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– W połowie czerwca, po
deszczach, dosłownie na
chwilę pokazały się ma-
ślaki i koźlarze, ale roba-
czywe. Teraz skupy
wPuszczy Noteckiej, zktó-
rych sprowadzamy grzy-
by, świecą pustkami – mó-
wi Katarzyna Piotrowska,
sprzedawczyni na łódz-
kim Górniaku.
– Zapomnijmy o grzy-

bach i to na dłuższy czas.
Jest bardzo sucho, rano
nie ma rosy. Grzybnia od-
buduje się dopiero po kil-
kudniowym intensywnym
deszczu – mówi Dariusz

Wrzos, dyrektor leśnictwa
miejskiego.
Grzybów nie ma nawet

w bogatych w nie Borach
Tucholskich.
– Trzeba czekać na

deszcz, ciepłe noce zmgłą
i rosą. Ale warto przyje-
chać na jagody, które nie-
źle obrodziły – zachęca
Jan Zaranek z tamtejsze-
go punktu informacyjne-
go.
Może i rzeczywiście

warto, bo w Łodzi jagody
są drogie, do tego drobne.
Kilogram kosztuje 14 zł,
a litr 10 zł. (MR)

KAMIEŃ WĘGIELNY POD BUDOWĘ 
ŁÓDZKIEGO AQUAPARKU

ODDZIAŁ chirurgiczny
w szpitalu im. Biegańskie-
go nie zostanie na razie zli-
kwidowany. Zarząd woje-
wództwa wycofał z porząd-
ku obrad wczorajszej sesji
projekt uchwały w tej spra-
wie. Wczwartek Stanisław

Olas, członek zarządu wo-
jewództwa, odpowiadający
za służbę zdrowia podległą
Urzędowi Marszałkowskie-
mu, ma się spotkać z pra-
cownikami szpitala i dzia-
łającymi w nim związkami
zawodowymi. (MSM)

Grzyby tylko suszone

Ż ółto-czerwona
uśmiechnięta
łódka,kołyszą-

ca się na błękitnej
fali z napisem: dy-
namiczne przyjazne
miasto – tak ma wy-
glądać nowy znak
graficzny promujący
Łódź.
– Łódź potrzebuje

znaku firmowego,
który, towarzysząc
herbowi miasta, bę-
dzie nas pokazywał
w jak najlepszym
świetle na całym
świecie – mówi Jerzy
Kropiwnicki, prezy-
dent Łodzi. – Herb
jest sztywny i oficjal-
ny. Logo ma być cie-
plejsze i razem z ha-
słem określać cha-
rakter miasta.
Wczoraj nowe lo-

go pokazano w Biu-
rze Promocji, Tury-
styki i Współpracy
z Zagranicą Urzędu
Miasta Łodzi.

– Chcieliśmy wy-
korzystać historycz-
ne barwy miasta
i podkreślić jego ra-
dosny, serdeczny,
życzliwy i dynamicz-
ny charakter – mówi
Katarzyna Łukowska
z łódzkiej agencji re-
klamowej, która
przez pół roku pra-
cowała nad hasłem
i logo miasta.
Nowe logo wzbu-

dza sporo kontrower-
sji. Plastycy porów-
nują je do ciastka,
kłębka wełny lub...
kapusty. Fachowcy
zagencji reklamowej
przekonują jednak,
że logo nie musi po-
dobać się mieszkań-
com, a ma zachęcać
zagranicznych tury-
stów i przedsiębior-
ców do odwiedzenia
Łodzi. (MSM)

O twarcie zaplanowano
równo za rok. Wczoraj
przedstawiciele władz

miasta i słoweńskiej spółki
„Makro 5 Inwestycje” podpi-
sali akt erekcyjny i wmuro-
wali kamień węgielny pod bu-
dowę łódzkiego aquaparku
przy al. Unii.
– Teren aquaparku będzie

miał około 10 hektarów po-
wierzchni, z czego około 2,5
tys. m kw. stanowićbędzie lu-
stro wody. Znajdzie się tu też
jedyna wPolsce zjeżdżalnia ty-
pu „kamikadze” – długości
60 m przy 20 m różnicy po-

ziomów – mówi
Witold Rosset, za-
stępca dyrektora
Wydziału Gospo-
darowania Mająt-
kiem UMŁ.
Większość atrak-

cji będzie dostępna
przez cały rok, bo-
wiem znajdzie się
w trzech ogromnych
szklanych pirami-
dach.
Łódzki aquapark będzie naj-

większym tego typu komplek-
sem w Polsce. Nie wiadomo
jeszcze, jaka będzie oficjalna

nazwa obiektu. Słoweńska
strona proponuje „Łódzką Ri-
wierę”, magistrat „Nową Fa-
lę”. Kąpieliskiem ma zarzą-
dzać spółka Aqua Park Łódź,
utworzona przez gminę Łódź
i firmę Makro 5. Słoweńcy za-
pewniają pieniądze na reali-
zację (15 mln euro), miasto
zaś udostępnia teren.
W kolejnych
latach wpobli-
żu kąpieliska
ma powstać ho-
tel.

(MSM)
FOT. MAREK KOWAL

Na taki widok trzeba zaczekać, aż przyjdą deszcze. 
FOT. PAWEŁ ŁACHETA

f– Nowe logo ma funkcjonować równolegle
z herbem miasta – mówi Katarzyna 
Łukowska. FOT. KAMIL JÓŹWIAK

c f Tak ma wyglądać
największy w regionie kompleks

basenów ze zjeżdżalniami. x
Będzie tam też 7 saun.  

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

URZĘDU MIASTA ŁODZI

Dynamiczne, przyjazne miasto – to hasło
ma przyciągnąć turystów i inwestorów

f Wczoraj podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień 
węgielny pod budowę kąpieliska.

Nowe logo Łodzi

Kaskady, bicze wodne, jaccuzi, sauny, baseny z bardzo zimną i bardzo gorącą
wodą, rzeki – dzika i spokojna, 60-metrowa zjeżdżalnia, 25-metrowy basen 
pływacki, basen ze sztuczną falą, do którego będzie się wchodziło wprost 
z plaży – to tylko niektóre z atrakcji nowoczesnego parku wodnego, który 
powstanie na miejscu dawnego kąpieliska „Fala”.

POPŁYWAMY TU ZA ROK

Chirurgia w „Biegańskim” 

Z powodu panującej suszy w łódzkich lasach nie ma
grzybów. Na targowiskach można kupić tylko suszone. 

Telewizja Polska Oddział w Łodzi 
przystępuje do realizacji ogólnopolskiego cyklu programów 

o sytuacji kobiet na rynku pracy

Poszukujemy bezrobotnych pań 
zainteresowanych udziałem w tym programie
Casting odbędzie się we wtorek, 18 lipca, w godzinach

od 16.00 do 20.00 w studiu TVP Łódź przy ulicy Narutowicza 13
Zapraszamy panie w wieku od 18 do 55 lat
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Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Na placu budowy
wystawiono

plansze 
z projektami.x

Likwidacja odroczona

NIE WIADOMO, kiedy odbędzie się kolejny konkurs na ku-
ratora oświaty wŁodzi. Wczoraj radni sejmiku wojewódzkie-
go postanowili nie wybierać swoich przedstawicieli do ko-
misji konkursowej, abez nich nie będzie możliwe przeprowa-
dzenie konkursu. Owybór przedstawicieli wnioskowała wo-
jewoda łódzki Helena Pietraszkiewicz, która unieważniła po-
przedni konkurs na kuratora. (MSM)

Kurator zablokowany


