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Niedługo otwarcie 
Targu Jaracza

Rewitalizacja to nie tylko 
odnawianie zaniedbanych 
przestrzeni w mieście. 
To także wsparcie dla osób, 
które potrzebują pomocy 
w samodzielnym życiu.

Cztery specjalnie przysto-
sowane mieszkania chro-
nione czekają na łodzian 
z różnymi niepełno-
sprawnościami: ruchową, 
intelektualną, sprzężoną, 
a także z zaburze-
niami psychicz-
nymi. W sumie 
może w nich za-
mieszkać 16 osób. 
Wszystkie lokale 
znajdują się w wy-
r e m o n t o w a n y c h 
kamienicach w cen-
trum miasta.
Każde z mieszkań jest 
w pełni umeblowane 
i wyposażone w nie-
zbędne sprzęty oraz 
urządzenia, umożli-
wiające i ułatwiające co-
dzienne funkcjonowanie 
lokatorom, którzy wkrótce 
w nich zamieszkają. 
O możliwość pobytu 
w jednym z mieszkań 
chronionych może ubiegać 

się pełnoletni ło-
dzianin posiadający orze-
czenie o niepełnosprawno-
ści z właściwym stopniem 
i symbolem lub też po-
siadający zaświadczenie 
lekarskie wystawione 
na podstawie ustawy 
o ochronie zdrowia psy-

MIESZKANIA Z UDOGODNIENIAMI 

DLA OSÓB DLA OSÓB 
z niepełnosprawnościamiz niepełnosprawnościami

Wydział Pomocy Stacjonarnej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Tel. 42 685 43 79 
W poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00–16:00
We wtorki w godz. 9:00–17:00

INFO

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

Kiedy policjanci znaleźli 
poszukiwanego 42-latka, 
ten rzucił się na nich z no-
żem. Za napaść jego kara 
może się wydłużyć o ko-
lejne 10 lat odsiadki.
Poszukiwanego listem 
gończym mężczyznę ze 
Zgierza udało się namie-
rzyć w jednym z miesz-
kań na Retkini. Prze-
stępca przebywał tam 
z partnerką i dzieckiem. 
Policjanci obserwowali 
lokal i postanowili wy-
korzystać okazję, kiedy 
kobieta wracała ze sklepu 
do domu. 

Poprosili ją o otwarcie 
drzwi, ale ta nie chciała 
się zgodzić na wystawie-
nie partnera. Policjanci 
musieli zabrać jej klucze 
i sami dostali się do 
mieszkania. 
Poszukiwany nie zamie-
rzał łatwo się poddać 
i rzucił się na funkcjona-
riuszy z nożem, ale został 
szybko obezwładniony 
i zakuty w kajdanki. 
Najpierw przedstawiono 
mu nowe zarzuty, a po-
tem odstawiono do zakła-
du karnego.

rp

Policjanci zatrzymali 
31-latka, który lubował 
się w wynoszeniu per-
fum z bałuckich drogerii. 
Ostatnio połaszczył się 
też na… piłę spalinową. 
O kradzieży piły poin-
formowały policję wła-
dze jednej ze spółdzielni 
mieszkaniowych na Ba-
łutach. Złodziej wykorzy-
stał chwilę nieuwagi eki-
py remontującej pobliską 
przychodnię i ukradł nie-
pilnowane urządzenie.
Policjanci szybko wy-

typowali podejrzanego 
i nakryli go na jednym ze 
strychów przy ul. Wrze-
śnieńskiej. Złodzieja za-
skoczyli we śnie. 31-letni 
mężczyzna był tak za-
skoczony, że bez oporów 
przyznał się nie tylko do 
kradzieży piły, ale także 
do regularnego wyno-
szenia perfum z różnych 
drogerii. Tylko w sierp-
niu ukradł pachnidła 
o wartości 4,5 tys. zł.
Złodziejowi grozi 5 lat 
więzienia. rp

NOTORYCZNIE KRADŁ PERFUMY

RZUCIŁ SIĘ NA POLICJANTÓW Z NOŻEM

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

OD POMYSŁU DO BIZNESU

Wypieki, pielęgnacja paznokci czy majsterkowanie? Każde 
hobby może przynieść dochód, jeśli stanie się także pracą. 
Bez względu na to, co lubisz, możesz to robić, prowadząc 
własną fi rmę.

WSPARCIE W ZAKŁADANIU FIRM

Biuro projektu: Fundacja Inkuba-
tor, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 
tel. 609 466 688

INFO

Na nowym, stylowym rynku 
przy skrzyżowaniu ul. Kiliń-
skiego z Jaracza będą owoce, 
warzywa i grzyby, a w week-
endy pchle targi, antyki 
i rękodzieło. 

Dzięki rewitalizacji skrzy-
żowanie ul. Kilińskiego 
z Jaracza zmieniło się nie 
do poznania. Z jednej stro-
ny, w miejscu nieuporząd-
kowanego narożnika, po-
wstał plac zabaw i skwer. 
Z drugiej odrapany rynek 
zamienił się w zadaszo-
ny, stylowy Targ Jaracza. 
Wszystko jest tam już go-
towe i pozostało wynająć 
miejsca do handlowania.
– Chcemy, by rolnicy sprze-

dawali tu warzywa i owoce, 
a twórcy ludowi i artyści 
– własne wyroby i rękodzie-
ło. Na chętnych czeka 12 sta-
nowisk – każde po 7 mkw. 
Targ będzie funkcjonował 
od poniedziałku do soboty, 
w niedziele zaś przewidzie-
liśmy organizację imprez 
tematycznych typu pchli 

targ – mówi Marcin Pawlak, 
dyrektor Zarządu Lokali 
Miejskich.
Konkurs na najem zosta-
nie ogłoszony pod koniec 
września. Pierwsi najemcy 
na targowisku pojawią się 
w październiku. Więcej in-
formacji: www.zlm.lodz.pl.

ML FOT.LODZ.PL

Fundacja Inkubator 
w partnerstwie z miastem 
oferuje młodym szansę 
na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej. 
W programie mogą wziąć 
udział osoby w wieku do 
29 lat, które przez pan-
demię straciły pracę. Jeśli 
zdecydują się założyć fi r-
mę, mogą liczyć na dotację 
23 tys. zł i wsparcie pomo-
stowe.

– Pandemia to czas pogłębia-
nia pasji, rozwoju zaintere-
sowań i hobby, które mogą 
być inspiracją do założenia 
fi rmy i spróbowania sił w 
roli przedsiębiorcy. Wiele 
obecnie funkcjonujących 
i dobrze prosperujących biz-
nesów miało swoje początki 
właśnie w zainteresowa-
niach i hobby, jakie mieli ich 
twórcy – mówi Aleksandra 
Pisera, koordynatorka pro-

gramu Biznes dla Młodych.
– Pierwsze pół roku to czas 
na rozruch i znalezienie 
klientów. Dzięki wsparciu 
pomostowemu będzie moż-
na opłacić wszystkie obo-
wiązkowe składki i pierwsze 
zobowiązania fi nansowe, 
np. na obsługę księgową 
fi rmy czy wynajęcie lokalu 
– dodaje koordynatorka.

rd

REWITALIZACJA

Niedługo otwarcie 
Targu Jaracza
Niedługo otwarcie 
Targu Jaracza

chicznego oraz za-
świadczenie o udziale 
w terapii. Osoby te nie 

mogą poza tym wyma-
gać całodobowego wspar-
cia.  mat. MOPS

FOT.LODZ.PL
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Drogowcy zaczną zaraz pra-
ce na wielu ulicach w całym 
mieście. Wymienią jezdnie 
i chodniki na nowe. Musimy 
przygotować się na nową or-
ganizację ruchu, utrudnienia 
i objazdy

Chyba największy 
front robót zapla-

nowany jest na 
Starym Polesiu. 
We wrześniu 
drogowcy wej-
dą tam na trzy 
p r z y l e g a j ą c e 
do siebie ulice, 
w tym dwie 
bardzo waż-
ne dla prze-
jazdów w re-

lacji wschód-zachód.
Ekipy budowlane już 
w tym tygodniu mamy 
zobaczyć na ul. Żeligow-
skiego, która będzie miała 
zrywaną starą, zniszczoną 
i dziurawą nawierzchnię 
na odcinku od Struga do 
6 Sierpnia. Niedługo po-
tem drogowcy rozkopią 
przyległe ulice, czyli wspo-
mniane 6 Sierpnia i Struga. 
Ta pierwsza będzie miała 
wymienianą nawierzchnię 
na całej długości, więc za 
kilka miesięcy będziemy 
chodzili i jeździli równymi 
chodnikami i jezdnią od al. 
Włókniarzy do samej Ko-
ściuszki.
Do tych remontów musi-
my dodać toczące się już 
prace na odcinkach ul. 
Strzelców Kaniowskich, 
Lipowej i Próchnika. Ska-
la robót jest duża i miesz-
kańcy muszą wykazać się 

cierpliwością, ale za kilka 
miesięcy wszystkie te ulice 
będą miały nowe, równe 
nawierzchnie.
Po drugiej stronie centrum 
rozpocznie się we wrześniu 
inny, długo wyczekiwany 
remont. Tak jak w zachod-
niej części zmorą kierow-
ców są dziurawe 6 Sierpnia 
i Struga, tak we wschodniej 
jest to ul. Jaracza. Ale rów-
nież ona doczeka wreszcie 
remontu i to na sporym od-
cinku, bo od ul. Kopcińskie-
go do POW.
Drogowcy będą dzia-
łać nie tylko na ulicach 
w centrum. Rozkopią w 
najbliższych tygodniach 
także ulice: Kasprzaka, 
Maratońską, Konstytucyj-
ną, Junacką, Brzezińską 
czy Bartoka. Przed nami 
także początek remontu 
pierwszego odcinka ul. 
Przybyszewskiego i wy-

czekiwana modernizacja 
Wojska Polskiego.
Na osłodę mamy zbliżające 
się otwarcie dla ruchu obu 
nitek gruntownie przebu-
dowanej al. Rydza-Śmigłe-
go zaplanowane na koń-
cówkę października.

Aleksandra Hac
FOT.LODZ.PL

ŁÓDŹ BUDUJE

REMONTY ULIC
NAJBLIŻSZE 
REMONTY
Żeligowskiego
Struga
6 Sierpnia
Jaracza
Sienkiewicza
Kasprzaka
Maratońskiej
Ulianowskiej
Pojezierskiej
Konstytucyjnej
Narutowicza
Chmielowskiego
Czernika
Lodowej
Zielonej 
przy ul. Legionów
Włókniarzy
Wojska Polskiego
Przybyszewskiego
Junackiej 
Chałubińskiego 
Stefanowskiego 
– II etap
Popiełuszki 
Brzezińskiej 

INFO

REWITALIZACJA

JESIENNEJESIENNE

Remontowane ulice 
będą miały nowe, 

równe nawierzchnie

a w nim będzie nowy pasaża w nim będzie nowy pasaża w nim będzie nowy pasaż
Przy ul. Piotrkowskiej 118 
powstaną nowoczesne miesz-
kania, pracownie twórcze 
i lokale dla przedsiębiorców. 
Do tego nowe zielone po-
dwórko, przez które dojdzie-
my do ul. Sienkiewicza.

– Rewitalizacja nie ominie 
ulicy Piotrkowskiej, gdzie 
pod numerem 118 wyko-
namy generalny remont 
kamienicy. Jej podwórze 
zamieni się w pasaż, któ-
rym będzie można prze-
spacerować do ul. Sien-
kiewicza i pl. Komuny 
Paryskiej. Oprócz miesz-
kań komunalnych, lokali 
usługowych, gastronomii 
i pracowni artystycznych 
będzie tu miała swoją sie-
dzibę Fundacja Centrum 
Praw Kobiet. Przetarg na 
roboty budowlane ogłosi-

my we wrześniu i chcemy, 
żeby prace wystartowały 
wiosną przyszłego roku 
– zapowiada Agnieszka 
Kowalewska-Wójcik, dy-
rektor Zarządu Inwestycji 
Miejskich. 
Zabytkowa kamienica 
przy Piotrkowskiej 118 
wpisana jest do gmin-
nej ewidencji zabytków. 
W jednym z budynków 
prawej oficyny działała 
niegdyś synagoga. Po re-
moncie zachowany zosta-
nie historyczny charakter 
XIX-wiecznej nierucho-
mości.  We frontowym 
budynku będą biura oraz 
usługi. Na parterze w bu-
dynkach oficyn – lokale 
usługowe i gastronomicz-
ne. Na wyższych kondy-
gnacjach – usługi oraz 
pracownie artystyczne. 

Na III i IV piętrze znajdą 
się mieszkania komunal-
ne i siedziba Fundacji 
Centrum Praw Ko-
biet.

– Przebudowa i remont 
tego obiektu obejmu-
je odnowienie elewacji, 
wzmacnianie konstrukcji, 
naprawę dachu, wymia-
nę i renowację historycz-
nej stolarki, remont klat-
ki schodowej. To będzie 

gruntowana przebudowa. 
Podwórko zyska nową 
nawierzchnię i przybędzie 
nowej zieleni. Nie zabra-
nie ławek i nowego oświe-
tlenia – mówi Igor Kobus, 
inżynier kontraktu. ML

FOT.LODZ.PL

Gruntowny remont
przywróci kamienicy dawny, 
XIX-wieczny charakter

ODNOWIĄ ZABYTEKODNOWIĄ ZABYTEK
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PIERWSZA JASKÓŁKA ZMIAN 
CZEKAJĄCYCH UL. MIELCZARSKIEGO

FOT. LODZ.PL,  ENVATOELEMENTS MATERIAŁY INWESTORA

INWESTYCJE

NIE TYLKO REWITALIZACJA

Rewitalizacja jeszcze nie do-
tarła na ul. Mielczarskiego,  
bo inwestycje są dopiero 
w trakcie projektowania, 
a potencjał zmian na ulicy 
dostrzegli już prywatni in-
westorzy. Pierwszą jaskółką 
zmian w tej okolicy będzie 
zaś Mi9 – tak inwestor na-
zwał nowy dom mieszkalny, 
którego budowa rozpoczęła 
się właśnie przy ul. Mielczar-
skiego 9.

Grupa prywatnych in-
westorów występujących 
jako spółka AVA De-
velopment wznosi tam 
6-piętrowy dom wieloro-
dzinny z 39 mieszkaniami 
o powierzchni do 26 mkw. 
do prawie 80 mkw. Będą 
to lokale 1-, 2-, 3- i 4-poko-
jowe, ta różnorodność ma 
zachęcić do przeprowadz-

Przy ul. Narutowicza 8/10 
powstało Łódzkie Centrum 
Wielokulturowe. To miej-
sce dla obcokrajowców, 
w którym każdy mieszka-
niec Łodzi, który przyjechał 
z  Ukrainy, Białorusi czy 
jakiegokolwiek innego kra-
ju, będzie mógł otrzymać 
pomoc. 

To, co jest największą ba-
rierą na samym początku, 
tuż po przeprowadzce 
do obcego kraju, to barie-
ra językowa i problemy 

w różnego rodzaju urzę-
dach, jak np. formularze 
niedostosowane językowo 
lub trudne do wypełnienia. 
Dlatego w Łódzkim Cen-
trum Wielokulturowym ob-
cokrajowcy mogą uczyć się 
języka polskiego, uzyskać 
pomoc prawną czy infor-
macje i porady dotyczące 
funkcjonowania w Łodzi. 
Bez problemu wspólnie 
z indywidualnym asysten-
tem wypełnią potrzebne 
im wnioski czy skonstru-
ują pismo. Na miejscu  

ki szerokie grono potencjal-
nych lokatorów – od singli 
po całe rodziny. Na parte-
rze przewidziano dwa loka-
le użytkowe – 37 i 370 mkw. 
W tym większym zaprojek-
towano salon medycyny 
estetycznej z profesjonalną 
salą zabiegową. Nowy blok 
będzie wyposażony w win-
dę, przestronne klatki scho-
dowe, halę garażową na 
pojazdy lokatorów i zielony 
taras na dachu budynku, 
mający stanowić przestrzeń 
wspólną dla wszystkich 
mieszkańców. To rozwią-
zanie, które ma rekompen-
sować niedostatek terenów 
zielonych wokół budynków 
wznoszonych od począt-
ku lub remontowanych 
w zwartej śródmiejskiej 
zabudowie, jest coraz czę-
ściej stosowane na łódzkich 

inwestycjach.
Budowa Mi9 dopiero się 
rozpoczęła. Budynek ma 
zostać oddany do użytku 
z końcem 2022 r. Chodzą 
słuchy, że nie jest to jedyna 
prywatna inwestycja plano-
wana w sąsiedztwie.
Przypomnijmy też, że już 
po wakacjach generalne re-
monty w ramach gminne-
go programu rewitalizacji 
mają rozpocząć się w czte-
rech okolicznych kamieni-
cach należących do miasta 
– przy ul. Mielczarskiego 
3, 15, 22 i 33. Powstanie 
w nich nie tylko 55 miesz-
kań komunalnych i lokale 
dla mikroprzedsiębiorców, 
ale m.in. także dom gościn-
ny z kawiarnią, który ma 
stać się miejscem sąsiedz-
kich spotkań mieszkańców. 
R e w i t a l i z a c j a  s a m e j  

ul. Mielczarskiego ma roz-
począć się w przyszłym 
roku. Pozostanie ona ulicą 
jednokierunkową, ale ma 
przybrać postać wooner-
fu z uspokojonym ruchem 
pojazdów. Jej wizerunek 
mają poprawić liczne nasa-
dzenia nowej zieleni, wśród 
których powstaną skwery 
z małą architekturą. Za-
rząd Inwestycji Miejskich 
nie wyklucza też możliwo-
ści powstania przebić mię-
dzykwartałowych, które 
skomunikują ul. Mielczar-
skiego np. z ul. Ogrodową 
i powstającym przy niej 
przystankiem kolejowym 
tunelu średnicowego Łódź 
Polesie.

(pj)

JUŻ OTWARTE

Budowa nowej kamienicy już 
się rozpoczęła

w Łódzkim Centrum Wielo-
kulturowym dostępna jest 
także pomoc psychologicz-
na oraz wsparcie w sytuacji 
doświadczania przemocy 
lub dyskryminacji. ŁCW 
będzie prowadziło także 
działania pomagające za-
aklimatyzować się w mie-
ście, takie jak wycieczki 
po Łodzi czy imprezy. Na 
roczną działalność Cen-
trum magistrat przeznaczył 
kwotę 350 tys. zł. Prowadze-
niem Centrum zajmuje się 
fundacja „Ocalenie”.

Centrum znajduje się przy
ul. Narutowicza 8/10

Na roczną działalność Centrum
 magistrat przeznaczył kwotę 350 tys. zł 

RUT
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DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK

Narodowe 
Czytanie
O godz. 11:00 można wy-
brać się do domu kultury 
przy ul. Żubardzkiej 3. Od-
będzie się tam w ramach 
Narodowego Czytania 2021 
czytanie dwóch pierwszych 
aktów „Moralności pani 
Dulskiej” z podziałem na 
role. Wstęp wolny.
Detalowy spacer 
architektoniczny 
po Retkini
O godz. 17:00 na spacer po 
Retkini zaprasza Biblioteka 
KOSTKA (ul. Kostki-Napier-
skiego 4). Podczas spaceru 
uczestnicy przyjrzą się bu-
dynkom i poszukają charak-
terystycznych szczegółów 
– detali architektonicznych. 
Udział jest bezpłatny.
Oscarowy pokaz 
O godz. 17:10 w kinie Charlie 
(ul. Piotrkowska 203/205) 
można obejrzeć oscarowy 
fi lm „Nomadland” w reży-
serii Chloé Zhao. Za bilety 
zapłacimy tylko 16 zł.

ny.DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Nartorolki 
z Zieloną Łodzią
Na godz. 17:00 zaplanowa-
no zajęcia na nartorolkach 
w  parku na Zdrowiu. Zajęcia 
są bezpłatne i skierowane 
do osób, które już jeździły 
i  uczestniczyły we wcześniej-
szych zajęciach. 
Obowiązują wcześniejsze zapi-
sy: 501 045 877.

Rysunek ekspery-
mentalny w łódz-
kich parkach
W godz. 17:00–19:00 w parku 
Sienkiewicza (przy fontannie) 
odbędą się warsztaty z ry-
sunku. Zajęcia są otwarte dla 
wszystkich, ale konieczna jest 
rezerwacja miejsca przed zaję-
ciami: 42 307 08 08. 
Udział bezpłatny.

TME Polówka
O godz. 20:00 na Stawach 
Stefańskiego rozpocznie się 
projekcja filmu „Sekretne 
życie zwierzaków domowych”. 
Wstęp wolny. 

Projekcje fi lmowe 

Mi e j s c e :  C T  L u t n i a  B O K , 
ul. Łanowa 14
7 września – godz. 12:00
„Etiudy fi lmowe” (Osiecka, Po-
lański, Majewski)
14 września – godz. 12:00
 „Zakazane piosenki”
28 września – godz. 12:00
„Gangsterzy i fi lantropi”

Spotkania „Kulisy świata fi lmowego”

Miejsce: CEK Na Żubardzkiej, 
BOK, ul. Żubardzka 3
6 września – godz. 14:00
spotkanie z Elżbietą Czarnecką
15 września – godz. 14:00–15:30
spotkanie z Bogdanem Sölle
27 września – godz. 14:00
spotkanie z Teresą Lipowską 

Warsztaty „Mój fi lm”

Miejsce: CAiR RONDO BOK, 
ul. Limanowskiego 166,
13 września – godz. 10:00–12:00
15 września – godz. 10:00–12:00
16 września – godz. 10:00–12:00
obowiązują zapisy: 
42 653 36 45, 501 369 349

Warsztaty „Tajemnice storytellingu” 

Miejsce: CAiR RONDO BOK, 
ul. Limanowskiego 166
22 września – godz. 11:00–13:00
23 września – godz. 11:00–13:00
24 września – godz. 11:00–13:00
obowiązują zapisy:
42 653 36 45, 501 369 349
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BAŁUCKI OŚRODEK KULTURY

Pamiętacie „Zapomnianą me-
lodię” i „Zakazane piosenki”? 
Czarno-białe kadry, filmowe 
przeboje, estradowi aktorzy 
i atmosfera retro – to wszyst-
ko czeka uczestników wyda-
rzeń organizowanych przez 
Bałucki Ośrodek Kultury.

„Czarno-białe lato filmo-
we” to propozycja dla 
łódzkich  seniorów na 
wrzesień. BOK podczas 
warsztatów przypomni 
najlepsze przedwojenne 
musicale. Poza klasycz-
nym polskim kinem ga-
tunkowym będzie można 
obejrzeć także etiudy naj-
wybitniejszych twórców 
polskiego kina – Osieckiej, 
Majewskiego, Polańskie-
go. 
W atmosferę dziesiątej 
muzy wprowadzi widzów 

f i l m o -
znaw-

czyni 

Elżbieta Czarnecka, która 
zwróci uwagę na najważ-
niejsze elementy prezen-
towanych filmów. Przy-
pomni także mało znane 
kulisy ich powstawania.  
Oprócz projekcji Bałucki 
Ośrodek Kultury zapla-
nował również warsztaty 
„Mój film”. Propozycja 
skierowana jest szczegól-
nie do grupy seniorów, 
chcących poznać możli-
wości własnego smartfo-
na. Prowadzący zajęcia 
zmienią zwykły używany 
codziennie telefon w pro-
fesjonalną kamerę filmo-
wą. Pokażą, jak nakręcić 
smartfonem krótki autor-
ski fi lm. 
Kreatywność „Czarno-bia-
łego lata filmowego” nie 

Harmonogram wydarzeń 

będzie mieć końca, przy-
czynią się do tego także 
warsztaty ze storytellingu. 
Ich uczestnicy dowiedzą 
się, w jaki sposób zapew-
nić atrakcyjność i wiary-
godność postaci występu-
jących w konstruowanej 
opowieści, będą mieli oka-
zję samodzielnie stworzyć 
własną opowieść. 
Projekt przewiduje rów-
nież spotkania z ludźmi 
związanymi z f i lmem. 
W prelekcjach pt.: „Kulisy 
świata fi lmowego” wezmą 
udział m.in. Elżbieta Czar-
necka – filmoznawczyni, 

B o g d a n 
S ö l l e  – 
s c e n o -
graf czy 

Teresa Lipow-
ska – popular-
na aktorka.
W s z y s t k i e 
warsztaty i pro-
jekcje „Czarno-
-białego lata filmo-
wego” odbywać się 
będą w przestrzeniach 
Bałuckiego Ośrodka Kul-
tury, a udział w nich jest 
darmowy. 

Natalia Dworzańska

Uczestnicy spotkań i warsztatów
 poznają kulisy powstawania
 fi lmowych hitów sprzed lat

Narodowe 
Czytanie
O godz. 11:00 można wy-

czytanie dwóch pierwszych 
aktów „Moralności pani 

Detalowy spacer 
architektoniczny 
po Retkini

jekcje „Czarno-
-białego lata filmo-
wego” odbywać się 
będą w przestrzeniach 

JAK ZA DAWNYCH LATJAK ZA DAWNYCH LAT 
CZARNO-BIAŁE LATO FILMOWECZARNO-BIAŁE LATO FILMOWE

W ramach festiwalu 
dla widzów przygotowano 

projekcje fi lmów 
w klimacie retro
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Zw to polski odpowiednik angielskiego 
skrótu brb, czyli „zaraz wracam”, np.

— A ty gdzie się wybierasz?
— Zw, idę zrobić herbatę.Zw

KĄCIK 
E-MERYTA

www
BEZPŁATNE KURSY DLA DOJRZAŁYCH
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Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora – Libelta 16
osobiście lub telefonicznie (42 655 30 39) w godz. 8:00–12:00

mailowo: czas@mcmbaluty.pl
Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora – Rzgowska 170

osobiście lub telefonicznie (42 306 74 74 / 692 312 750) 
w godz. 8:00–15:00

mailowo: czas@mcmgorna.pl
Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora – Szpitalna 6
osobiście lub telefonicznie (502 322 547) w godz. 9:00–15:00

mailowo: czas@mcmwidzew.pl

INFO

LOKALIZACJE SZKOLEŃ ORAZ ZAPISY

Trwa nabór na szkolenia z ob-
sługi komputera i smartfona 
dla seniorów! Zapisz się już dziś 
i śmigaj na smartfonie jak Twój 
wnuczek.
Pod koniec sierpnia ruszy-
ły zapisy na kolejną edycję 
szkoleń komputerowych 
„Senior w Sieci”. Podczas 
bezpłatnych szkoleń senio-
rzy będą uczyć się obsługi 
komputerów oraz smartfo-
nów. Poziom zajęć będzie 
dostosowany do potrzeb 
i możliwości uczestników.
Zajęcia będą organizowane 
w Centrach Zdrowego 
i Aktywnego Seniora . 

RedSe

FOT.  RADOSŁAW JÓŹWIAK

Po wakacyjnej  prze-
rwie wracają zajęcia 
„ G i m n a s t y k i  6 0 + ” . 
Dom Kultury „Widok” 
(al. Piłsudskiego 133) 
zaprasza do wspólnego 
ćwiczenia w przyjaznej 
atmosferze.
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Zielonefi ltry

osobiście lub telefonicznie (502 322 547) w godz. 9:00–15:00

LOKALIZACJE SZKOLEŃ ORAZ ZAPISY

ZieloneZieloneZieloneZieloneZielonefi ltryfi ltryfi ltryfi ltryfi ltryfi ltryfi ltryfi ltryfi ltryfi ltryfi ltryZielonefi ltryZieloneZielonefi ltryZieloneZielonefi ltryZieloneZielonefi ltryZieloneZielonefi ltryZieloneZielonefi ltryZielonefi ltry
Wiele gatunków roślin posiada 
właściwości oczyszczające po-
wietrze ze szkodliwych substan-
cji. Które z  nich są najskutecz-
niejsze jako fi ltry powietrza i jak 
je pielęgnować?

Skrzydłokwiat pochłania 
zwłaszcza benzen i aceton. Prefe-
ruje stanowiska półcieniste. Jego 
podłoże powinno być żyzne, prze-
puszczalne i stale lekko wilgotne.
Bluszcz pospolity absorbuje 
m.in. benzen i ksylen. Lubi stano-
wiska lekko zacienione i uniwer-
salne podłoże z dodatkiem piasku 
lub żwiru.
Dracena oczyszcza powietrze 
z toluenu, amoniaku, benzenu 
i formaldehydu. Preferuje stano-
wiska jasne, o rozproszonym świe-
tle, dobrym podłożem będzie dla 
niej ziemia przeznaczona dla palm.

Rośliny, które hodujemy, mogą peł-
nić nie tylko funkcję dekoracyjną, 
ale też wpływać pozytywnie na nasze 
zdrowie. Sprawdź, jakie kwiaty warto 
trzymać w domu.

W NASZYCHW NASZYCH
DOMACHDOMACH

SIĘ
ROZRUSZAJ

GIMNASTYKA 60+

Sansewieria oczyszcza powie-
trze z benzenu i formaldehydu. 
Lubi miejsca nasłonecznione oraz 
lekkie, próchnicze podłoże.
                                           poch-
łania  formaldehyd i  ben-
zen. Lubi miejsca o średnim 
nasłonecznieniu, dobrze rośnie 
w uniwersalnej ziemi zmieszanej 
ze żwirem.
Aglaonema usuwa ksylen 
i formaldehyd. Lubi miejsca 
jasne, ale osłonięte przed bez-
pośrednim słońcem. W przy-
padku uprawy tej rośliny trzeba 
też zadbać o odpowiednią wil-
gotność gleby oraz powietrza. 
Podłoże powinno być lekkie 
i przepuszczalne. 
Areka oczyści  powietrze 
z ksylenów, formaldehydu 
i toluenu. Potrzebuje dużej 

Zielistka Sternberga

ilości rozproszonego światła
oraz żyznego podłoża o wysokiej 
wilgotności, lubi zraszanie.
Fikus benjamina  usunie 
formaldehyd, amoniak, benzen 
i ksylen. Preferuje stanowiska 
jasne, ale nie bezpośrednio nasło-
necznione. Wybierz dla niego ży-
zne, próchnicze i przepuszczalne 
podłoże.
Trzykrotka usuwa z po-
wietrza trichloroetylen, ben-
zen, ksyleny, formaldehyd 
i toulen. Optymalne będzie 
dla niej stanowisko z rozpro-
szonym światłem oraz podłoże 
dla kwiatów doniczkowych 
z  d o d a t k i e m  k o m p o s t u . 
Pamiętaj też, że trzykrotka lubi 
zraszanie.                              oszym

FOT.  ENVATOELEMENTS LODZ.PL
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INFO

Znajduje się w farbach, klejach 
do podłóg, środkach do usuwania 
klejów i taśm oraz do odtłuszcza-
nia powierzchni.

Jest obecny w torbach papiero-
wych i papierze woskowanym, 
papierowych ręcznikach i serwet-
kach stołowych, płytach wióro-
wych oraz sklejkach.

Ich źródłem są materiały drukar-
skie, guma, dym tytoniowy i spali-
ny samochodowe.

Znajdziesz go w płynach do czysz-
czenia okien, woskach do podłóg, 
solach perfumowanych i w nawo-
zach.

Zawierają go tusze, farby, la-
kiery, taśmy klejące i roztwory 
do usuwania farb.

TOLUEN

FORMALDEHYD

KSYLENY

AMONIAK

TRICHLOROETEN

po wakacjach

osobiście lub telefonicznie (502 322 547) w godz. 9:00–15:00osobiście lub telefonicznie (502 322 547) w godz. 9:00–15:00
mailowo: czas@mcmwidzew.plmailowo: czas@mcmwidzew.pl

LOKALIZACJE SZKOLEŃ ORAZ ZAPISY

Po wakacyjnej  prze-
rwie wracają zajęcia 
„ G i m n a s t y k i  6 0 + ” . 
Dom Kultury „Widok” 
(al. Piłsudskiego 133) 
zaprasza do wspólnego 
ćwiczenia w przyjaznej 
atmosferze.

SIĘSIĘ
ROZRUSZAJROZRUSZAJROZRUSZAJ

GIMNASTYKA 60+

INFO

Znajduje się w farbach, klejach 
do podłóg, środkach do usuwania 

TOLUEN

po wakacjachpo wakacjach
SIĘ

po wakacjach
SIĘSIĘ

po wakacjach
SIĘ

po wakacjach
SIĘ

po wakacjach
SIĘSIĘ

po wakacjach
SIĘ

po wakacjachpo wakacjach

Dzięki zajęciom gimnastycz-
nym uczestnicy utrzymają 
sprawność stawów oraz 
poprawią elastyczność 
ciała. Aktywność fi zycz-
na pomoże im także za-
pobiec bólom kręgosłupa 
i wpłynie na dobre samopo-
czucie. Gimnastykę prowa-
dzi Agnieszka Milczarek 
– doświadczona na-
uczycielka tańca, cho-
reografka, trenerka 
fi tness i masażystka.
Koszt udziału: 40 zł
za 4 zajęcia, zapisy 
i więcej szczegó-
łów: 574 255 542, 
widok@wdk.pl.          
red

SKĄD SIĘ BIORĄSKĄD SIĘ BIORĄ
ZANIECZYSZCZENIAZANIECZYSZCZENIA

POWIETRZA?POWIETRZA?
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CZAS BALKONOWYCHCZAS BALKONOWYCH
Wrzesień
zbiorów

ŁODZIANIE KREUJĄ

CZAS BALKONOWYCHCZAS BALKONOWYCH
WrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesieńWrzesień
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MINI PORADNIKMINI PORADNIK

Balkonowe zbiory
mogą być pokaźne

– Ogrodnictwo zawsze 
było mi bliskie, dorastałam 
w starym domu, postawio-
nym przez pradziadka, 
z dużym ogrodem. To wła-
ściwie było takie 
małe arbo-
retum, były 
skalniaki, 
drzewa owo-
cowe, patiso-
ny, porzeczki, 
brzoskwinie… 
także to ogrod-
nictwo dorastało razem 
ze mną. Kiedy przepro-
wadziłam się do Łodzi, 
do mieszkania bez ogrodu, 
to właśnie tego mi najbar-
dziej brakowało. 
Ola Przedecka zaczęła 
od kwiatów na balkonie, 
potem pojawił  s ię  po-
mysł na uprawę warzyw. 
Dziś, po kilkunastu latach 
samodzielnych prób, wciąż 
eksperymentuje z coraz 
to nowymi odmianami. 
Na swoim balkonie ma oko-
ło 40 różnych gatunków 

roślin. Od ziół, takich jak 
mięta czy bazylia, przez 
różnorodne kwiaty, aż po 
owoce, takie jak borówki, 
porzeczki, i po warzywa, 
między innymi pomidorki 
koktajlowe, marchew, pa-
pryki. Ale rośliny u Oli nie 
zagrzewają długo miejsca.
– U mnie rośliny mają 
swój szybki cykl, bo jak się 
rozrastają to ja je rozdaję, 
więc ciągle to jest w ruchu. 
Jak jakiś gatunek u mnie 

szybko rośnie, to robię 
z niego kolejne sadzonki 
i  mam takie poczucie, 
że one nie powinny u mnie 
siedzieć za długo, więc je 
rozdaję – a to znajomym 
z różnych okazji, urodzin 
czy parapetówek, a to 
do pracy zanoszę. Mam 
nadzieję, że w ten sposób 
zarażę kolejne osoby pa-

sją miejskiego ogrod-
nictwa.

Ola Przedecka po-
stanowiła zro-

bić krok dalej 
i w ramach 
tzw. inicjaty-
wy lokalnej 
– dofinanso-

wania z Urzę-
du Miasta – zor-

ganizowała wiosną 
tego roku warsztaty dla 
sąsiadów z najbliższych 
bloków. Wysiała pomido-
ry, przygotowała sadzonki, 

Na co dzień 
pani architekt, 
a popołudniami miło-
śniczka balkonowych upraw 
i zieleni. W każdym pokoju ma 
minimum kilka do kilkunastu 
roślin, ale uwagę w mieszka-
niu Pani Oli przyciąga przede 
wszystkim balkon. To tutaj na 
kilkunastu metrach kwadrato-
wych jest około 40 gatunków 
i odmian różnych roślin. Swoją 
pasją stara się zarażać innych 
– znajomych i sąsiadów.

przeprowadziła warsztaty, 
a sąsiedzi mogli razem 
z wiedzą zabrać sadzonki 
roślin na swoje balkony. 
Powstała też wewnętrz-
na grupa facebookowa, 
na której sąsiedzi mogą li-
czyć na pomoc i wsparcie 
w zakresie uprawy tych 
roślin. Ola pytana, dla-
czego to takie ważne, 
odpowiada:
– To jest megaważne 
w dzisiejszych cza-
sach, kiedy zmiany 
klimatu postępu-
ją tak drastycznie, 
kiedy spada jakość 
powietrza i brakuje 
wilgoci w miastach. 
Nie możemy prze-
rabiać miast tylko 
pod siebie, pod ludzi, 
tu także muszą żyć 
owady, małe zwierzę-
ta, jeże, a dzięki rośli-
nom poprawia się tak-
że komfort oddychania. 
Dlatego zachęcam wszyst-
kich do własnych balkono-
wych upraw, to naprawdę 
nie jest trudne.              RUT

Sadzonki
przygotowane
na rozsadę
do większych donic

Aleksandra Przedecka, 32 lata, Górna

Pomidorki
koktajlowe
dodają koloru
każdemu
balkonowi

a popołudniami miło-

Na co dzień 

!

CO JESZCZE
MOŻNA TERAZ SIAĆ?

WSZYSTKIE WARZYWA, KTÓRE WOLĄ
CHŁODNIEJSZĄ PORĘ ROKU

   RÓŻNE ODMIANY SAŁAT
CHŁODNIEJSZĄ PORĘ ROKU

SZPINAK
CHŁODNIEJSZĄ PORĘ ROKUCHŁODNIEJSZĄ PORĘ ROKU

JARMUŻ   
ROSZPONKA
RÓŻNE ODMIANY SAŁAT

RZODKIEWKA
SZPINAK

GROSZEK CUKROWY
CZOSNEK NIEDŹWIEDZI (NAWET W LISTOPADZIE MOŻNA WYSIAĆ)

        NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

WYBIERANIE TRUDNYCH WARZYW DO UPRAW
NIEWŁAŚCIWE DOBRANIE WARZYW DO WARUNKÓW

NA BALKONIE (NP. NA CIEMNYM I CHŁODNYM BALKONIE
NIE DOJRZEJĄ POMIDORY CZY PAPRYKI)
NIEZWRACANIE UWAGI NA PIERWSZE OZNAKI

CHORÓB I INSEKTY, KTÓRE MOGĄ
ZNISZCZYĆ CAŁĄ UPRAWĘ

O inicjatywie
lokalnej

dowiesz się tutaj:

Ola dzieli się
swoją wiedzą

i doświadczeniem
na instagramie:na instagramie:na instagramie:na instagramie:

FOT. ARCHIWUM OLI PRZEDECKIEJ
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POWRÓT

PRZYSZŁOŚCI
DODO

PRZYSZŁOŚCI
Księży Młyn to perła łódz-
kich projektów rewitali-
zacyjnych. Miejsce z kli-
matem i historią. Miejsce, 
które inspiruje artystów, 
chętnie odwiedzane przez 
turystów i łodzian, którzy 
spędzają tam weekendy. 

Ten zespół fabryczno-
-mieszkalny nad rzeką Ja-
sień, zbudowany w XIX w. 
przez najbogatszego łódz-
kiego przemysłowca Ka-
rola Scheiblera, był samo-
wystarczalnym miastem 
w mieście, wzorowanym 
na angielskich osadach 
przemysłowych. Działała 
tu ogromna, przypomina-
jąca zamek przędzalnia, 
magazyny, domy robotni-
cze, szkoła, remiza straży 
ogniowej, dwa szpitale, 

gazownia, klub fabryczny, 
sklepy, rezydencje właści-
cieli, a także bocznica ko-
lejowa. Wszystko to pobu-
dowane wzdłuż prostych 
brukowanych uliczek. 
W 1971 r. Księży Młyn 
został uznany za zabytek 
architektury przemysło-
wej, ale upadek przemy-
słu włókienniczego po 
1989 r. wymusił zmianę 
funkcji osiedla. 
Najpierw pojawiły się tu 
projekty deweloperskie, 
dawna remiza zamieniła 
się w wysokiej klasy biu-
rowiec, potem były Lofty 
U Scheiblera, Art_Inku- 
bator, nowe osiedla, Aka-
demickie Centrum Desi-
gnu.
W 2012 r. rozpoczęły się 
prace na osiedlu domów 

robotniczych, czyli w naj-
bardziej kameralnej części 
dawnego imperium Sche-
iblera. Do 2023 r. miasto 
wyremontuje 47 budyn-
ków mieszkalnych i go-
spodarczych. 
Dzięki tym pracom nie-
mal całe zabytkowe osie-
dle za 2 lata odzyska hi-
storyczny wygląd. 
Już dziś w wyremontowa-
nych budynkach powstają 
nowoczesne mieszkania, 
restauracje i kawiarnie 
oraz pracownie artystycz-
ne. W tych oryginalnych 
przestrzeniach organizo-
wane są wydarzenia kul-
turalne, festiwale, pokazy 
mody, a dawne wille i pa-
łace są dziś siedzibą mu-
zeów.  KaCe

FOT.LODZ.PL

JAK TU TRAFIĆ? 
Od północy z trasy W-Z 
spacerem przez parki 
Źródliska lub ul. Przę-
dzalnianą. 
Od zachodu z ul. Piotr-
kowskiej lub Kilińskiego 
spacerem ul. Tymieniec-
kiego lub Fabryczną.
Od południa z ul. Milio-
nowej spacerem ul. Przę-
dzalnianą.
Od wschodu z al. Rydza-
-Śmigłego spacerem ul. 
Tymienieckiego.
Bezpośrednio autobusa-
mi linii nr 55 A i B oraz 
77.

INFO

8
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Berlinek wybudowano w czasie
 II wojny światowej dla niemieckich 
ofi cerów i ważnych urzędników

Fasady budynków ozdabiają
 charakterystyczne 
zielone okiennice

BerlinekBerlinek
Proste, niskie budynki w ci-
chej okolicy, zieleń i spokój. 
A jednak nad ulicami Kalino-
wą, Morwową i Osinową wciąż 
czuć wyraźnie unoszące się 
wspomnienie wojennej prze-
szłości.

Osiedle zbudowano pod-
czas II wojny światowej 
dla niemieckich oficerów 
i wysokich rangą urzęd-
n i k ó w 

przesiedlonych do Łodzi 
z państw nadbałtyckich 
i Wołynia. Chociaż okres, 
gdy mieszkali tu okupan-
ci, trwał zaledwie kilka lat, 
mocno zapisał się w pa-
mięci łodzian. Do dziś 
osiedle funkcjonuje jako 
Berlinek i to pod tą nazwą 
– a nie ofi cjalną, im. Ada-
ma Mickiewicza – jest bar-
dziej znane. 
Gdy Niemcy wyjechali 
z Polski wraz z końcem 
wojny, osiedle padło łu-
p e m  s z a b r o w n i k ó w . 

Wciąż krążą opowie-
ści o pozostawio-

nych tu książkach, 
meblach, instru-
mentach. Zimą 

1945 roku 

opuszczone w pośpiechu 
mieszkania zaczęli zaj-
mować Polacy uciekający 
z przeludnionych kamie-
nic w centrum. Wprowa-
dzić się wtedy na Berlinek 
to było coś. Zwyczajniej 
zrobiło się dopiero, gdy 
w wyniku powojennego 
kryzysu do mieszkań do-
kwaterowano kolejne ro-
dziny. Znów było ciasno.

Luksus za płotem

Wróćmy jednak do po-
czątków osiedla. W latach 
1941–1943 na Berlinku, 
z myślą o niemieckich 
osadnikach, wybudowa-
no 29 piętrowych domów 

z poddaszami, podłączo-
nych do sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, 
zaopatrzonych w elek-

t r y c z n o ś ć  i  g a z . 
M i e s z k a n i a  b y ł y 
duże, kilkupokojo-

we, z osobnymi 

kuchniami i łazienkami. 
Największe, dwupoziomo-
we, zajmowały aż połowę 
budynku. W mieszkaniach 
znajdowały się piece wę-
glowe, doświetlone mały-
mi oknami łazienki z wan-
nami, drewniane podłogi, 
a obok kuchni – spiżarnie. 
W budynkach wygospo-
darowano także przestrze-
nie wspólne przeznaczone 
np. na pralnie, w piwni-
cach urządzono schrony 
przeciwlotnicze, a osiedle 
ogrodzono. Jednym sło-
wem – luksus.

Siła i stabilność III Rzeszy

Dziś spacerując po wy-
łożonych kocimi łbami 
uliczkach wciąż można 
poczuć klimat typowego 
niemieckiego osiedla na 
przedmieściach. O to cho-
dziło jego twórcom – Ber-
linek miał oddawać ducha 
Niemiec, podkreślać siłę 
i stabilność III Rzeszy. 
Chociaż w Euro-
pie  Zachodnie j 
przed wojną pręż-
nie rozwijała się 

już architektura 
n o w o c z e -

śniejsza, 

modernistyczna, tu posta-
wiono na tradycję. Pro-
ste, otynkowane na szaro 
budynki ozdabiają wyso-
kie dwuspadowe dachy 
(gdzieniegdzie pokryte 
jeszcze oryginalną ciem-
noczerwoną lub brązową 
dachówką, tzw. karpiów-
ką – bo przypomina rybie 
łuski), mansardowe okna, 
charakterystyczne ażu-
rowe okiennice i wąskie 
świetliki nad drzwiami 
wejściowymi. Jest cicho i 
zielono, ruch – niewielki. 
Wrażenie zielonej enkla-
wy nie jest przypadkowe 
– mieszkania nie mają bal-
konów, ale w zamian za 
to lokatorom przysługują 
znajdujące się między do-
mami niewielkie ogród-
ki. Rosną w nich kwiaty, 
krzewy i drzewa owoco-
we. Przechadzają się koty. 
Jest sielsko.

Wojenne pamiątki

Wspomnienie wojennej 
przeszłości wciąż jednak 
unosi się nad Berlinkiem. 
Ponieważ osiedle zostało 
założone przez niemiec-
kich okupantów, długo 
mówiło się, że zbudowa-
no je na planie swastyki. 
Nic jednak – ani histo-
ryczne mapy, ani współ-
czesne zdjęcia satelitarne 
– nie potwierdza tej teorii, 
dlatego należy włożyć ją 
między miejskie legendy. 
Pamięć wojennego pocho-
dzenia budynków zacho-
wała się raczej w detalach. 
Gdzieniegdzie widać jesz-
cze wyblakłe oznakowa-
nia awaryjnych wejść do 
schronów (białe lub żółte 
strzałki z literą „N”). Kto 
wie, może zauważycie je 
podczas spaceru?

ota

W czasie wojny osiedle nosiło 
nazwę Am Wiesenhang (Na łące/
Na skarpie), w nawiązaniu do 
malowniczego położenia osa-
dy. Nie zmieniło się to do dziś 
– w sąsiedztwie Berlinka znajdu-
ją się park Julianowski oraz doli-
na rzeki Sokołówki.

INFO
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Wyblakła strzałka 
i litera „N” wskazują
wejście do schronu

Poniemieckie Poniemieckie 
osiedle na planieosiedle na planie
swastykiswastyki ??
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SŁODKO-GORZKA
PODWYŻKA
EMERYTUR

SŁODKO-GORZKASŁODKO-GORZKA
PODWYŻKAPODWYŻKA 
EMERYTUREMERYTUR

Przyszłoroczna 
waloryzacja emerytur 
będzie wyższa niż do tej pory 
przypuszczano. Według pro-
gnoz rządu wskaźnik walo-
ryzacji, który jest głównym 
czynnikiem wpływającym na 
wzrost comiesięcznych świad-
czeń, wyniesie blisko 5% 
(dokładnie 4,89%).

To o  prawie  1  punkt 
procentowy więcej niż 
przewidywano wiosną. 
Oznacza to, że najniższa 
emerytura może wzrosnąć 
o ponad 62 zł. To absolut-
nie rekordowa podwyżka 
i wydaje się, że to dobre 
informacje dla łódzkich 
seniorów. Jednak każdy 
kij ma dwa końce. Istotny 
jest również powód pla-
nowanej podwyżki. To 
infl acja, która pod koniec 
wakacji znacznie przy-
śpiesza. Może się więc 
okazać, że emeryci wcale 
w portfelu nie będą mieli 
więcej.

Inflacja uderza w se-
niorów
Waloryzacja emerytur 
to mechanizm, który ma 
chronić seniorów przed 
podwyżkami cen. Gdy-
by emerytury nie rosły, 
z roku na rok dostawaliby 
coraz mniej pieniędzy, bo 
coraz mniej za taką samą 
emeryturę mogliby kupić. 
Problem jednak w tym, 
że obecnie ceny rosną 
nierównomiernie. – Są 
produkty i usługi, które 
w ogóle nie drożeją, a są 
takie, które rosną o wie-
le bardziej niż średnia 
– wyjaśnia prof. Michał 
Mackiewicz, kierownik 
katedry Funkcjonowania 
Gospodarki na Uniwer-
sytecie Łódzkim. Tym-
czasem średnia według 
wstępnych szacunków 
wyniosła w sierpniu 5,4%. 
– Najwyższe wskaźniki 
wzrostu cen są obecnie 
w kosztach życia zwią-
zanych z utrzymaniem 

mieszka-
nia, mediami, 
energią. To jest część, któ-
ra najbardziej uderza po 
kieszeni osoby o niskim 
dochodzie,  zwłaszcza 
emerytów – przekonu-
je prof. Mackiewicz. Dla 
osób starszych dotkliwe 
mogą być również wzro-
sty cen żywności i leków.

J a k a  e m e r y t u r a 
w przyszłym roku?
Inflacja nie zmienia jed-
nak faktu, że w przyszłym 
roku wzrost świadczeń 
emerytalnych ma być rze-
czywiście rekordowy. Te-
raz najniższe świadczenie 
to ponad 1250 zł brutto. 
Jeśli przyjąć wskaźnik 
waloryzacji prognozo-
wany przez rząd, to wy-
niesie ono w przyszłym 
roku 1313 zł. Jednak jeżeli 
senior dostaje miesięcz-
nie już 2000 zł brutto, to 
w przyszłym roku może 

l i c z y ć 
na blisko 

100 zł pod-
wyżki, a jeśli 3000, to na 
150 zł podwyżki. Tymcza-
sem wskaźnik waloryzacji 
na poziomie 4,89% nie jest 
jeszcze całkowicie pewny. 
Wielu ekspertów uwa-
ża, że rządowe prognozy 

dotyczące infl acji są zani-
żone, więc wskaźnik może 
na koniec roku wynieść 
nawet 5,5%. Wtedy najniż-
sza emerytura wyniosłaby 
1318 zł, a obecnie średnie 
świadczenie wzrosłoby do 
prawie 2640 zł (podwyżka 
o 140 zł brutto).

Zmiany w limitach
Zmiana prognozowane-
go wskaźnika walory-
zacji emerytur to jednak 
niejedyna nowość, która 
dotyczy seniorów. Od 
1 września obowiązują 
nowe zasady dotyczące 
dorabiania do emerytury 
i renty. Zmieniły się limi-
ty przychodu, które powo-
dują zmniejszenie lub za-
wieszenie świadczenia. Te 
zależą nie od inflacji, ale 
od średnich płac w mijają-
cym kwartale, a te spadły. 
Dlatego teraz jeśli wcze-
śniejszy emeryt dorobi 
więcej niż 3800 zł brutto, 
jego świadczenie będzie 
zmniejszone. Z kolei 
zawieszenie emerytury 

czeka tych seniorów, któ-
rzy dorobią ponad 7150 zł 
brutto.

JB

Przyszłoroczna 
waloryzacja emerytur 
będzie wyższa niż do tej pory 

Przyszłoroczna Przyszłoroczna 

Wielu ekspertów uwa-
ża, że rządowe prognozy 

prawie 2640 zł (podwyżka 
o 140 zł brutto).

1 września obowiązują 
nowe zasady dotyczące 
dorabiania do emerytury 
i renty. Zmieniły się limi-
ty przychodu, które powo-
dują zmniejszenie lub za-
wieszenie świadczenia. Te 
zależą nie od inflacji, ale 
od średnich płac w mijają-
cym kwartale, a te spadły. 
Dlatego teraz jeśli wcze-
śniejszy emeryt dorobi 
więcej niż 3800 zł brutto, 
jego świadczenie będzie 
zmniejszone. Z kolei 
zawieszenie emerytury 

czeka tych seniorów, któ-
rzy dorobią ponad 7150 zł 
brutto.

FOT. LODZ.PL,  ENVATOELEMENTS 
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UWAGA Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę   „Łódź.pl“

Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 30 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

z naszą gazetą „Łódź.pl”. 
W środku znajdziecie naj-

nowsze wydania gazety, 
zupełnie za darmo. 

Aby wyjąć egzemplarz 
„Łódź.pl” ze skrzynki, 

wystarczy złapać 
uchwyt, odchylić 

klapę i zabrać jeden 
z numerów. 

Pojemniki są codziennie 
rano uzupełniane o nowe 

egzemplarze, a jeśli 
zdarzy się, że są puste, 

oznacza to, że nakład 
naszej gazety już się 

wyczerpał.   RD

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
GAZETĄGAZETĄ

FOT. LODZ.PL

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W TYCH MIEJSCACH:

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Galeria Handlowa „Jagienka” (ul. Jagienki 34) 
Rynek Bałucki 
Rynek Maratońska 
Rynek Pionier (ul. gen. Dąbrowskiego 91c)
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek ul. Wielkopolska
Zielony Rynek (Barlicki)
Wydział Komunikacji Smugowa 30/32
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski: Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, CH Central, 
Jaracza 5, pl. Wolności 9, Tatrzańska 42/44, Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, 
Armii Krajowej 36, Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi
Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100

Poleski Ośrodek Sztuki Bratysławska 6a
Ośrodek Kultury Górna Siedlecka 1
Aquapark Fala Aleja Unii Lubelskiej 4
Widzewskie Domy Kultury:

Każda miejska biblioteka
Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133

Manufaktura
przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

ROZDAJEMY GAZETĘ NA SKRZYŻOWANIACH I PRZY OBIEKTACH:
7:00 - 10:007:00 - 10:00
Dąbrowskiego/Tatrzanska
Strykowska/Infl ancka 
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków

Wojska Polskiego/Strykowska
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkinska/Tomaszewicza

Manufaktura
Galeria Łódzka
Stajnia Jendorożców
Strykowska/Włókniarzy

Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Rondo Solidarnosci
Kilińskiego/Północna

15:00 - 18:0015:00 - 18:00

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W TYCH MIEJSCACH:
(ul. Jagienki 34) 

(ul. gen. Dąbrowskiego 91c)

Smugowa 30/32
Krzemieniecka 36/38
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Druga część gry była zdecydowanie 
bardziej wyrównana i emocjonująca. 

Już na jej początku Odra miała dwie 
znakomite sytuacje do objęcia prowa-

dzenia. Najpierw z około 11 metrów 
tuż obok słupka strzelał Rafał Niziołek, 

a dwie minuty później oko w oko z Ja-
kubem Wrąblem znalazł się Konrad 

Nowak, górą był jednak bramkarz 
Widzewa. Widać było, że opolanie 
po przerwie wyszli bardziej zmo-

tywowani. Zakładali wyższy pressing, skra-
cali dystans i stwarzali coraz groźniejsze sytuacje. 

Na pierwszą groźną akcję przyjezdnych musieliśmy 
czekać do 70. minuty. Mocne dośrodkowanie Juliusza 

Letniowskiego końcami palców odbił Kuchta. Lekka 
zmiana trajektorii lotu wystarczyła, aby uchronić zespół 

przed stratą bramki. Dwie minuty później kolejny raz mu-
siał wykazać się Wrąbel. Piłkę wrzuconą z autu niefortun-

nie przedłużył Patryk Stępiński, ta spadła pod nogi Konrada 
Kostrzyckiego, który uderzył z pierwszej piłki, jednak kolejny 

raz górą był bramkarz Widzewa. Od 80. minuty Odra grała 
w osłabieniu. Za faul na Letniowskim czerwoną kartkę zobaczył 

Dawid Czapliński. Widzewiacy nie wykorzystali gry w przewa-
dze i do ostatniego gwizdka utrzymał się remis bezbramkowy. PB

RTS jechał do Opola po trzy punkty, ale fi nalnie wszyscy mogą być 
zadowoleni z remisu. Podopieczni trenera Plewni postawili trudne 
warunki i mieli sporo okazji do zdobycia gola. Na drodze stanął 
jednak świetnie dysponowany Jakub Wrąbel.

Widzew na trudny teren w Opolu przyjechał po zwycięstwo. 
Od początku było widać, że podopieczni Janusza Niedźwie-
dzia nie zamierzają kalkulować i chcą zagrać o pełną pulę. 
Mimo braku Kacpra Guzdka i Radosława Gołębiowskiego, 
którzy zostali powołani do kadry U-20, Widzew nie zde-
cydował się na przełożenie meczu. Choć zapewne obaj 
zawodnicy znaleźliby się w wyjściowej jedenastce. Braki 
te jednak zostały uzupełnione i od początku to łodzia-
nie byli stroną dominującą. Zamknęli gospodarzy 
na własnej połowie, jednak nie potrafi li przebić się 
przez podwójne zasieki. Jeżeli Odra atakowała, 
starała się to robić szybko, czasem nawet cha-
otycznie. W dwa-trzy podania przenieść się 
pod bramkę rywali i starać się uderzyć. Obro-
na RTS była jednak na tyle zdyscyplinowana, 
że Jakub Wrąbel nie miał zbyt wiele pracy. 
W 35. minucie czerwono-biało-czerwoni 
mogli objąć prowadzenie. Z rzutu wol-
nego na długi słupek dośrodkowywał 
Juliusz Letniowski, akcję wolejem 
zamykał Paweł Tomczyk, jednak 
jego strzał z bardzo bliska świet-
nie obronił Mateusz 
Kuchta. Do koń-
c a  p i e r w s z e j 
połowy obie 
strony próbo-
wały stworzyć 
okazje głów-
nie ze stałych 
fragmentów gry, 
jednak nie stworzy-
ły istotnego zagro-
żenia. 

Z ODRĄ
WIDZEW
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Jakub Wrąbel (25 l.)
był bohaterem meczu

Druga część gry była zdecydowanie 
bardziej wyrównana i emocjonująca. 

Już na jej początku Odra miała dwie 
znakomite sytuacje do objęcia prowa-

dzenia. Najpierw z około 11 metrów 
tuż obok słupka strzelał Rafał Niziołek, 

a dwie minuty później oko w oko z Ja-
kubem Wrąblem znalazł się Konrad 

Nowak, górą był jednak bramkarz 
Widzewa. Widać było, że opolanie 
po przerwie wyszli bardziej zmo-

tywowani. Zakładali wyższy pressing, skra-
cali dystans i stwarzali coraz groźniejsze sytuacje. 

Na pierwszą groźną akcję przyjezdnych musieliśmy 
czekać do 70. minuty. Mocne dośrodkowanie Juliusza 

Letniowskiego końcami palców odbił Kuchta. Lekka 
zmiana trajektorii lotu wystarczyła, aby uchronić zespół 

przed stratą bramki. Dwie minuty później kolejny raz mu-
siał wykazać się Wrąbel. Piłkę wrzuconą z autu niefortun-

nie przedłużył Patryk Stępiński, ta spadła pod nogi Konrada 
Kostrzyckiego, który uderzył z pierwszej piłki, jednak kolejny 

raz górą był bramkarz Widzewa. Od 80. minuty Odra grała 
w osłabieniu. Za faul na Letniowskim czerwoną kartkę zobaczył 

Dawid Czapliński. Widzewiacy nie wykorzystali gry w przewa-
dze i do ostatniego gwizdka utrzymał się remis bezbramkowy. 

cydował się na przełożenie meczu. Choć zapewne obaj 
zawodnicy znaleźliby się w wyjściowej jedenastce. Braki 

Z ODRĄZ ODRĄZ ODRĄ
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NOWAK
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57’ KUN

jego strzał z bardzo bliska świet-
nie obronił Mateusz 
Kuchta. Do koń-
c a  p i e r w s z e j 
połowy obie 
strony próbo-
wały stworzyć 
okazje głów-
nie ze stałych 
fragmentów gry, 
jednak nie stworzy-
ły istotnego zagro-
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FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

że ŁKS nie potrafił zna-
leźć nowego pomysłu na 

grę. Taktyka całkowicie się 
załamała. Już w 56. minu-

cie powinien paść trzeci gol 
dla Resovii. Hilbrycht w polu 

karnym strzelił głową, a łódzki 
obrońca zderzył się z bramkarzem 

i  f u t b o l ó w k a 
w t o c z y ł a  s i ę 

do siatki. Jednak 
sędzia, po konsultacji 

VAR uznał, że wcześniej rzeszowia-
nin sfaulował łódzkiego zawodnika i nie 

uznał gola.
Hilbrycht naprawił swój błąd zaledwie dwie 

minuty później, znów wykorzystując błędy 
w obronie ŁKS i na tablicy wyświetlił się wynik 

0:3. ŁKS miał jeszcze przynajmniej dwie okazje 
do zdobycia gola, ale zabrakło wykończenia.
O przegranej łodzian po raz kolejny zdecydował 

brak skuteczności i błędy w obronie. Trudno 
jednak taką postawę usprawiedliwiać kontu-

zjami i długą listą pauzujących zawodników. 
ŁKS w żaden sposób nie uczy się na wła-

snych błędach – powracają te, przez które 
nie awansował w poprzednim sezonie. 
Jeśli nic się nie zmieni, Rycerze Wiosny 
będą zasługiwać najwyżej na miejsce 
w środku tabeli. Już przecież tracą kontakt 
z czołówką.                                                      JB

Ełkaesiacy od początku atakowali. Już w 4. minucie mieli na koncie dobrą 
akcję, która mogła skończyć się golem. Sobociński podał do Janczukowi-
cza, ale ten został zablokowany przez obrońców z Rzeszowa. Kwadrans 
później Rozwandowicz przyjął podanie blisko pola karnego, znalazł 
trochę miejsca między obrońcami, ale nie udało mu się zaskoczyć 
bramkarza. Łodzianie cały czas mieli przewagę w posiadaniu piłki, 
a rzeszowianie tak naprawdę nie zagrozili bramce gospodarzy. 
ŁKS wciąż atakował, a Resovia spokojnie czekała na swoją oka-
zję, którą znalazła w 20. minucie, wykorzystując swój najwięk-
szy atut, jakim są stałe fragmenty gry. Sędzia odgwizdał rzut 
wolny. Po dośrodkowaniu piłka przeleciała nad głowami 
obrońców gospodarzy i znalazła niepilnowanego Komora, 
który głową strzelił na bliższy słupek, trafi ając do siatki. 
Żaden łódzki obrońca nie zareagował. Był to tak napraw-
dę pierwszy celny strzał w wykonaniu rzeszowian. 
Po tym ciosie ełkaesiacy wyglądali na oszołomionych, 
a Resovia przystąpiła do ataku i zaczęła grać wyso-
kim pressingiem. ŁKS obudził się dopiero w 28. 
minucie – mocnym strzałem z dystansu popisał 
się Rozwandowicz, ale piłka ominęła bramkę. 
W 41. minucie druga skuteczna akcja Rzeszowa 
i drugi gol. Pogubili się obrońcy ŁKS, którzy 
rozgrywali piłkę na własnej połowie. Wol-
ski podając nie zauważył nadbiegające-
go Hilbrychta, a ten przejął piłkę 
i mocno kopnął ją do bramki.
W drugiej połowie wyraź-
nie było widać, 

Całkowicie nieskuteczny ŁKS przegrywa wysoko u siebie z Resovią 0:3. 
Zdziesiątkowanym kontuzjami łodzianom nie tylko zabrakło pomysłu na grę, 
ale popełnili też sporo błędów, które bezlitośnie wykorzystali goście.
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Piłkarze Resovii
zdominowali fi zycznie ŁKS

Ta porażka
może mocno zachwiać
wiarą piłkarzy
przed następnymi spotkaniami

obrońca zderzył się z bramkarzem 
i  f u t b o l ó w k a 
w t o c z y ł a  s i ę 

do siatki. Jednak 
sędzia, po konsultacji 

VAR uznał, że wcześniej rzeszowia-
nin sfaulował łódzkiego zawodnika i nie 

uznał gola.
Hilbrycht naprawił swój błąd zaledwie dwie 
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w obronie ŁKS i na tablicy wyświetlił się wynik 

0:3. ŁKS miał jeszcze przynajmniej dwie okazje 
do zdobycia gola, ale zabrakło wykończenia.
O przegranej łodzian po raz kolejny zdecydował 

brak skuteczności i błędy w obronie. Trudno 
jednak taką postawę usprawiedliwiać kontu-

zjami i długą listą pauzujących zawodników. 
ŁKS w żaden sposób nie uczy się na wła-

snych błędach – powracają te, przez które 
nie awansował w poprzednim sezonie. 
Jeśli nic się nie zmieni, Rycerze Wiosny 
będą zasługiwać najwyżej na miejsce 
w środku tabeli. Już przecież tracą kontakt 
z czołówką.                                                      
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Piłkarze Resovii
zdominowali fi zycznie ŁKS

SPORT

RESOVIĄ
BLAMAŻBLAMAŻBLAMAŻBLAMAŻBLAMAŻBLAMAŻBLAMAŻzzzzzz RESOVIĄ

BARDZO SŁABO GRAJĄCY ŁKSBARDZO SŁABO GRAJĄCY ŁKS

Korona Kielce 7 10:2 19
Widzew Łódź 7 14:6 16
Miedź Legnica 7 11:3 15
Podbeskidzie B-B 7 9:6 12
ŁKS Łódź 7 11:9 11
Chrobry Głogów 6 8:4 10
Arka Gdynia 6 9:6 10
Odra Opole 7 7:9 10
Resovia Rzeszów 7 8:6 9
GKS Tychy 6 5:7 8
Sandecja Nowy Sącz 5 5:6 7
GKS Jastrzębie 7 6:9 6
GKS Katowice 6 7:11 6
Zagłębie Sosnowiec 7 9:11 5
Skra Częstochowa 6 4:7 5
Górnik Polkowice 6 7:12 5
Puszcza Niepołomice 6 4:11 4
Stomil Olsztyn 6 1:10 0
AWANS              BARAŻE              SPADEK

M    G  PKTTABELA FORTUNA I LIGA
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Przed meczem z Miedzią Legnica 
trener Vicuña ma spory problem

0:3
VSVS

RZESZÓWRZESZÓW
RESOVIA

ŁÓDŹŁÓDŹ
ŁKS

Komor (21’)
Hilbrycht (41’, 58’)
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ŁÓDZKA POGODYNKA
17°C

FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

06.09
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Beata, Eugeniusz, 
Ewa, Aleksy,
Manswet, Michał

19°C

07.09
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Domasława, Melchior, 
Regina, Ryszard, 
Sozont, Teodoryk

NR 34

Starsi łodzianie, a zwłaszcza 
panowie, wiedzą, co to jest 
boba, która przed laty była 
jedną z najprostszych i ulu-
bionych zabaw. Boba to ro-
dzaj latawca wykonany na-
prędce z kartki papieru, do 
tego szpulka nici, jakiś ogon 
ze skrawków papierowych, 
na końcu mały obciążnik, 
trochę wiatru i podniebne 
manewry gotowe. Inny po-
pularny latawiec, ale solid-
niejszy z listewek i wyklejo-
ny barwną bibułą w jakimś 
kształcie fi gury geometrycz-
nej, nazywany był sztenem. 
To wymagało jednak sporo 

ZBOMBARDOWANY PAŁAC

GALERIA ŁÓDZKICH 
MURALI

WESOŁE 
 MIASTO

6 września 1939 roku zo-
stał zbombardowany przez 
Niemców i legł w gruzach 
pałac Juliusza Heinzla 
w parku na Julianowie, 
gdzie od marca stacjono-
wał się sztab Armii „Łódź”, 
dowodzonej przez gen. 
Juliusza Rómmla. To była 
jedna z trzech okazałych 
rezydencji Juliusza Heinzla, 
łódzkiego potentata branży 
wełnianej, który wybu-
dował pałac obok fabryki 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 
kolejne – w Łagiewnikach 
oraz na Julianowie. Ten 
ostatni, w stylu włoskie-
go renesansu, wzniesio-
no ok. 1890 r. za sumę 

pracy, a przygotowanie 
boby trwało kilka minut.
Przy okazji dawnych za-
baw dzieci warto wspo-
mnieć o Cygance w Łodzi, 
a tym mianem określano 
północną część parku na 
Julianowie z placem zabaw 
i prowizoryczną świetlicą, 
gdzie można było zagrać 
w bilard z grzybkiem. 
Ta nazwa być może ma 
swoją genezę z dawnych 
lat, bo w XIX wieku ulica 
wylotowa z pl. Kościel-
nego w kierunku Zgierza 
nazywana była Cygańską 
albo Cyganką właśnie.   agr

60 tys. rubli na malowni-
czym wzgórzu, na końcu 
alei lipowej z widokiem 
na stawy, z efektowny-
mi schodami i fontanną. 
W 1938 roku łódzki magi-
strat odkupił pałac od za-
dłużonej wówczas ro-
dziny Heinzlów. 

KARTKA Z KALENDARZA

ŁODZIANIZMY

Po zbombardowaniu obiekt 
został rozebrany przez 
Niemców, którzy zmody-
fikowali podczas okupacji 
układ parku, tak że trudno 
dziś wskazać dokładne usy-
tuowanie tej utraconej bez-

powrotnie okazałej fa-
brykanckiej, łódzkiej 

rezydencji.
        agr

  Z kart „Ziemi obiecanej”

BOBA NA CYGANCEBOBA NA CYGANCE

Mural na budynku
przy ul. Lumumby 12 
autorstwa Okudy (Hiszpania)

Łódź żyła teraz szalonym 
ż yc i e m ,  t ę t n i ł a  go rą c z ką 
rozrostu, budowała się z po-
śpiechem, zdumiewała nie-
ustającą potęgą, nagroma-
dzeniem sił, wylewających się 
niepowstrzymanym potokiem 
aż w pola, gdzie zaczynały 
wyrastać całe ulice nowych 
domów, fabryk, interesów, 
nowych szachrajstw i wyzy-

sków. Miasto było podobne 
do potężnego wiru, w któ-
rym kotłowali ludzi, fabryki, 
materiały i namiętności, mi-
liony i nędza, rozpusta i głód 
wieczny, a wszystko to wiro-
wało z szalonym pośpiechem, 
z rykiem maszyn, pożądań, 
głodu, nienawiści; z rykiem 
walki wszystkich przeciwko 
wszystkim i wszystkiemu.

WESOŁE 
 MIASTO Łódź żyła teraz szalonym 

ż yc i e m ,  t ę t n i ł a  go rą c z ką 
rozrostu, budowała się z po-
śpiechem, zdumiewała nie-
ustającą potęgą, nagroma-
dzeniem sił, wylewających się 
niepowstrzymanym potokiem 
aż w pola, gdzie zaczynały 
wyrastać całe ulice nowych 
domów, fabryk, interesów, 
nowych szachrajstw i wyzy-
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ŁÓDZKIE ŁÓDZKIE 
ŻYCIE...ŻYCIE...

Do najważniejszych dróg 
– zwanych od XIII wieku 
publicznymi – i jednocze-
śnie najstarszych należą 
w okolicach Łodzi łęczyc-
ko-krakowska, występu-
jąca w źródłach również 
jako toruńsko-krakowska 
oraz rusko-zachodniopo-
morska. 
Najstarszy wariant szla-
ku łęczycko-krakowskie-
go omijał Łódź; biegł on 
z Łęczycy przez Parzę-
czew, Kazimierz nad Ne-
rem, Lutomiersk, Pabia-
nice, Rzgów i Tuszyn do 
Wolborza. Prawdopo-
dobnie już w XII wieku 
powstał nowy, krótszy 
wariant, który kiero-

wał się na Zgierz i Łódź, 
a w Rzgowie łączył z po-
przednim. 
Na równie starą metry-
kę szlaku rusko-zachod-
niopomorskiego wska-
zują przede wszystkim 
źródła archeologiczne. 
W Lutomiersku znalezio-
no bowiem bogate i cieka-
we zabytki: cmentarzysko 

z XI wieku oraz pozosta-
łości po osiedlu z XII–XIII 
wieku. Do niedawna znano 
dokładnie jedynie odcinek 
tego szlaku, prowadzący 
z Lutomierska na wschód. 
Początkowo pokrywał się 
on z najstarszą drogą łęczyc-
ko-krakowską, tzn. prowa-
d z i ł  p r z e z  P a b i a n i c e , 
Rzgów, Tuszyn i Wolbórz 

do Sulejowa i Piotrkowa.
Jak wynika z opisu, w śre-
dniowieczu Łódź miała 
pod względem komunika-
cyjnym korzystne położe-
nie. Przechodziła przez nią 
co prawda wyłącznie jedna 
droga publiczna, ale za-
gęszczająca się stopniowo 
w sąsiedztwie sieć połą-
czeń pozwalała na dogod-
ne korzystanie z systemu 
komunikacyjnego całego 
kraju. W XV–XVI wieku 
ukształtowała się ponadto 
na tym obszarze gęsta sieć 
dróg lokalnych, łączących 
przede wszystkim wsie, 
przysiółki i inne osiedla 
z siedzibami ich parafii. 
Zapewne z tych połączeń 
powstały po XVI w. drogi 
o charakterze ponadlokal-
nym, prowadzące z Łodzi 
do Brzezin i do Pabianic, 
a w śladzie dawnego trak-
tu z Łęczycy do Krakowa 
powstała nasza sławna uli-
ca Piotrkowska. agr

dłużonej wówczas ro-
dziny Heinzlów. 

powrotnie okazałej fa-
brykanckiej, łódzkiej 

rezydencji.
        agr

Dawny pałac Heinzla w parku Julianowskim na starej pocztówce

UWAGA! ZŁY... LEW?

Kiedy około  7  rano, 
w mroźny dzień 26 stycz-
nia 1936 roku, Józef Wolski 
otworzył swój sklep, czyli 
znany w Łodzi skład win 

i wódek przy ul. Piotrkow-
skiej 3 nie zauważył nic 
podejrzanego. Natomiast 
w kantorze firmy pano-
wał nieład, a na dodatek 
stojąca tam kasa pancerna 
rozpruta została palnikiem 
i odsłoniła swoje czeluści.
Na szczęście firma „Wol-
ski” deponowała utarg 
w banku, a z podręcznej 
kasetki zniknęło jedynie 
35 zł. Kasiarze nie wła-
mali się jednak do składu 
od frontowych drzwi, ale 
weszli od piwnicy, wyku-
wając dziurę do składu 
alkoholi z sąsiedniego 
pomieszczenia. Fachowcy 
od prucia kas nie obłowili 

się zbytnio, ale urządzili 
sobie na miejscu libację, 
gdyż rabusie opróżnili 
sporo butelek świetnych 
wódek, a zabrali coś rów-

nież na wynos, gdyż 
z półek zniknęło 25 bu-
telek przedniego wina, 
głównie zaimportowa-
nego z Węgier tokaju. 
Właściciel wycenił każdą 
z nich na co najmniej 
30 zł, więc w sumie nocny 
wypad przyniósł szkody 
w kwocie ponad 1000 zł. 
Policja wszczęła docho-
dzenie, sugerując, że to 
jacyś fachowcy ze stolicy 
na gościnnych występach 
w Łodzi, ale złoczyńcy 
pewnie szybko doszli do 
siebie i ulotnili się przez 
piwniczną dziurę z eks-
kluzywnego składu alko-
holi… agr
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ŁÓDZKIE LEGENDY TRAKT ŁĘCZYCKO-KRAKOWSKITRAKT ŁĘCZYCKO-KRAKOWSKI

W śladzie dawnego traktu powstała ulica Piotrkowska
Kolejne wydanie 
8 września
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Reklama znanego w Łodzi sklepu z dawnej gazety
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