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MIASTO ZNALAZŁO ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ

TERAZ DO REMONTU

UL. KRAKOWSKA
Czas na remont ul. Krakowskiej. Miasto zwiększyło budżet tego zadania.
Łódzki magistrat znalazł
fundusze, by zrealizować
zaplanowaną przebudowę
ul. Krakowskiej, która ma
zostać zmodernizowana
na blisko kilometrowym
odcinku od ul. Siewnej do
ul. Barskiej. Roboty powinny ruszyć jeszcze przed
końcem 2022 r.
Do przetargu na wykonanie tego zadania stanęły
dwa podmioty: ﬁrma Strabag, która wyceniła modernizację na ok. 22,36 mln
zł, oraz konsorcjum ﬁrm
Balzola Polska i Lantania,
które oceniło koszt prze-

budowy na ok. 26,8 mln
zł. Obie oferty znacznie
przekraczały wycenę tego
zadania, szacowaną wstępnie przez Miasto na ok.
13 mln zł. Sporządzony już
jakiś czas temu kosztorys
nie odzwierciedlał jednak
bieżącej sytuacji rynkowej
– inﬂacji, wzrostu kosztów
pracy, a przede wszystkim
znacznych podwyżek cen
materiałów budowlanych.
Po zapoznaniu się z ofertami i analizie planowanej
inwestycji łódzki magistrat
zdecydował się powierzyć zadanie przebudowy
ul. Krakowskiej ﬁrmie Strabag, a budżet na realizację
tej inwestycji powiększyć
o brakujące środki.

Prace ruszą jeszcze
w 2022 r.
Modernizacja ul. Krakowskiej dotyczy odcinka od ul. Siewnej do
ul. Barskiej i obejmie:
wymianę
nawierzchni
jezdni, budowę nowych
chodników, zjazdów do
posesji,
odwodnienia
i kanałów deszczowych.
Powstanie droga rowerowa, a na skrzyżowaniu z ul. Siewną – rondo
z prawdziwego zdarzenia. Istniejącą zieleń
uzupełnią nowe nasadzenia. Dodatkowo Łódzka
Spółka Infrastrukturalna
zmodernizuje fragment
wodociągu w ul. Złotno.
(pj)

W ORIENTARIUM

Rodzicami maluchów są
Amalka i Mai. Trojaczki
czują się dobrze, ale jeszcze
przebywają w pomieszczeniach niedostępnych dla
zwiedzających.
– Nie znamy jeszcze ich
płci. Muszą się oswoić
z otoczeniem i spokojnie
spędzić pierwsze tygodnie
życia z rodzicami. Dopiero
gdy nieco podrosną, lekarze weterynarii sprawdzą

NAKŁAD: 60000

wagę i płeć zwierzaków
– mówi Tomasz Jóźwik
z Orientarium w Łodzi.
Binturongi, z uwagi na
nadrzewny tryb życia
zwane też kotoniedźwiedziami, są gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
W Łodzi ich hodowla
rozwija się coraz lepiej.
W 2019 r. na świat przyszła
Koralina – pierwszy binturong orientalny urodzony
w Polsce (dziecko tej samej
pary). Teraz urodziło się jej
troje rodzeństwa.
Narodziny binturongów to
drugi przypadek rozmnożenia się mieszkańców
Orientarium.
Wcześniej
na świat przyszły wyderki
orientalne.
(pj)
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NA TOROWISKU
MPK-Łódź kończy naprawę
torowiska tramwajowego na
ul. Aleksandrowskiej. Rozpoczynający się weekend będzie
już ostatnim akcentem wakacyjnych prac i związanych
z nimi utrudnień. Od września
tramwaje kursować będą na
Teofilów bez zmian.

Od piątku, 26 sierpnia,
od godz. 19:00 tramwaje
jadące na Teoﬁlów dojadą jedynie do krańcówki
przy dworcu Łódź Żabieniec tak, jak bywało to we
wcześniejsze wakacyjne
weekendy. Da to fachowcom MPK możliwość
prac na torowisku przy
ul. Aleksandrowskiej. Tym
razem roboty prowadzone

NARODZINY
Orientarium może pochwalić
się nowym przychówkiem.
Na przełomie lipca i sierpnia
w najnowszym obiekcie łódzkiego zoo przyszły na świat
trzy binturongi orientalne
– niewielkie azjatyckie ssaki
naturalnie zamieszkujące tereny Nepalu.

FINAŁ PRAC

będą nie tylko wieczorem
i w nocy, ale przez cały
weekend 27–28 sierpnia.
Od piątku, od godz. 19:00,
do poniedziałku rano
tramwaje linii 2, 8 i 16 dojadą tylko do Żabieńca,
a przez cały weekend kursować będą linia Z8 oraz
– na trasie wydłużonej do
ronda im. Korfantego – linia 78.
Prace na ul. Aleksandrowskiej obejmują wymianę
zużytych
podkładów
i elementów torowiska
oraz wyeksploatowanych
odcinków szyn. Wymianie
podlegają również wymagające tego słupy trakcyjne
oraz sieć trakcyjna.
red

NIEDZIELA OTWARTYCH
SKLEPÓW
Najbliższa niedziela, 28
sierpnia, będzie niedzielą
handlową, nieobjętą zakazem handlu. Do końca

2022 r. zakupy w niedzielę
można będzie zrobić jeszcze tylko dwa razy – 11 i 18
grudnia.
red

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

ZUCHWAŁY ZŁODZIEJ

19 sierpnia łódzką policję
poinformowano
o
kradzieży,
której
ofiarą padła nastolatka
siedząca przed jednym
z centrów handlowych
na Bałutach. Dziewczyna przeglądała wiadomości w swoim smartfonie, gdy podszedł do
niej nieznany mężczyzna w średnim wieku,
wyrwał jej z dłoni telefon i uciekł. Policjanci
szybko skontaktowali
się z pokrzywdzoną
oraz jej matką, a także
ustalili miejsce, w którym mógł znajdować

się skradziony aparat,
i rozpoczęli poszukiwania złodzieja. Trafili
na jedną z ulic w centrum miasta, a znając
rysopis sprawcy, wylegitymowali
wytypowanego
wcześniej
mężczyznę. Trafili bez
pudła – 42-latek miał
przy sobie telefon nastolatki. Szybko wyszło
też na jaw, że był już
wcześniej notowany za
podobne przestępstwa.
Tym razem za zuchwałą kradzież grozi mu
kara do 8 lat pozbawienia wolności.
(pj)
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CZĘŚĆ DO OTWARCIA,
W CZĘŚCI UTRUDNIENIA
1 września planowane jest
wznowienie ruchu tramwajów
na odcinku ul. Kilińskiego od
ul. Tuwima do al. Piłsudskiego. Przez całe wakacje był
on wyłączony z użytkowania
z powodu napraw betonowej
nawierzchni, które dobiegają
już końca.

JUŻ ZA MIESIĄC

Dwunasta edycja Festiwalu
Kinetycznej Sztuki Światła
Light.Move.Festival., najpopularniejszej imprezy masowej w Łodzi, odbędzie się
w dniach 23–25 września. Jej
głównym bohaterem będzie
zachwycająca łódzka architektura.
– To właśnie zachwyt nad
łódzką architekturą – tą
zabytkową, ale też tą nowoczesną – był inspiracją
do stworzenia festiwalu.
Inspiracją, której jesteśmy
wierni i którą chcemy

dzielić się z łodzianami
i z turystami, tłumnie
przyjeżdżającymi, by podziwiać piękno Łodzi –
mówi Beata Konieczniak,
twórczyni i dyrektor artystyczna LMF. – Imponujące budynki nie tylko staną
się tłem dla mappingów
czy projekcji, ale też zostaną tak oświetlone, by jak
najpełniej zaprezentować
urodę ich detali architektonicznych.
Jak zwykle główną osią
festiwalowych atrakcji
będzie ul. Piotrkowska,

gdzie imponujące animacje będą wyświetlane
m.in. na fasadach kamienic Steigerta, Goldbluma,
Konstadta, Schweikertów
i Lehmana. LMF zagości
też na ulicach sąsiednich:
mappingi ubarwione muzyką podziwiać można będzie na fasadach kościoła
Podwyższenia Świętego
Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38 i cerkwi św.
Aleksandra Newskiego.
Kolorowe wzory i postacie przyozdobią budynki
wzdłuż nowo powstałych

pasaży między ul. Tuwima a ul. Traugutta. W festiwalowej oprawie wystąpią też EC1 oraz dworzec
Łódź Fabryczna.
Głównym pokazom LMF
towarzyszyć będą koncerty w świetlnej oprawie, których program ma
zostać wkrótce ogłoszony
(LMF Music), oraz spotkania z mówcami i specjalistami (LMF Edu).
(pj)
FOT. LODZ.PL

FOT. ORZEŁ

ORZEŁ LECI PO EKSTRALIGĘ!
Sezon żużlowy wkroczył
w decydującą fazę. W grze
zostały tylko najlepsze
zespoły, w tym Orzeł Łódź.
Już 26 sierpnia o godz.
19:3 0 ł o dzianie po j a d ą
w pierwszym półfinałowym
meczu.
W poprzednim meczu

na swoim torze podopieczni Michała Widery spisali się znakomicie, pokonując Falubaz
Zielona Góra 50:40. Teraz czas, aby w półfinale
podobną moc pokazali
w starciu z Cellfastem
Wilkami Krosno. Bilety

na to spotkanie dostępne są w serwisie kupbilet.pl. Warto w tym dniu
zapełnić całą Moto Arenę i dopingować nasz
zespół w drodze do najwyższej klasy rozgrywkowej!
PB

INFO

BILETY:

Tymczasem wczoraj na
ul. Kilińskiego, między
ul. Milionową a ul. Tymienieckiego, korzystając z tego,
że nie jeżdżą tamtędy tramwaje, MPK-Łódź przystąpiło
do naprawy odwodnienia
torowiska tramwajowego
notorycznie podtapianego
w czasie deszczów. Termin
zakończenia tych prac trudno przewidzieć. W zależności od tego, co fachowcy
odkryją pod ziemią, naprawa może zająć od kilku dni
do 2 tygodni. Na czas robót
ul. Kilińskiego została zwężona (zajęta jest wschodnia
część jezdni oraz torowisko),
a ruch odbywa się tylko
REKLAMA

w kierunku południowym,
w stronę ul. Przybyszewskiego. Objazdem kursują
linie autobusowe Z1 i N3.
Niestety, nadal nie wiadomo, kiedy tramwaje będą
mogły wrócić na odcinek
ul. Kilińskiego od ul. Narutowicza do ul. Jaracza,
gdzie jest to wciąż niemożliwie z powodu grożącej
zawaleniem kamienicy
przy ul. Kilińskiego 49.
Aby ją wyburzyć, potrzebna była zgoda na wykreślenie domu z rejestru zabytków. Wydał ją Minister
Kultury, ale odwołał się od
niej łodzianin podający się
za społecznego obrońcę zabytków. Wojewódzki Sąd
Administracyjny wprawdzie odrzucił to odwołanie,
ale łodzianin ponownie
odwołał się od tej decyzji
i podjął kolejne kroki prawne uniemożliwiające podjęcie jakichkolwiek czynności związanych z rozbiórką.
(pj)

REKLAMA
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KONIEC LATA
NA PIOTRKOWSKIEJ!
SONGWRITER FESTIVAL
PIOTRKOWSKATRAUGUTTA

27 SIERPNIA, 20:00 PATRYK PIETRZAK

BAŚNIOWY PASAŻ RÓŻY
PASAŻ RÓŻY

28 SIERPNIA, 12:00 ŚWINKI 3

PIOTRKOWSKA KAMERALNIE
PASAŻ RUBINSTEINA

31 SIERPNIA, 20:00 BIG BAND FABRYKA WEŁNY

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE!
WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.LCW.LODZ.PL

ŁÓDŹ NA TALERZU
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PIERWSZA BELGIJSKA

RESTAURACJA W ŁODZI
Beka Bistro&Pub (ul. Struga 7)
to restauracja mająca do zaoferowania znacznie więcej niż
belgijskie frytki i piwo – choć
i jedno, i drugie warte jest tutaj
każdej złotówki. Czym właściwie wyróżnia się kuchnia flamandzka?
Beata i Damian stworzyli to miejsce, aby otworzyć łodzian na nowe,
mniej popularne smaki.

– Gastronomia to nasza pasja, a Beka stała się naszym
drugim, a właściwie pierwszym domem – mówi właścicielka. Zaangażowanie,
z jakim prowadzą swoją
restaurację, przekłada się
tutaj na przytulną atmosferę. Wnętrzu charakteru dodają wielkie beczki będące
stołami barowymi oraz
oryginalna cegła zdobiąca ściany.

cydowanie należą do nieznanych dotąd przez nas
smaków. Dodatkowo do
każdego piwa dostępnego
w karcie przeznaczona jest
inna szklanka, tzw. pokel.
W roli
przy-

stawek wystąpiły aterynki,
czyli małe rybki smażone
w panierce z majonezem
cytrusowym, szparagi po
ﬂamandzku posypane kawałkami jajka na twardo
smażonymi na maśle oraz
tatar wołowy na chlebie

Zestaw
obowiązkowy
w Beka Pub
Naszą wizytę
rozpoczęliśmy
od belgijskich
piw dobranych
przez właścicielkę.
Ciemny napój
Leffe Brune
i szampański Lindemans Faro
były strzałami
w dziesiątkę. Zde-

sodowym
(charakteryzuje
się oryginalnym, lekko
słodkim smakiem). Na taki
zestaw warto wpaść do kameralnej części pubowej,
ukrytej we wnętrzu lokalu.
Na większy głód
Na danie główne
warto wybrać gulasz wołowy na
ciemnym (wyżej
wspomnianym) piwie w towarzystwie
stoemp, czyli puree
ziemniaczanego
z dodatkiem warzyw, lub mule
w białym winie
z belgijskimi frytkami (danie wymaga

wcześniejszej rezerwacji, aby szef kuchni mógł
użyć do niego najświeższych owoców morza).
Co ciekawe, tradycyjne
frytki belgijskie smażone są na głębokim tłuszczu wołowym dwa razy
– w temperaturze 140°C,
a następnie w 190°C.
Prawdziwy obiad nie może
obejść się bez deseru, dlatego trzeba zostawić na niego jeszcze trochę miejsca.
Drożdżowo-piwne gofry
z sosem z owoców leśnych
i lodami uzupełnią deﬁcyt
cukru u każdego miłośnika
słodkości.
Katarzyna Sławińska
FOT. BEKA PUB

STREET FOOD DOSTĘPNY AŻ DO ŚWITU
w kształcie Pac-Mana, niedaleko Manufaktury.
Miejsce powstało z inicjatywy Igora Pietruszewskiego
i jego brata. Pierwszy z nich
znany jest z restauracji Kolorowe Gary (ul. Pańska 4,
Rąbień k. Łodzi). To właśnie tam przygotowywane
są składniki wymagające
dłuższego gotowania.

Gastrofaza może uratować
głodnych imprezowiczów
opcją na dowóz lub szybkim odbiorem osobistym.
Druga możliwość jest dostępna w okienku

Czego można się spodziewać w menu?
Tutaj królują „Lolki”
– wypełnione
po brze-

gi tortille, w których nawet
placki przygotowywane są
przez właścicieli. W planach
są również te smakowe:
z ostrymi przyprawami
czy z posmakiem wędzonego smalcu. Stawiamy
na kurczaka w panierce
z nachosów z bekonem i serem cheddar lub nuggetsy
w płatkach kukurydzianych z serem camembert
w otoczce z serowych chrupków Cheetos oraz konﬁtury
z cebuli.

Na jeszcze większy głód
polecamy dobrać deser,
czyli kokosowy krem
z serka mascarpone z wiśniami na spodzie z kruchych ciastek.
Okienko czynne jest od
poniedziałku do czwartku
w godz. 16:00–2:00, w piątki
i soboty w godz. 16:00–3:00,
a w niedzielę od godz.
15:00 do 1:00. Zamówienia
można składać telefonicznie (796 015 615) lub przez
stronę www.gastrofaza.eu.

KS
FOT. GASTROFAZA

Spotkania ze znajomymi, długie
wieczory na Pietrynie czy tańce
do białego rana najczęściej
kończą się wielkim głodem
i poszukiwaniami ostatniego
otwartego lokalu z czymś do jedzenia. Na szczęście Gastrofaza
(ul. Zachodnia 57) przychodzi
nam z pomocą. To pierwszy
lokal w Łodzi czynny niemal do
świtu.

CIEKAWOSTKA!
To wiadomość dla osób zainteresowanych dobrym designem z Łodzi
– logo lokalu powstało we współpracy z łódzką marką Gouda Works.

SENIORADKA
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BEZPŁATNIE!

Szczepienia
na grypę

DLA SENIORÓW
Ruszają bezpłatne szczepienia na grypę dla łodzian w wieku 65+. Sfinansuje je miasto ze swojego budżetu. Już od dziś można się zapisywać na podanie preparatu, a pierwsze dawki szczepionek będą podawane seniorom od poniedziałku (29 sierpnia).

Z bezpłatnych szczepień
mogą skorzystać wszyscy
łodzianie, którzy ukończyli 65 lat. Wystarczy
być mieszkańcem Łodzi
oraz leczyć się na przewlekle choroby dróg oddechowych, cukrzycę czy
nadciśnienie. W 2022 r. na
szczepienia przeznaczono
ok. 370 tys. zł, co pozwoli
na zakup prawie 4000 dawek preparatu.
Pierwszą placówką, która uruchamia zapisy, jest
miejskie Centrum Medyczne
„Śródmieście”.
Zapisy na szczepienia ruszają tam dziś,
w piątek,

26 sierpnia, zaś samo podanie preparatu może się
odbyć już w poniedziałek,
29 sierpnia. CM „Śródmieście” będzie podawało
preparat przeciwko grypie
w trzech swoich placówkach: przy ul. Piotrkowskiej 113, ul. Próchnika
11 oraz ul. Pomorskiej 59.
Rejestrować się na szczepienia można osobiście,
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00–18:00 w każdej z trzech lokalizacji lub
pod numerami telefonów
poradni: ul. Piotrkowska 113 (tel. 42 633 44 71),
ul. Próchnika 11 (tel. 42
630 72 21) oraz ul. Pomor-

ska 59 (tel. 42 632 81 80 lub
42 632 81 81).
Dodajmy, że szczepienia
będą realizowane w sumie
przez łącznie 11 centrów
medycznych, sześć miejskich (Bałuty, Górna, Polesie, Widzew, Śródmieście
i szpital im. Jonschera)
oraz pięć innych podmiotów leczniczych: Kamień
Milowy, Medycyna Grabieniec, Łódzki Ośrodek
Medycyny Pracy, SPZOZ
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, COGITO
Sebastian Łaźniak.
29 sierpnia zapisy ruszą też
w Miejskim Centrum Me-

dycznym „Bałuty”. Tam
również można zarejestrować się na szczepienia osobiście bądź telefonicznie.
Szczepić będzie kilka placówek przy ulicach: Bydgoska 17/21 (tel. 42 653 90
79), Wielkopolska 55 (tel.
42 651 69 22), Traktorowa
61 (tel. 42 655 78 32), Snycerska 1 (tel. 42 654 40 36),
Sierakowskiego 65 (tel. 42
653 90 63), Marynarska 39
(tel. 42 657 35 63), Majzela
3 (tel. 42 657 41 96), Libelta
16 (tel. 42 656 77 28), Murarska 4 (tel. 42 655 36 00),
Motylowa 4 (tel. 42 659 15
97) oraz Nastrojowa 10 (tel.

42 658 15 01). Same szczepienia mają się w nich rozpocząć 6 września.
1 września zapisy rozpoczną się w MCM „Polesie”.
Tak jak w innych ośrodkach,
będą odbywały się w rejestracji przychodni i telefonicznie – przy ul. Kasprzaka
27, (tel. 42 208 43 00/310),
ul. Garnizonowej 38 (tel. 42
208 44 00/410, ul. Wileńskiej
25 (tel. 42 208 45 00/510),
ul. Olimpijskiej 7A, (tel. 42
208 460 0/610), ul. Kusocińskiego 140A (tel. 42 208 47
00/710) i ul. Maratońskiej 71
(tel. 42 208 49 00/910).
Pozostałe centra medycz-

KTO MOŻE PRZYJĄĆ CZWARTĄ DAWKĘ SZCZEPIONKI?
Pandemia COVID-19 jeszcze
się nie skończyła – alarmują
lekarze. Statystyki już teraz
są niepokojące. W ostatnich
tygodniach dzienne liczby zakażeń to kilka tysięcy osób.
Zakażeń coraz więcej
Tylko w ostatni piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 5 tys.
przypadków. Wiele z nich
to zakażenia ponowne. Le-

karze jednak alarmują, że
oﬁcjalne liczby są niepełne i mamy do czynienia
ze znacznie większą skalą
zachorowań. – Od kwietnia
2022 r. straciliśmy możliwość śledzenia przebiegu
pandemii w Polsce, ale to
nie oznacza, że Polacy nie
chorują. Dziennie mamy
ponad 100 tys. zakażonych,
a zbliża się rozpoczęcie
roku szkolnego – ostrzega ekspert Naczelnej Rady

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OSZENIA MIEJSKIE
OGŁOSZENIA

Lekarskiej, dr Paweł Grzesiowski. Dlatego już teraz
warto pomyśleć o czwartej
dawce szczepionki przeciw
wirusowi SARS-CoV-2. Do
punktów szczepień powinni wybrać się szczególnie
seniorzy, dla których szczepionka dostępna jest już od
lipca.
Kto może się
już szczepić?
Czwartą dawką mogą się

ne czekają na dostawy
szczepionek z hurtowni
i planują zapisy w drugiej
połowie września.
Przy zapisach na szczepienia nie obowiązuje rejonizacja. Można zgłosić się
do poradni, która np. znajduje się najbliżej miejsca
zamieszkania, a realizuje
program. Nie trzeba być
nawet ubezpieczonym.
Przypomnijmy też, że osoby powyżej 75. roku życia
mogą skorzystać z bezpłatnego „zakupu” preparatu w aptece.
OHO
FOT. FREEPIK

PANDEMIA COVID-19

na razie szczepić osoby po
60. roku życia oraz przedstawiciele zawodów medycznych. Wszystko jednak
wskazuje na to, że wkrótce
rozpoczną się powszechne
szczepienia. Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia
wynika, że od września
skierowania na szczepienie
przypominające będą wystawiane wszystkim dorosłym Polakom. Preparat będzie można przyjąć w tych

samych punktach, w których akcja szczepień była
prowadzona
wcześniej,
m.in. w przychodniach
przy ul. Leczniczej, ul. Kasprzaka czy ul. Wielkopolskiej. Ich lista dostępna jest
na stronach Urzędu Miasta.
W Łodzi jest to w sumie kilkadziesiąt punktów, również w aptekach. Warto już
teraz sprawdzić, do którego
mamy najbliżej.
JB

WWW.BIP.UML.LODZ.PL

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 26 sierpnia 2022 r. do 16 września 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 1874/2022 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 sierpnia 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.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 26 sierpnia 2022 r. do 16 września 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą
wykazy:
I. nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, położonej w Łodzi przy ul. Kosmonautów 5/7 (część działki nr 63/14, KW LD1M/00035695/6)
w obrębie G-11, o powierzchni 732 m2, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kosmonautów 7;
II. lokalu nr 2 U, o powierzchni 169,61 m2, przeznaczonego do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony położonego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 96a (działki nr 99/3
KW LD1M/00340903/9, działka nr 98/3 KW LD1M/00345954/6 w obrębie S-2) na rzecz Stowarzyszenia Kamienica 56.

TWOJA HISTORIA
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PORYWA TŁUMY
OD POKOLEŃ

Jest jednym z założycieli Trubadurów. Występuje solowo,
a także z innymi artystami.
Choć Marian Lichtman ma 75
lat, cały czas aktywnie działa
w branży muzycznej. Chce tworzyć jak najdłużej.

mam apetytu na emigrację,
ale bardzo lubię podróżować.
Które łódzkie miejsce lubi
Pan najbardziej?
Piotrkowską 77. Właśnie tam
często siedzę sobie z moją
żoną, Bożeną. To kultowe
miejsce, w którym zaczynali
kiedyś Trubadurzy i odbywały się różne koncerty. Do
tej pory nam się tam podoba.
Poza tym trudno sobie wyobrazić Łódź bez Piotrkowskiej.
Dlaczego zajmuje się Pan
muzyką?
To moje hobby. Tata chciał,
żebym został lekarzem, inżynierem albo wojskowym,
ale to nie wyszło. Pokochałem muzykę. Zacząłem się
kształcić i równocześnie
dużo grałem w różnych częściach Łodzi. Niestety, zostałem usunięty ze szkoły muzycznej. W czasach komuny
wyrzucano za publiczne
występy, bo uznawano je za
chałturzenie.
Warto byłoby skończyć tę
szkołę, ale dzięki praktyce,
doświadczeniu i talentowi
doszedłem bardzo daleko.
Publiczność uznała Trubadurów za wybitny zespół,
dzięki czemu zdobyliśmy
sympatię ludzi w Polsce,
Związku Radzieckim, Niemczech, Kanadzie i Ameryce.
Nie ogranicza się Pan do
jednego gatunku muzycznego.
Mam prawo współpraco-

Jest Pan łodzianinem od
urodzenia?
Łódź to moje ukochane
miasto. Mimo że dzielę życie między Łódź, Warszawę i Kopenhagę, to właśnie
Łódź jest dla mnie priorytetem. Tutaj się urodziłem,
mam rodzinę i ukochanych
przyjaciół. Z Łodzi pochodzi wszystko, co najlepsze.
Dlaczego uznaje Pan trzy
kraje za swoje ojczyzny?
Polska jest ojczyzną, w której się urodziłem. Dania
przyjęła mnie w tych trudnych czasach, gdy komuniści dali nam bilet w jedną
stronę. A Izrael to ojczyzna
duchowa, bo jestem pochodzenia żydowskiego.
Zwiedził Pan cały świat?
Na pewno jego wielką
część. Z żoną i rodziną
chętnie wyjeżdżamy na
wielkie wyprawy, np. do
Azji. Zwiedziliśmy Filipiny, Japonię, Hongkong.
Byłem też na tournée
w Australii. Prywatnie podróżujemy do tych państw,
do których nie mogę dojechać artystycznie. Teraz
pojedziemy do Tanzanii
zobaczyć Kilimandżaro.
Pandemia trochę nam te
wycieczki przerwała,
ale zamierzamy to
nadrobić.
Myślał Pan o emigracji w takie dalekie
zakątki?
Azja i poszczególne
kraje bardzo mnie
inspirują, ale jestem
łodzianinem i Europejczykiem. Kocham
tutejszy klimat i samą
Europę. Trudno by
mi było ją zostawić.
Mógłbym wyjechać
do Ameryki i IzraTrubadurzy
ela, tylko że los dał
składzie
mi dwa piękne kraje
– Polskę i Danię. Nie

w obecnym

wać ze zdolnymi ludźmi
tworzącymi w każdym stylu
muzycznym. Na samym początku, w Trubadurach, miałem do czynienia z popem.
Później w Danii występowałem w progresywnej grupie
Masala Dosa. Dotknąłem
też jazzu i jeszcze innych
gatunków, występowałem
z hiphopowcami. Obserwuję świat i przychodzą mi do
głowy różne pomysły. Lubię
taką różnorodność.
Tworzy Pan także scat.
Można by powiedzieć, że
mam go we krwi. Kocham
jazz i już za młodu śpiewałem jazzowe kawałki. Kilka
lat temu dostałem zaproszenie od Czwórki Polskiego
Radia, miałem okazję zagrać
koncert i przedstawić swój
scat. To był sukces. Stworzyłem też utwór „VIXA”,
w którym są scatowe przyśpiewki. W moich występach zawsze musi być akcencik improwizacji, bo bez
tego nie mogę żyć.
Zauważył Pan w ostatnich
latach wzrost swojej popularności wśród młodzieży?
Ależ oczywiście. Właśnie
m.in. dzięki występowi
w Czwórce, Hot16Challenge2 i utworze „Testosteronowy Don”, który wykonałem wspólnie z SB Maffija.
Ci hiphopowcy sami się do
mnie odezwali. Tak szczerze mówiąc, nawet nie wierzyłem, że jestem w stanie
im pomóc. I to jest piękne,

Marian Lichtman
z żoną Bożeną

że młodzi ludzie znaleźli we
mnie partnera do robienia
projektów. Ale jak widać,
starość mi nie grozi.
Jakie są Pańskie kolejne projekty?
Chciałbym, żeby Krzysio
Krawczyk junior zaśpiewał
coś z repertuaru taty, ale
chcę to zrobić z didżejem,
aby wykonanie nabrało
świeżego i nowoczesnego
charakteru.
Trubadurów założono
w 1963 r., czyli już niedługo będziecie obchodzić
swoje 60-lecie.
Nie, oﬁcjalnie 55-lecie.
Jak to?
Zespół ma 55 lat, nie
można brać pod uwagę czasów amatorskich. Jeżeli byśmy zaczęli liczyć, od kiedy ja
zacząłem grać, to zaraz
by się okazało, że obchodzę swoje muzyczne 70-lecie. (śmiech)
Lata zespołu liczę od
tego czasu, gdy zaczął
on zarabiać i poważnie
poruszać się w branży
muzycznej.
Czy z okazji waszych
urodzin odbędzie się
jakaś specjalna impreza?

Tak, plany zakładają, że
w przyszłym roku. Będzie
ją transmitować TVP1. Nie
chcę obiecywać konkretnej daty, bo może się ona
przesunąć. Jubileusz chcielibyśmy zrobić w Teatrze
Wielkim, ale jeszcze nie
wiadomo, jak dokładnie
będzie on wyglądał.
Czym teraz zajmą się Trubadurzy?
Myślimy trochę o innym
graniu, o piosenkach patriotycznych. Chcielibyśmy
zaśpiewać „Czerwone maki
na Monte Cassino”. Zrobilibyśmy to inaczej – popowo
i na głosy. Aby było patriotycznie, ale też, żeby miało
to charakter Trubadurów.
Jak na przestrzeni dekad
zmieniał się odbiór Trubadurów przez ludzi?
Gdy zaczęliśmy występować, sukces rósł z dnia
na dzień. Byliśmy młodzi, zdobywaliśmy trofea, wygrywaliśmy różne
festiwale i jeździliśmy za
granicę. Z biegiem czasu
zaczęły wychodzić nowe
fale muzyki i pojawiali

się nowi artyści. Ale my
cały czas byliśmy i jesteśmy. Najważniejsze jest
to, żeby utrzymać się na
rynku i to nam się udaje.
Na nasze koncerty przychodzi publiczność od 12.
do 75. roku życia. Mamy
swoich odbiorców i swoje
przeboje, które okazują się
ponadczasowe. Na nasze
koncerty potraﬁ przyjść kilkanaście tysięcy ludzi, którzy świetnie znają teksty
i śpiewają razem z nami.
To duża przyjemność.
Pozostaje mi tylko życzyć
dalszych sukcesów.
Chciałbym długo żyć i występować. Zobaczymy, ile
lat grania da mi jeszcze
Bóg. Na razie wszystko
wskazuje na to, że z tego
nie spasuję i wcale nie zamierzam zwalniać. Ale
z drugiej strony mam do
siebie duży dystans i nie
chcę obciachu. Gdy zacznę
słabnąć, nie wyjdę na scenę.
Teraz jeszcze mam siłę.
Dziękuję za rozmowę.
Konrad Wojtczak

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl
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ALEXANDER I TARU
W ROLACH GŁÓWNYCH!
Kąpiel słoni indyjskich połączona z pokazowym
karmieniem – największy hit wakacji! Codziennie
o godz. 11:00 Alexander i Taru dają niezwykły
popis. We wrześniu dołączy do stada kolejny słoń
– Kyan – syn naszego Alexandra.

Tar  ąpi

MAŁPIE FILGLE
Ketawa, Joko i Budi – trzy orangutany sumatrzańskie
odbywa się
w Orientarium Zoo Łódź. Każdego dnia o godz. 13:00
jedne
to
pokazowe karmienie tych zwierząt. Orangutany
go trzeba
z najbardziej błyskotliwych stworzeń na świecie, dlate
czas
cały
i
im dawać specjalne wyzwania. Wtedy ich mózg
pracują na pełnych obrotach.

PODWODNE CUDA
Przechodząc najdłuższym tunelem podwo
można podziwiać przeróżne gatunki ryb
stworzeń. W Orientarium żyją trzy rzadk
gatunki rekinów. W streﬁe oceanicznej z
się 7 zbiorników ze słoną wodą morską.
akwarium ma pojemność 3 milionów litr

BABY BOOM W ŁÓDZKIM ZO
W ostatnim czasie na świat przyszły m.in. t
wyderki orientalne, binturongi i panda mała
Część z nich można już oglądać na wybiega
rodziców oswaja się z nowym otoczeniem w

Orat Bu

SOMNANG I BATU
ang
zyć w Orientarium Zoo Łódź! Samiec o imieniu Somn
Jedyne w Polsce niedźwiedzie malajskie można zobac
r., na wolności. Padł oﬁarą nielegalnego handlu
to osobnik z wyjątkową historią. Urodził się w 2002
tnemu właścicielowi, który trzymał go w ciasnej
zwierzętami. Odebrany przez Free the Bears Fund prywa
urgu. Obecnie można spotkać go w Orientarium.
klatce, zamieszkał w ogrodzie zoologicznym w Edynb

Nidźez aje dna zą ię w Ł

INFO

KUP BILET: WWW.ORIENTARIUM.L
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odnym,
i morskich
ko spotykane
znajduje
Największe
rów.

Podn ne s się ką oloścą

OO
amaryny cesarskie,
a! Maluchy mają się świetnie.
ach, reszta pod czujnym okiem
w pomieszczeniach zapleczowych.

LODZ.PL

Mal tay
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WEEKEND W ŁODZI
FOT. ŁÓDŹ.PL

LETNIE KINO
W PLENERZE

Weekendowe propozycje bezpłatnego Letniego Festiwalu
Filmowego TME Polówka to:
dramat, horror, film biograficzny oraz komedia romantyczna.

W piątek, w kinie przy Bramie Miasta (ul. Kilińskiego
66) będzie można obejrzeć
głośny dramat poświęcony
Holokaustowi, pt. „Poufne
lekcje perskiego”. W sobotę
TME Polówka proponuje
horrory w Fuzji (ul. Milionowa 6A) – tym razem ﬁlm
Jima Jarmuscha pt. „Tylko

kochankowie przeżyją”
z Tildą Swinton w roli głównej. W niedzielę, 28 sierpnia,
Letnisko Księży Młyn pokaże „Bohemian Raphsody” –
ﬁlm o zespole Queen i jego
charyzmatycznym wokaliście, Freddiem Mercurym,
a na parkingu TME przy
ul. Rozalii 1 będzie można
zobaczyć komedię romantyczną „Love, Rosie”.
Wstęp na wszystkie seanse, które rozpoczynają się
o godz. 21:00, jest bezpłatny.
red
FOT.MAT. PRAS.
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NA FINAŁ FESTIWALU
Dobiega końca tegoroczny
Międzynarodowy Festiwal
Teatralny Retroperspektywy w Fabryce Sztuki przy
ul. Tymienieckiego.
W najbliższy weekend
łódzka publiczność będzie mogła uczestniczyć
w ostatnich wydarzeniach. Na piątek zaplanowane są dwa spektakle:
„Głód” Teatru pod Fon-

tanną (godz. 18:00) oraz
premierowo „Bovary”
na podstawie powieści
Gustawa Flauberta Fundacji Od Wschodu do
Zachodu (godz. 20:00).
W sobotę, 27 sierpnia,
o godz. 16:30 odbędzie
się premiera książki „Rodowicz-Teatr-Droga”,
na którym będzie można spotkać jej bohatera
– Tomasza Rodowicza,

dyrektora artystycznego
Teatru Chorea. O godz.
18:30 Teatr Chorea wystąpi z premierowym
spektaklem „Złota nić”,
a o godz. 20:00 rozpocznie się koncert „Little
Thunder. Św. Katarzyna
ze Sieny”. Ostatni dzień
festiwalu to okazja do
obejrzenia dwóch teatralnych propozycji: „Sklepu
z dobrym humorem”

OGRODZIE

Koncert muzyki popularnej
i filmowej, zaaranżowany na
kwartet smyczkowy, w wykonaniu Venus String Quartet to propozycja Muzeum
Miasta Łodzi na spędzenie
piątkowego (26 sierpnia)
popołudnia w pięknym
ogrodzie pałacu rodziny
Poznańskich.
Publiczność będzie
mogła posłuchać m.in.

nowych interpretacji
przebojów Abby, Franka Sinatry, Stinga czy
Zbigniewa Wodeckiego.
Koncert rozpocznie się
o godz. 17:30. Bilety są
dostępne w kasie Muzeum Miasta Łodzi
(ul. Ogrodowa 15) w cenie: 12 zł (bilet ulgowy)
oraz 18 zł (bilet normalny).
red

red
FOT. ŁÓDŹ.PL

OSTATNI W TYM ROKU

SONGWRITER ŁÓDŹ FESTIWAL
W najbliższą niedzielę
żegnamy wakacyjny Songwriter Łódź Festiwal,
który wpisał się w tradycję
muzycznych niedziel na
Piotrkowskiej.

Pod zegarem na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej
z ul. 6 Sierpnia o godz.
20:00 wystąpi Patryk Pietrzak. To łodzianin, który
ukończył Wydział Aktorski łódzkiej ﬁlmówki, mul-

tiinstrumentalista, wokalista i współautor muzyki
zespołu Ted Nemeth. Jego
ostatnia solowa płyta zatytułowana „OK Boomer”
jest mieszanką ambitnych
tekstów oraz rocka, alter-

FOT. ŁÓDŹ.PL

MUZYKA ŁODZI
W PAŁACOWYM

(godz. 13:00) – spektaklu
przygotowanego przez
dzieci i dla dzieci, oraz
przedstawienia „Lem vs.
P.K. Dick” Teatru Łaźnia
Nowa (godz. 19:00).
Szczegółowy program
wydarzenia oraz informacja o biletach znajdują
się na www.retroperspektywy.com.

URODZINY IZRAELA

POZNAŃSKIEGO

To drugi weekend, w trakcie którego łodzianie mogą
świętować 189. urodziny
Izraela Poznańskiego.

W sobotę, 27 sierpnia,
o godz. 13:00 łodzianie
będą mogli spotkać wielkiego króla bawełny, który osobiście oprowadzi
uczestników po pałacu
i Manufakturze, czyli całym swoim fabrycznym

imperium. W trakcie
spotkania będzie można
zwiedzić m.in. Muzeum
Miasta Łodzi, odwiedzić
halę fabryczną w Muzeum Fabryki i spróbować urodzinowego tortu, na którym zapłonie
189 świeczek. Zapisy: tel.
42 664 92 93. Bilety w cenie 8 i 11 zł do nabycia
w kasie Muzeum Fabryki.
red

natywnego popu i lirycznych ballad.
Wydarzenie jest bezpłatne. W razie niepogody
koncert odbędzie się
w Klubopiwiarni przy
ul. Narutowicza 8/10. Red
FOT. FREEPIK

SPACER I SPOTKANIE

Z ORNITOLOGIEM

Poszukiwanie śladów dzikiej przyrody w betonowej
dżungli miasta to pomysł
na przyrodniczą, rodzinną
wyprawę, której przewodnikiem będzie Konrad Malec.

To ornitolog i herpetolog,
łodzianin, który zapuścił
korzenie na skraju Puszczy Białej, nad Narwią
w pobliżu Pulw, a także
autor wielu książek, których bohaterami są ptaki
i zwierzęta (m.in. „My-

śliwce. Życie ptaków
drapieżnych”).
Spacer po najbliższej
okolicy Biblioteki Tuvim
rozpocznie się o godz.
11:00, a o godz. 13:00
Konrad Malec opowie
o dzikich zwierzętach,
które wybierają miejskie
życie. Spotkanie odbędzie się w bibliotece przy
ul. Tuwima 46. Wstęp na
sobotnie wydarzenia jest
bezpłatny.
red

WEEKEND W ŁODZI
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ROŚLINY INWAZYJNE

ARIA FINAŁOWA
NA KONCERCIE

W ALTANIE
Na finał tegorocznych „Letnich Koncertów
w Altanie” przygotowano program, na który publiczność cyklu reaguje zawsze
z największym entuzjazmem.
W niedzielę, 28 sierpnia,
o godz. 17:00 w parku
Źródliska I zabrzmią
najsłynniejsze arie oraz
duety operowe i operetkowe, których tematyka
skupia się na miłości.
Wystąpią młode śpiewaczki: Aleksandra Bednarz i Natalia Świerc,
którym przy fortepianie
towarzyszyć będzie Martyna Pietrzak. Koncert
jest bezpłatny.
red

Martyna Pietrzak

Natalia Świerc
Aleksandra Bednarz
FOT. ŁÓDŹ.PL

WEEKEND Z REWITALIZACJĄ
Zarząd Inwestycji Miejskich zaprasza na finał
lata z rewitalizacją w tle.

FOT. ŁÓDŹ.PL

TUBIS

GRA KOMEDĘ
W niedzielę (28 sierpnia)
o godz. 13:00 w ramach cyklu „Fortepiany Wolności”
z koncertem na scenie
Stacji Księży Młyn wystąpi
Maciej Tubis.

Artysta zaprezentuje autorski repertuar, ale zagra
też kultową kołysankę
z ﬁlmu Romana
Polańskiego „Dziecko
Rosemary”. Będzie to
premiera singla, który
w tym samym czasie
pojawi się w serwisach
streamingowych oraz na
YouTubie.
Maciej Tubis to pianista,

który swój unikalny styl
wykreował poprzez autorskie kompozycje jako
lider Tubis Trio oraz Bolewski&Tubis. Muzyk
poszukujący, który nie
stroni od nietypowych
rozwiązań autorskich
i aranżacyjnych. We
wrześniu 2022 r. ukaże
się jego pierwszy solowy
album pt. „Komeda: Reﬂections”.
„Fortepiany Wolności”
to impreza towarzysząca
14. edycji Festiwalu Soundedit.
Wstęp wolny.
red

W programie: wycieczk i z p rze w o dnikie m,
warsztaty z projektowania przestrzeni dla
najmłodszych, wymiana roślin oraz animacje, warsztaty i strefa
relaksu. Na ostatni
weekend sierpnia zaprasza Fabryka Aktywności Miejskiej przy
ul. Tuwima 10. Łodzianie
będą mogli wziąć udział

w bezpłatnych atrakcjach: spacerach po mieście i warsztatach dla
dzieci. Zaplanowano też
wykłady, występy młodych twórców, gry miejskie oraz ekologiczną
wymianę roślin. Wszystko w godz. 10:00–18:00.
Na wybranych FOT.
impreFREEPIK
zach liczba gości jest
ograniczona. Istnieje
możliwość rezerwacji
miejsc na stronie:
sklep.cicerone.pl.
Red
FOT.WOJCIECH BRYNDEL

W dniach 26–28 sierpnia w godz. 9:00–17:00
łódzki Ogród Botaniczny
zaprasza na drugą edycję
wystawy „Rośliny inwazyjne”, która będzie prezentowana w sali wystawowej
w budynku administracyjnym ogrodu przy ul. Retkińskiej 39/65.
Wystawa ma zwrócić
uwagę na narastający problem rozprzestrzeniania

się obcych gatunków inwazyjnych, stanowiących
ogromne zagrożenie dla
rodzimych ekosystemów.
Prezentuje rośliny pochodzące głównie z Ameryki
Północnej, które przed laty
celowo lub przez przypadek sprowadzono do
Europy i tu stały się zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności.
Wstęp na wystawę jest
wolny.
DM
FOT. ŁÓDŹ.PL

WYCIECZKA

ROWEROWA

W niedzielę, 28 sierpnia, na
kolejną wycieczkę rowerową
zaprasza Zielona Łódź. Będzie
to zaległa wyprawa w stronę
Lublinka, która nie odbyła
się 31 lipca z powodu gwałtownych ulew.

Uczestnicy wycieczki pojadą do ujścia Jasienia.
Zobaczą również inne
rzeczki i odwiedzą najniżej
położone obszary miasta
na Lublinku. W programie
wycieczki m.in. tajemniczy
park z duchami, nieznany
most, lokalizacja legendarnego młyna i zapomniana

stacja kolejowa z wieżą
oraz schronem dla jednej
osoby.
Zbiórka o godz. 12:00
w parku im. ks. Poniatowskiego, przy żywopłocie
stylizowanym na labirynt
w pobliżu stawu. Długość
trasy to ok. 24 km. Kto nie
zdoła ukończyć całej trasy,
na półmetku wycieczki
będzie mógł ją zakończyć
i wrócić z jednym z prowadzących pod Ogród Botaniczny.
Udział bezpłatny.
red
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności
gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy:

• ul. Kalinowej 34, lokal mieszkalny nr 5; nr księgi wieczystej nieruchomości KW LD1M/00059721/2; nr działki 51/20 w obrębie B-27 – o powierzchni 258 m²;
powierzchnia lokalu 42,54 m2; udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,134; cena wywoławcza łączna 154 000 zł; wadium 15 000 zł,

• ul. Stefana Jaracza 37*, lokal mieszkalny nr 11; nr księgi wieczystej nieruchomości KW LD1M/00087914/7; nr działki 481 w obrębie S-1 – o powierzchni 1136 m²;
powierzchnia lokalu 63,96 m2; udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,022; cena wywoławcza łączna 245 000 zł; wadium 24 000 zł,

• ul. Stefana Jaracza 37*, lokal mieszkalny nr 23; nr księgi wieczystej nieruchomości KW LD1M/00087914/7; nr działki 481 w obrębie S-1 – o powierzchni 1136 m²;
powierzchnia lokalu 40,29 m2; udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,014; cena wywoławcza łączna 161 000 zł; wadium 16 000 zł,
• ul. Pomorskiej 6*, lokal mieszkalny nr 24; nr księgi wieczystej nieruchomości KW LD1M/00050889/4; nr działki 100/3 w obrębie S-1 – o powierzchni 1336 m²;
powierzchnia lokalu 46,16 m2; udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,013; cena wywoławcza łączna 182 000 zł; wadium 18 000 zł,

• ul. Fabrycznej 22*, lokal mieszkalny nr 5; nr księgi wieczystej nieruchomości KW LD1M/00088167/2; nr działki 114 w obrębie W-25 – o powierzchni 813 m²;
powierzchnia lokalu 25,09 m2; udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,018; cena wywoławcza łączna 91 000 zł; wadium 10 000 zł.
*/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi,
zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 7257/VII/17 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 3397/VIII/20 z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr 6843/VIII/21
z dnia 26 marca 2021 r., budynki objęte zostały gminną ewidencją zabytków.
Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Duża Sala Obrad.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104,
(IV p., pok. 468, 457) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 47 81, 638 44 14, 638 45 83.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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SPORT
SPORT

a

Widzew gra

EKSTRAKLASA

Z LIDEREM
Przed zawodnikami Widzewa
Łódź trudne zadanie. W sobotę
(27 sierpnia) zmierzą się na własnym stadionie z liderującą Wisłą
Płock. Oba zespoły w ostatnim
czasie mają trochę trudności
– RTS wciąż jest bez punktu na
własnym obiekcie, a Wisła ma
problemy wychowawcze z jednym
z najlepszych zawodników.
W poprzedniej kolejce Ekstraklasy łodzianie pokonali
Wartę Poznań 1:0 po golu Patryka Lipskiego w samej
końcówce meczu. Trzy
punkty cieszą, ale Widzew zgubił styl, którym
zachwycał w pierwszych
kolejkach. Oczywiście pięk-

na gra nie zapewni utrzymania, za to zrobią to sumiennie
ciułane oczka w ligowej tabeli. Jednak kibiców martwi
niepewna postawa zespołu na boisku. Mecz z Wisłą
Płock jest zatem idealną okazją, żeby pokazać się z jak
najlepszej strony i zanotować pierwsze ekstraklasowe
zwycięstwo na własnym stadionie, tym bardziej że płocczanie nie mieli w mijającym
tygodniu najlepszej prasy.
Lider
na podwójnym gazie
W ostatnim czasie więcej
niż o grze czy ciekawych
akcjach marketingowych,

7. KOLEJKA

WIDZEW
ŁÓDŹ

SOBOTA
(27 SIERPNIA)
GODZ. 20:00

WISŁA
PŁOCK

CANAL+

z których słynie Wisła, mówiło się o ujawnieniu wyroku, jaki za prowadzenie
samochodu pod wpływem
alkoholu otrzymał Rafał
Wolski.
Jest niemal pewne, że te
wydarzenia nie pozostaną
bez wpływu na całą drużynę, jednak fakt, że lider
wciąż jest niepokonany,
daje drużynie dużą pewność siebie i pewien margines błędu.
Mecz odbędzie się w sobotę (27 sierpnia) o godz.
20:00 na stadionie przy
al. Piłsudskiego 138.
PB
FOT. ALAN KOSIŃSKI

Tabela na 26.08.2022
EKSTRAKLASA
1. Wisła Płock
2. Legia Warszawa
3. Radomiak Radom
4. Cracovia Kraków
5. Pogoń Szczecin
6. Stal Mielec
7. Śląsk Wrocław
8. Zagłębie Lubin
9. Raków Częstochowa
10. Górnik Zabrze
11. Widzew Łódź
12. Jagiellonia Białystok
13. Korona Kielce
14. Piast Gliwice
15. Warta Poznań
16. Lechia Gdańsk
17. Lech Poznań
18. Miedź Legnica
MISTRZ

M

G PKT

6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
6
6
6
5
6
4
4
5

PUCHARY

18:5
9:7
9:7
8:4
8:6
10:9
5:5
3:4
6:5
7:7
7:7
7:8
6:7
5:5
4:9
4:10
2:7
4:10

M

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

8. KOLEJKA

CHOJNICZANKA
Chojnice

SOBOTA
(27 SIERPNIA)
GODZ. 20:00

ŁKS

Kolejny beniaminek

ŁÓDŹ

POLSAT GO BOX

ŁKS ma za sobą dwa mecze z rzędu z beniaminkami Fortuna 1 Ligi. Bilans 1:1 – porażka ze
Stalą Rzeszów i zwycięstwo nad Ruchem Chorzów. Teraz czas na starcie z teoretycznie najsłabszym rywalem, Chojniczanką Chojnice.
Łódzki Klub Sportowy pod
wodzą Kazimierza Moskala
spisuje się coraz lepiej. Porażka z klubem z Rzeszowa
rozpatrywana jest w kategoriach wpadki, ale i ona

została szybko przykryta
efektownym zwycięstwem
nad chorzowskim Ruchem.
Dzięki trzem punktom
zdobytym w tym meczu
łodzianie są wiceliderem

i tracą tylko jeden punkt do
Wisły Kraków. Oczywistym
faworytem sobotniego (27
sierpnia) meczu będą zatem
Rycerze Wiosny, jednak zdecydowanie nie powinni lek-

BARAŻE

16
11
11
10
10
10
9
8
7
7
7
7
7
6
6
3
1
1

SPADEK

Tabela na 26.08.2022
FORTUNA 1. LIGA

FORTUNA 1. LIGA
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G PKT

10:4
10:6
12:8
7:7
9:6
8:5
10:7
8:6
13:9
9:8
10:13
10:11
10:13
10:13
8:12
4:11
5:9
4:10

16
15
14
13
12
12
11
11
10
10
7
8
7
7
6
5
3
3

SPADEK

na rozkładzie

ceważyć rywala, bo
Chojniczanka po trudnym
początku sezonu w końcu
zaczęła punktować.
Walka o utrzymanie
O ile szkoleniowcy Stali
i Ruchu otwarcie mówią,
że ich celem jest walka
o awans, o tyle Chojni-

czanka na ten moment nie może mieć takich
złudzeń. Jest to zdecydowanie najsłabszy kadrowo
beniaminek, choć w ostatnich kolejkach pokazuje,
że stać go na wiele. Remisy
z niedawnymi rywalami
z drugiej ligi i zwycięstwo
nad Górnikiem Łęczna po-

zwoliły drużynie wydostać
się ze strefy spadkowej
i rozpocząć marsz po utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. Mecz z ŁKS-em zostanie rozegrany w sobotę
(27 sierpnia) o godz. 20:00
na stadionie w Chojnicach.
PB
FOT. MACIEJ RADASZKIEWICZ
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

26.08

30°C

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

Imieniny
obchodzą:
Ireneusz, Konstanty,
Sandra, Joanna,
Maksym, Maria

Rodzinne miasto

SOBOTA

27.08

Kominogr

ód

Tuwim kończy swoje łódzkie wspominki
w „Wiadomościach Literackich” z 1934 r. dość
pesymistycznie w sytuacji trwającego wówczas kolejnego kryzysu:
„Reymont nazwał Łódź
»ziemią obiecaną«, Bartkiewicz – »złym miastem«. Mówią też: »polski Manchester«,
»gród bawełniany«, »kominogród«. Wszystko to dzisiaj
już nic nie znaczy. Miasto
przeżywa tragedię. Kolos
a nędzarz, olbrzym wegetują-

cy, którego ogrom nie ma dziś
ani sensu ani usprawiedliwienia. Miasto bez tradycji, bez
podania, bez mitu, bez ogniw
łączności z historią i kulturą
narodu.
Rok 1905 to jego jedyna legenda. Sąsiednia Łęczyca ma
chociaż Borutę”.

32°C

Imieniny
obchodzą:
Adrianna, Amadeusz,
Teodor, Cezary,
Dominik, Gebhard

a
Ł aw e c z k
Tuwima

I na koniec przypomniał jeszcze,
że:
„Pierwsze pismo polskie
w Łodzi »Dziennik Łódzki«
ukazało się dn. 6 stycznia
1884 r. Drukował je mój dziadek Leon Krukowski”.

PODRÓŻ W ŚWIAT GRAFIKI I PLAKATU

25 sierpnia 1959 r. w Łodzi
urodził się Michał Batory – światowej sławy grafik-plakacista, który od
1987 r. mieszka i tworzy
w Paryżu. Absolwent
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi i kontynuator znakomitych trady-

cji polskiej szkoły plakatu.
Jego prace były prezentowane w wielu galeriach na
całym świecie, m.in. w Les
Arts Décoratifs w Luwrze.
Artysta przez lata swojej działalności otrzymał
liczne międzynarodowe
nagrody i wyróżnienia,
m.in. za plakat La Femme
sur le lit (1996) czy Power

28.08

26°C

Imieniny
obchodzą:
Aleksy, Augustyn,
Patrycja, Vanessa
Adelinda, Erazm

W JEDNYM STALI DOMU…

Foto W. Pfeiffer, APŁ

KARTKA Z KALENDARZA

NIEDZIELA

Book (2004), a także nagrodę na Międzynarodowym
Biennale Plakatu w Meksyku za plakat do książki
Paulo Coelho „Zwycięzca
jest sam” (2010). Współpracuje również z polskimi teatrami i instytucjami
kultury, tworząc plakaty
teatralne, muzyczne, operowe. Prace Michała Batorego

są w Polsce szerzej znane
dzięki książkom wydawnictwa Drzewo Babel, z którym
współpracuje od 1995 r.
Grafik nigdy nie zajmował
się reklamą, a jego oryginalne projekty kulturalne opierają się na metaforycznych
znaczeniach i swobodnej
grze skojarzeń nawiązujących do surrealizmu.
Unikatowy styl Michała
Batorego jest rozpoznawalną światową marką, a sam artysta miał
dużą wystawę w rodzinnym mieście w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w 2012 r. oraz
w kilku galeriach łódzkich w 2020 r. Ta ostatnia
wypadła akurat w czasie
pandemii i miała niestety
nieco ograniczony zasięg.
W każdym razie mamy
w gronie znanych łodzian wybitnego graﬁka
światowego formatu. agr

Wystawa plakatów Michała Batorego w Muzeum Fabryki w Manufakturze w Łodzi w 2020 r.

Tak można by zacząć –
na wzór Fredry – opowieść o dwóch braciach
Sikorskich, którzy w latach 20. XX w. mieszkali
z rodzinami w jednym
domu przy ul. Cegielnianej 46 (dziś ul. Jaracza).
Witold z żoną Wiesławą oraz 17-letnią córką
Wiktorią zajmowali lokum na drugim piętrze,
a niżej mieszkał jego
młodszy brat Ryszard
z małżonką Marianną,
którzy nie mieli jeszcze dzieci. Bracia żyli
w zgodzie i przyjaźni,
natomiast pomiędzy
szwagierkami narastały stopniowo agresja
i nienawiść, czego
świadkami byli coraz
częściej sąsiedzi z kamienicy. Wiesia razem
z córką z lubością i przy
każdej okazji szykanowały łagodną Mariannę,
która nawet nie skarżyła
się mężowi, ale jej anielska cierpliwość w końcu
się wyczerpała.

Nazwana pewnego razu
na schodach „wyciruchem” i „szlają” nie
wytrzymała i rzuciła się
z impetem na szwagierkę. Wiktoria, widząc matkę w opałach,
ruszyła na odsiecz
z kuchennym toporkiem w dłoni i zadała ciotce kilka ciosów
w głowę. Zalana krwią
ofiara, straciwszy przytomność, upadła na
ziemię, a wezwany na
miejsce lekarz pogotowia polecił przewieźć
ciężko ranną kobietę do
szpitala św. Aleksandra
przy ul. Limanowskiego
115. Przez 2 miesiące toczyła się walka o życie
Marianny.
Sąd Okręgowy w Łodzi
skazał Wiesławę Sikorską na rok więzienia
za czynną napaść i próbę pozbawienia życia
szwagierki, natomiast
Wiktorię – na 3 lata
odsi adki za ci ężki e
uszkodzenie ciała.
agr

Kolejne wydanie w poniedziałek

29 sierpnia

ŁODZIANIZMY

LAĆKI NA
KULOSACH
Wakacje dobiegają końca,
a to okazja, by przypomnieć
łódzkie określenie „laćki”,
które wskazuje szczególny rodzaj obuwia, jakim są
tzw. papucie, ciapy, pantofle czy klapki. Zatem laćki
czy laczki odnoszą się do
sfery relaksu, luzu, wygody, choć czasem mogą być
kojarzone z pewną niedbałością. Używane zwykle
w domowych pieleszach

albo na wakacjach są jakby
elementem nieformalnego
stroju i są uznawane – jak
mówimy – za niewyjściowe.
Nie wiem, dlaczego słowo to
zostało przypisane do łódzkiego słownika, podobnie
jak termin „kulosy”, czyli
po prostu nogi. Wszystko
zależy pewnie od tego, jakie
mamy do dyspozycji laćki
i jak generalnie prezentują się
nasze kulosy…
agr

