak za późno
FORTUNA 1. LIGA
na odrabianie strat
4. KOLEJKA
i ŁKS zgarnął kolejne
CHROBRY
ŁKS
GŁOGÓW
ŁÓDŹ
3 punkty.
JB

2:3

Bochnak 51’
Bochnak 90’

Pirulo 10’ K
Pirulo 15’
Kowalczyk 76’
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ŁÓDZKA POGODYNKA

24°C

PONIEDZIAŁEK

08.08
MIASTO
RODZINNE

Pamięć młodych lat powraca ponoć z wiekiem.
Tak 40-letni Tuwim wspominał jedną z atrakcji
dzieciństwa w Łodzi:

Zielona

„4”

Imieniny
obchodzą:
Cyprian, Dominik,
Emilian, Cyryl,
Helena, Izabela

WTOREK

09.08

„Wspomniałem o Helenowie.
Był to dla nas, dzieci łódzkich,
zaczarowany ogród. Wysokie
cieniste drzewa, piękne klomby,
trawniki, stawy, groty i zwierzęta w klatkach. Odbywały się tam
feeryczne zabawy z fajerwerkami, lampionami, serpentynami,
confetti… Rżnęły dwie orkiestry;
Niemcy pili piwo (»Schützfest«
czy jak to się tam nazywało);
wątłe dziewczęta fabryczne
piszczały w ciemnych krzakach;

25°C

Imieniny
obchodzą:
Klara, Roman,
Romuald, Domicjan,
Edyta, Irena

udekorowani cykliści udawali
generałów; puszczano balon
na uwięzi; na loterii fantowej
można było wygrać prosię i maszynę do szycia. Potem zawsze był deszcz. Pędziło się do
tramwaju, do zielonej czwórki.
Łodzianie! czy zielona czwórka
ciągle jeszcze idzie z Widzewa do
Helenowa i z powrotem? A może
nie z Widzewa lecz z Górnego
Rynku? Bardzo mi smutno,
że już nie pamiętam…”

ka
Ławecz
a
Tuwim

Park Helenów dawniej
ŁODZIANIZMY

ZAGRAJMY W KIFLA!
Opisana poprzednio
gra w guziki miała
charakter zabawy, natomiast w przypadku
zmagań – jak mówiono dawniej w Łodzi –
w kifla sprawa wyglądała poważniej,
bo dotyczyła niemal
sportowej rywalizacji
i wymagała pewnych
nakładów ﬁnansowych.
Gra polegała na ułożeniu stosu monet (każdy
z zawodników dawał
jedną), a następnie rzucaniu w niego „siejwą”,
czyli podkładką pod
śrubę. Należało rozbić
stos, a odwrócone monety zabierał rzucający.
Te które się nie odwróciły, przechodziły do
następnej kolejki, powiększając pulę. Mamy
tu więc do czynienia
z formą małego interesu w postaci wygranej
garstki aluminiowych
drobniaków. Co więcej, bilon służył dawniej

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

w zabawach, np.
w cymbergaja albo
tzw. łapkę lub dmuchankę. Te dwie ostatnie rozgrywane były
przeważnie na parapetach, a chodziło o to,
by zdobyć pieniążek
przeciwnika, nasuwając na niego rzutem lub
dmuchnięciem swoją
monetę.
Gra w kiﬂa była popularna jeszcze w czasach
PRL, choć mówiono
wtedy raczej „kiplo”,
a blaszkę do gry nazywano „siajbą”. Najlepsze były te wykonane
z rzadziej spotykanego
ołowiu. Za zdobyte
w grze drobniaki można było np. ugasić pragnienie przy ulicznym
saturatorze (zwykle
stawiał wygrany) –
szklanka wody sodowej kosztowała pół
wieku temu 30 gr, a tej
z czerwonym sokiem –
1 zł.
agr

GALERIA ŁÓDZKICH
MURALI

Mural „Gabinet Iluzji”
w podwórku przy ul. Piotrkowskiej 120
wg projektu artystki Aleksandry Soćko

Kolejne wydanie w środę,

10 sierpnia
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ŁÓDZKIE GAWĘDY

WŁÓKNIARSKI WĄTEK…

W czasie wizytacji w 1820 r.
Rajmund Rembieliński sporządził raport, w którym
wymieniał najważniejsze
czynniki, które miały zadecydować o utworzeniu
w Łodzi osady włókienniczej. Podstawą było istnienie na zapleczu miasta dość
rozległych terenów rządowych.
Bardzo korzystne były też
warunki hydrograficzne –
wiele zasobnych, wartkich
rzeczek i strumieni z istniejącymi tu i ówdzie urządzeniami spiętrzającymi wodę
oraz młynami, które można
było przerobić na folusze
czy farbiarnie.
Nie brakowało w Łodzi
surowców budowlanych,
przede wszystkim drewna
i cegły. Ponadto miasteczko
położone było przy nowym
trakcie, a w okolicach zamieszkiwali sprowadzeni
dawniej koloniści, w tym
spora grupa rzemieślników
– hutników szkła, a także

sukienników.
Z tego względu postawiono
w Łodzi na produkcję tkacką, której wyrobów brakowało z powodu oddzielenia od Królestwa Polskiego
dawnego wielkopolskiego
okręgu włókienniczego,
obsługującego wcześniej
rynek centralnych ziem polskich. Niewielka produkcja
włókiennicza, przeważnie
skupiona na wsiach, nie
mogła zaspokoić rosnącego popytu na sukno i inne
wyr oby. O bok potr zeb
wewnętrznych armii i ludności Królestwa Polskiego
ważnymi czynnikami dla
rozwoju włókiennictwa
były również możliwości
eksportu towarów na ogromne obszary cesarstwa,
zwłaszcza po wprowadzeniu w 1821 r. ochronnej
taryfy celnej i zawarciu
umowy z Rosją, a także
zniesieniu przywileju dla
Prus przewozu sukna
do Chin.
agr

MISTRZ KOMEDII
I DRUGIEGO PLANU

KARTKA Z KALENDARZA

8 sierpnia 1899 r. urodził się
w Łodzi Stanisław Sielański
(właśc. Szlama/Salomon
Nasielski) – bardzo popularny, przedwojenny aktor
komediowy i kabaretowy
pochodzący z żydowskiej
rodziny łódzkiego przedsiębiorcy, który sprzeciwiał się
artystycznej karierze syna.
Studiował na Uniwersytecie
Warszawskim oraz w Warszawskiej Szkole Dramatycznej. Początkowo występował
w rodzinnej Łodzi, ale potem
przeniósł się do stolicy, gdzie
występował przede wszystkim w kabaretach, teatrach
rewiowych (m.in. „Stańczyk”, „Olimpia”, „Morskie
Oko” czy „Cyrulik Warszawski”).
Największą popularność
przyniosły mu jednak role
filmowe, których zagrał ponad 50, choć pozostawał
w cieniu wielkich amantów
– Żabczyńskiego czy Bodo.
Jego charakterystyczny głos
i styl aktorski ubarwiał jednak większość produkcji
kina polskiego lat 30. XX w.,
a grywał przeważnie role
służących, szoferów i ekspedientów, kreując postacie
w typie nieco fajtłapowatego,
ale dobrodusznego warszawskiego cwaniaka.

To właśnie głównie w obrazach z jego udziałem pojawiały się gagi, dowcipy,
celne powiedzonka i żarty.
Przez publiczność nazywany był „księciem komedii”,
a przez recenzentów – mistrzem drugiego planu.

Stanisław Sielański
We wrześniu 1939 r. Sielański przekroczył granicę Rumunii, w 1940 r. wyjechał do
Francji, a stamtąd wyemigrował do Nowego Jorku,
gdzie występował w Polskim Teatrze Artystów oraz
w kabaretach. Po wojnie nie
wrócił już do Polski. W kraju
została jego żona, Zoﬁa Duranowska, aktorka i tancerka,
której już nigdy nie zobaczył.
W maju 1951 r. otrzymał obywatelstwo amerykańskie.
Zmarł 28 kwietnia 1955 r.
i spoczął na jednym z nowojorskich cmentarzy.
agr
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