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NA DOBRY POCZĄTEK

DRODZY CZYTELNICY NA ŁÓDZKICH
WAŻNE INFORMACJE

DROGACH

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer nowej, bezpłatnej gazety Łódź.pl. Waszej gazety, bo chcemy, abyście tworzyli ją razem z nami.

Już 10 razy w życiu zmieniałam adres zamieszkania
i za każdym razem tym adresem była Łódź: Karolew,
Śródmieście, Stare Polesie,
Ruda Pabianicka, Górniak.
Mieszkałam na blokowisku, w ponadstuletnich
kamienicach i w domu na
przedmieściach. Poznałam
Łódź z każdej strony i taką
Łódź chcemy Wam pokazywać: różnorodną, zmieniającą się, ciekawą, ale też
czasem trudną.

Seniorzy są dla nas najważniejsi. Szanujemy Państwa
wiedzę i doświadczenie,
doceniamy, że jesteście aktywni i ciekawi Łodzi i świata. Będziemy informować
o tym, co się dzieje w naszym
kochanym mieście i jak miło
spędzać tu czas. Pokażemy
fajne miejsca, służymy radą
w wielu sprawach, podpowiemy, jakie książki warto
przeczytać, gdzie spotkać się
ze znajomymi i jak zadbać
o zdrowie. Będziemy
także odwoływać się
do tradycji i historii
miasta. Łódź ma wiele do zaoferowania
i o tym będziemy
pisać.

Gazeta, której pierwszy
numer trzymacie w rękach, powstała z myślą
o seniorach, o rodzinach,
o wszystkich, którzy kochają Łódź. I będzie się
ukazywać co dwa, trzy
dni.
Ta gazeta zawsze będzie
bezpłatna. Bo jesteśmy
przekonani, że każdy
powinien mieć swo-

W każdym numerze, poza wieloma
propozycjami spędzania
wolnego
czasu, znajdą się
także najważniejsze
informacje miejskie:
o remontach, inwestycjach czy kursowaniu
MPK. Będą również porady
i wskazówki, np. gdzie
można
wykonać

ALEKSANDRA HAC
REDAKTOR NACZELNA

potrzebne badania
lekarskie. Zaprezentujemy także
sylwetki łodzian
z ciekawymi zainteresowaniami
- w tym numerze
na stronie 7 pan
Zbigniew
buja
w obłokach i udowadnia, że wiek
to tylko liczba...
Ta gazeta jest dla
Państwa, dlatego zapraszamy:

twórzcie ją razem z nami.
Piszcie do nas, czekamy na
Wasze listy, na Wasze opinie i propozycje. Może mają
Państwo ciekawą historię
do opowiedzenia? Albo
chcą Państwo powiedzieć
nam, co trzeba w Łodzi poprawić? Razem z naszymi
Czytelnikami chcemy tworzyć tę gazetę i wspólnie
zmieniać Łódź. Zapraszamy do kontaktu!
Życzymy przyjemnej
lektury!

Uwaga na nowe przepisy

1 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pieszych. Dziś pierwszeństwo przysługuje im
dopiero wtedy, gdy znajdują się na przejściu. Od jutra
będą mieli pierwszeństwo w chwili wchodzenia na zebrę. Co bardzo ważne, piesi przechodzący przez ulicę
nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych.

Kontakt: redakcja@biblioteka.lodz.pl

Nowe stawki opłat za parkowanie
Od początku czerwca zmienią się stawki opłat w Streﬁe Płatnego Parkowania oraz wprowadzone zostaną nowe abonamenty dla osób podróżujących koleją
i korzystających z parkingu na dworcu Łódź Fabryczna. Za pierwszą godzinę trzeba będzie zapłacić
4 zł, za drugą 4,5 zł, a za trzecią 5 zł.

Sprawdź, gdzie będziemy
rozdawać gazetę - strona 13

FOT. LODZ.PL

bodny dostęp do informacji
z miasta, do tego, co ważne dla jego mieszkańców.
Gazetę znajdziecie w wielu
miejscach w Łodzi, pełną listę adresów dołączyliśmy na
stronie 13.

KOSTKA
Biblioteka Kostka to kolejna odnowiona ﬁlia Biblioteki Miejskiej w Łodzi i jedna z najczęściej
odwiedzanych.
Nie tylko można tam wypożyczać książki, ale także
wziąć udział w spotkaniach, warsztatach, spacerach czy piknikach.
– To moja ulubiona biblioteka, dodatkowo teraz, po

26. ﬁlia Biblioteki Miejskiej
przy ul. Kostki-Napierskiego 4
zaprasza!

Zmiana trasy Z13
1 czerwca zmieni się trasa linii Z13 w rejonie dworca
Łódź Fabryczna. Na Dąbrowę autobusy pojadą przez
ulice: Sienkiewicza, Narutowicza, Kilińskiego, Rodziny
Poznańskich i Polskiej Organizacji Wojskowej do Narutowicza, natomiast w kierunku Legionów / Włókniarzy
pojadą przez Narutowicza, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, Polskiej Organizacji Wojskowej i Jaracza. Autobusy na przystanku przy dworcu Łódź Fabryczna zatrzymają się w obu kierunkach na tym samym peronie.

ŁÓDZKIE BIBLIOTEKI

ULUBIONA BIBLIOTEKA SENIORÓW
remoncie wszystko wygląda bardzo ładnie. Moje
ulubione, to drewniane
fotele w stylu retro w czytelni z kolorowymi obiciami i poduchami oraz rośliny – mówi pani Henryka
z Retkini, która wypożycza wszystkie nowości, jak
tylko się pojawią.
Filia zyskała więcej przestrzeni, z okien zniknęły
ciężkie
rolety,

przeniesiono też ladę i wyodrębniono kącik dla dzieci,
w którym mogą się pobawić. Biblioteka ma teraz
też nową przestrzeń – salę
komputerową, w której już
niebawem organizowane
będą warsztaty i wydarzenia edukacyjne. W Kostce otrzymasz także naszą
gazetę, wszystkie punkty
dystrybucji znajdziesz na
AHa
str. 13.
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Redakcja

Redaktor naczelna

Druk

Wydawca

Aleksandra Hac
redakcja@biblioteka.lodz.pl

sekretariat@biblioteka.lodz.pl

tel: 571 553 080
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Niezwykła
REWITALIZACJA
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Ulica Włókiennicza na półmetku prac to już symbol rewitalizacji. Trudno uwierzyć, że jest
to ta sama ulica, co sprzed remontów.

Odnowa dawnej ulicy Kamiennej, o której śpiewała
Osiecka, to dowód na to, że
można odczarować każdy
kawałek miasta, nawet ten
o najgorszej sławie. Jeszcze
dwa lata temu nikt nie wierzył, że ulica Włókiennicza
może pozbyć się złej opinii,
a dzisiaj przyjeżdżają już
łodzianie podglądać postępy prac.
- Dla mnie największe wrażenie robi ta czarno-złota kamienica na rogu ze Wschodnią.
Jeszcze ma rusztowania, ale
widać piękno Łodzi - mówi
Pani Mirosława, lat 67. Odsłoniętą elewację ma już
kamienica przy Włókienniczej 6. Białe rzeźby kobiet mocno wyróżniają się
na tle czarnego szkła. Po
drugiej stronie ulicy widać
już trzy kolejne odnowione
fasady. Wzrok najbardziej
przykuwa ta z żyFOT. LODZ.PL

C

Na fasadzie kamienicy
pod numerem 6
na tle czarnego szkła elewacji
wybijają się białe rzeźby kobiet

Przy ul. Włókienniczej 12 fronton zdobią
metalowe detale, w których odbija się niebo
letkami nad bramą, które
układają się w detale architektoniczne.
Kawałek dalej, pod numerami 12, 14 i 16 znajdziemy
kolejne
wyremontowane
elewacje. W pierwszej, bordowo-szaro-białą
fasadę
zdobią metalowe detale, w drugiej na piętrach
zostawiono gołą cegłę,
a w trzeciej stonowaną fa-

sadę urozmaicają pięknie
zdobione balkony.
Trochę dłużej musimy poczekać na odsłonięcie najważniejszego zabytku przy
ul. Włókienniczej - domu
Hilarego Majewskiego. Rezydencja znanego miejskiego architekta będzie gotowa
w przyszłym roku.
Co ciekawe, dwie kolejne
kamienice są odnawiane za

sprawą prywatnych inwestorów. Po parzystej stronie
inwestuje Atlas Sztuki, natomiast po nieparzystej, na
rogu z Kilińskiego, deweloper remontuje kamienicę,
w której będzie sprzedawał
mieszkania.

SADZĄ nawet
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W
tym
roku zazielenią się kolejne ulice. Na ulicy Zachodniej już rosną kilkumetrowe graby, a do końca
roku równie duże drzewa
pojawią się na Próchnika,
Lipowej i Moniuszki.

Największe drzewa, prawie 50-letnie wiązy zostały posadzone w Pasażu Róży oraz na jednym
z remontowanych podwórek przy ul. Wschodniej. 30-letnie okazy to
z kolei norma na
Szpalery kilkumetrowych drzew r e m o n t o w a n y c h
Tak duże
to norma na każdej ulicach.
graby posadzono
wyremontowanej ulicy w centrum w tym roku już
na ul. Zachodniej,

a rok wcześniej na odnowionym
odcinku
ul. Próchnika.
30-letnie wiśnie kanzan
powiększą kolekcję tego
gatunku na śródmiejskich woonerfach, bo
do przepięknie kwitnących wiosną 6 Sierpnia
i Traugutta dołączy jesienią Moniuszki.
Kilkadziesiąt nowych,
kilkumetrowych drzew
pojawi się w tym roku
na remontowanej ul.
Lotnej na Górnej oraz
na tzw. kolanku, czyli
połączeniu ul. Lipowej
z Próchnika.
sasza

Czarno-złote elewacje narożnej kamienicy
są niczym magiczna „brama” prowadząca
do odnowionej ul. Włókienniczej
- Wcześniej niż zakładaliśmy, rozpoczęliśmy remont
samej ulicy, która zamieni
się w woonerf, a zgodnie
z planem, bo w wakacje,
oddamy do użytku nowy
pasaż - Majewskiego, na

którym stworzyliśmy miejsce do spędzania wolnego
czasu - mówi Agnieszka
Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji
Miejskich.

Aleksandra Hac

ULICA POD KASKADĄ
Niedługo zaczną się prace przy przedłużeniu ul.
Wschodniej.
Jezdnia i chodniki pojawią
się pod łącznikiem Kaskady i skręcą przy siedzibie
telewizji, aby połączyć się
z ul. Sienkiewicza. Ta inwestycja to jedna z dziesięciu nowych dróg, które

powstaną w ramach programu rewitalizacji. W tej
chwili trwa budowa ulic,
które połączą ulice Kilińskiego z Sienkiewicza
i Tuwima z Traugutta. Kończy się natomiast budowa
pasaży między Ogrodową
i Legionów. Poprowadzą
one do nowego skweru
koło kościoła św. Józefa. rd

Sukcesja nadal niechciana

Już trzeci raz nie udało
się sprzedać budynku
po centrum handlowym
Sukcesja.
W pierwszym, w listopadzie 2020 roku, syndyk
chciał za nieruchomość
przy al. Politechniki 126
milionów złotych. Chętnych nie było. Do drugiego trochę urwał z ceny
i obiekt można było kupić
za 120 milionów złotych.

Też bez sukcesu.
Na trzeci przetarg Sukcesja traﬁła z jeszcze niższą
ceną – 99 milionów złotych. I znowu niepowodzenie, nie było nawet
jednego chętnego.
Syndyk nie ustaje w wysiłkach i centrum handlowe
traﬁ czwarty raz na sprzedaż. Tym razem znowu
możemy się spodziewać
obniżki ceny wywoławczej.
rd
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NOWE AUTOBUSY
BĘDZIĘ WYGODNIEJ

W MPK
51 nowych, klimatyzowanych autobusów jeszcze
w tym roku zacznie wozić
łodzian. Do przetargu zgłosiły się trzy ﬁrmy.

MPK stale wymienia na
nowocześniejszą swoją ﬂotę pojazdów. Na kupienie
kolejnych autobusów zamierza teraz przeznaczyć
150 milionów złotych. Jeśli
najtańsza oferta w przetargu okaże się najlepsza, to
przewoźnik zaoszczędzić
na zakupach ponad 10
milionów złotych.

MPK chce kupić 29
autobusów krótszych i 22
przegubowce. Wszystkie
muszą być wyposażone
w klimatyzację, monitoring,
system
automatycznego
zliczania pasażerów. Ale
dla łodzian najważniejsze
jest to, że wszystkie muszą
mieć niską podłogę, aby łatwiej mogły do nich wsiąść
osoby starsze. Część
z nich może
też być bar-

dziej ekologiczna, bo wyposażona w silnik z tzw.
miękką hybrydą, czyli rozwiązanie, które pozwala
pozyskiwać energię z hamowania. I w ten sposób
zaoszczędzić na paliwie.
Mniejsze autobusy zabiorą
w podróż przynajmniej 85
osób, w tym minimum 26

CO SŁYCHAĆ W ŁÓDZKIM ZOO?

Więcej

maluchów

PRZYSZŁO NA ŚWIAT

na miejscach siedzących,
natomiast przegubowce
będą miały 135 miejsc,
w tym 38 foteli.
Kupione pojazdy traﬁą do
zajezdni na Nowych Sadach i przy Limanowskiego.

Wiosna budzi się do życia,
poczuły ją również zwierzęta w łódzkim zoo. W ostatnich dniach, ku wielkiej radości opiekunów, przybyło
podopiecznych w naszym
ogrodzie.

Piotr Wasiak

W naszym zoo ostanio przyszło na świat kilka maluchów. Powiększył się rodzina lemurów wari rudych
o jednego samczyka.
- Bardzo się cieszę, bo
w naturze niemal wymarły
– mówi Uljana Kałążny,
kierownik jednej
z
sekcji
hodow-

INFO

lanych w łódzkim zoo.
Urodził się także mały
pigmejek, czyli najmniejsza małpa na świecie.
W stadzie kangurów rudych można wypatrzeć
wystającego z torby maluszka, a na wybiegu
kudu małych wypasa się
urodzona w kwietniu
samiczka. Kudu małe należą do rzadkości.
Te kopytne można
zobaczyć w Polsce
tylko w dwóch ogrodach zoologicznych
W ogrodzie zoologicznym mamy
obecnie 5 kangurów – dwóch dorosłych samców i dwie
samice oraz nowo
narodzonego kangura, którego płci jeszcze nie znamy.

PK-S

139 336 767 zł

Konsorcjum Solaris Bus
& Coach z Millennium Leasing

144 450 618 zł

Konsorcjum Evobus z PeKaO Leasing

158 741 921 zł

Konsorcjum Man Truck
& Bus Polska z PKO Leasing
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ILE CHCĄ ZA AUTOBUSY?

LOKALE PRZY UL. WYSOKIEJ

50 MIESZKAŃ
DLA ŁODZIAN
Miejska spółka buduje kolejny blok przy ul. Wysokiej.
Nowe mieszkania będą gotowe w grudniu.
Widzewskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego buduje mieszkania na
wynajem. Wszystkie są
oddawane w stanie „pod
klucz”, co oznacza, że
przyszli lokatorzy muszą
jedynie wnieść meble, bo
łazienki są wyposażone
w toalety, zlew i prysznic,
a w kuchni stoi już zlewozmywak. Do dyspozycji

najemców są także komórki lokatorskie i zadaszone
miejsca parkingowe w garażu.
Przy ul. Wysokiej 30 powstają kawalerki oraz
mieszkania dwu- i trzypokojowe. Ile kosztuje
ich wynajęcie? Czynsz
w WTBS to 17,50 zł za
mkw. plus opłaty za media. Aby zostać najemcą
obowiązkiem jest także
wpłacenie udziału w kosztach budowy mieszkania,
który wynosi 30 procent.
sasza

Nowoczesne autobusy
już wkrótce będą
woziły łodzian
DLA KOBIET

POMOC W TE DNI

Łódź przyłącza się do akcji
„Różowa skrzyneczka”. Na
terenie miasta znajdziemy
ogólnodostępne skrzynki, z
których można bezpłatnie
wziąć środki higieniczne.
Jedna z pierwszych „różowych
skrzyneczek”
zawisła w podwórku
przy ul. Piotrkowskiej
17 za sprawą działającej tam klubokawiarni Niebostan.
W środku znajdują
się tampony i podpaski potrzebne przy
menstruacji. Ufundowała je „Bella”. Każdy
może je stamtąd wziąć

bez konieczności płacenia.
15 kolejnych skrzyneczek
zawiśnie w miejskich
przychodniach, przy poradniach ginekologicznych.
rd

Nowy kangurek nie odstępuje
mamy ani o... skok

FOT. LODZ.PL

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
POBIŁ KOMPANA
OD KIELISZKA
Do jednego z łódzkich
szpitali traﬁł dotkliwie
pobity mężczyzna. Policjanci ustalili, że wcześniej pił alkohol w jednym z mieszkań przy ul.
Kasprzaka. Imprezowy
nastrój nie udzielił się
właścicielowi lokalu, który w pewnym momencie
rzucił się na gościa. Bił go
i kopał leżącego.

Oﬁerze udało się uciec
z mieszkania, niestety,
agresor znalazł go w okolicach ul. Lutomierskiej
i znowu pobił. Świadkowie zdarzenia wezwali
karetkę i patrol policji.
Po kilku godzinach funkcjonariusze zatrzymali
39-latka, który odpowie
za pobicie. Mężczyzna
został aresztowany.
rp

WYDARZENIA
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1 CZERWCA PO ŁÓDZKU

Wyjątkowe atrakcje
na Dzień Dziecka

Skorzystaj ze specjalnych atrakcji, które
przygotowały łódzkie instytucje kultury z okazji
Dnia Dziecka.

We wtorek 1 czerwca
dla mieszkańców - pikniki, pokazy, spektakle
i warsztaty.
W plenerze
Fabryka Sztuki zaprasza
wszystkich
mieszkańców do spędzenia
rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia

w Pasażu Abramowskiego w godz. 15:00-20:00.
W programie liczne atrakcje, między innymi: labirynt sensoryczny, warsztaty kulinarne, krav maga,
warsztaty
muzyczne,
punkt relaksu i czytelnia.
Dostępna będzie wata cukrowa i stoisko z prezentami. Wstęp bezpłatny.
Warsztaty
Dzień Dziecka organizują także ﬁlie BMwŁ.
W Bibliotece Otwartej
(ul. Narutowicza 8/10)
na dzieci w wieku 4-10
lat w godz. 16:00-18:00

czeka warsztat „Eko-lalki”, można dołączać w
trakcie. Jeżeli pogoda dopisze, dzieci będą mogły
wziąć udział w zajęciach
w plenerze organizowanych przez ﬁlię nr 16 (ul.
Motylowa 13) w godz.
10:00-18:00.
Uczestnicy
stworzą motyle dowolną
techniką. Udział bezpłatny.
Bez wychodzenia z domu
Muzeum Kinematograﬁi
(pl. Zwycięstwa 1) przygotowało warsztaty online
dla dzieci w wieku 3-7
lat. W progra-

mie spotkanie z książką
„Tańcz, Córko Księżyca”.
Start o godz. 12:00 na Facebooku Muzeum Kinematograﬁi w Łodzi.
W teatrze
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DZIEJE SIĘ W
Szlakiem Łodzi Bajkowej

O godz. 10:00 na Facebooku Centrum Kultury Młodych rozpocznie

się spotkanie z cyklu „Co w Łodzi zobaczyć nie zaszkodzi”. Uczestnicy wezmą udział w wirtualnym spacerze szlakiem bajkowej
Łodzi.

Gimnastyka w wodzie
MOSiR organizuje
zajęcia sportowe.
W poniedziałek

Teatr Pinokio (ul. Kopernika 16) zaprasza na
premierę spektaklu „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, start
o godz. 16:00.

polecamy gimnastykę

na basenie Wodny Raj,

pierwsza tura zajęć rozpocznie się
o godz. 8:30;

kolejne o 9:45 i 11:00.
Wstęp wolny.

KaWa

Dzień Dziecka
to nie tylko prezenty!
Zaplanuj i spędź wspólny
czas z dzieckiem.

Zapisy: 536 777 61

Plastuś - bohater
łódzkiego
Szlaku Bajkowego

DZIEJE SIĘ
WE

K
WTORE

Biblioteka Miejska w Łodzi
zaprasza
dzieci

Lekcje śpiewu

Teatr Powszechny w Łodzi

warsztaty śpiewu tradycyj-

zaprasza na Dużą Scenę na

INFO
Konkurs z nagrodami dla dzieci i młodzieży!

Szalone nożyczki
za dychę

kultową komedię „Szalone
i młodzież do udziału w
konkursie literackim. Zadaniem uczestników jest
napisanie
opowiadania
o łódzkich przygodach
w czasie i przestrze-

Łódzkie
kina
wracają
i znów są otwarte dla publiczności. Ale to nie jedyna dobra
wiadomość dla mieszkańców
Łodzi. Kino Szpulka czeka
gruntowny remont.
Kino otrzymało 80 tysięcy złotych od Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej. Pieniądze
przeznaczy na modernizację
kina, w tym m.in. wymianę
ekranu, systemu nagłaśniającego czy instalację automatycznego systemu regulacji świateł.
Szpulka i inne kina otwierają
się dla widzów. W repertuarze
znalazły się oscarowe tytuły:
„Nomadland”, „Na rauszu”,
„Minari”, „Ojciec” oraz kilka
polskich premier. redKu

ni dwójki nastolatków.
Do wygrania - tablet, czytniki e-booków i publikacja
w formie książki.

BĘDZIE REMONT KINA SZPULKA

Zajęcia obejmują ćwiczenia

Spektakle prezentowane w

z emisją głosu czy pracę nad

się w ramach cyklu „Spektakl
dla emerytów”, w ramach

pieśnią. Znajomość nut nie jest
wymagana.

Wstęp wolny. Zapisy:

nabyć bilety w specjalnej cenie

Sportowo w plenerze

emeryta mogą w kasie teatru
10 zł.

obszarwspolny@gmail.com.

Na zajęcia ogólnorozwojowe

Kino Charlie

w plenerze zaprasza MOSiR.

W kinie Charlie przygoto-

O godz. 10:30 odbędą się

z okazji Dnia Dziecka.

zbiórka na parkingu, róg ulic

Na ﬁlmy „Krudowie 2: Nowa

FOT. DISNEY

ﬁzyczne, oddechowe, pracę

którego posiadacze legitymacji

wano pokazy specjalne

Frances McDormand
w ﬁlmie „Nomadland”

nego.

nożyczki”.

dniach 1 i 2 czerwca odbędą

ZESKANUJ KOD I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

O godz. 17:30 rozpoczną się

w Parku Poniatowskiego,
Inżynierskiej i Parkowej.

Era” (godz. 13:00) i „Biuro De-

Na godz. 14:00 zaplanowano

Rabuś z pociągu” (godz. 11:00)

ka pod Halą, ul. Małachowskie-

tektywistyczne Lassego i Mai.

zajęcia w Parku 3 Maja (zbiór-

bilety kupimy w cenie 15 zł.

go 5/7), a o godz. 14:30

w Parku Piłsudskiego (zbiórka
przy Amﬁteatrze). Wstęp wolny. Zapisy: 536 777 610.
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INFO
TYLKO U NAS

C.Z.A.S.-y
wracają do gry
INFO
C.Z.A.S. skrót:
Centrum

Zdrowego i

Aktywnego
Seniora

Od 7 czerwca znów będzie można korzystać
z zajęć i warsztatów przygotowanych przez Centra
Zdrowego i Aktywnego
Seniora.
Na terenie Łodzi działają
trzy ośrodki, które oferują
od poniedziałku do piątku
3 lub 4 rodzaje aktywności.
W ciągu miesiąca odwiedza je łącznie około 3 tysiąc
osób. W trakcie pandemii
zajęcia były zawieszone,
część
realizowano
w formie on-line
za
pośrednic-

CZAS Szpitalna

twem Facebooka. Od teraz znów będzie można
spotkać się w kameralnym
gronie:
zatańczyć zumbę,
wziąć udział w warsztatach
z rękodzieła czy poćwiczyć
w plenerze.

ul. Szpitalna 6

zapisy: 502 322 547, w godz. 9:00-15:00
To pierwsze Centrum
Zdrowego i Aktywnego Seniora, które
działa od 2018 roku
przy Miejskim Centrum
Medycznym
„Widzew”. Organizuje
m.in. wykłady, prelekcje czy spotkania
z interesujcymi ludźmi. Dodatkowo, w cza-

CZASy działają przez 5 dni
w tygodniu, zajęcia są
bezpłatne, ale z koniecznością wcześniejszych zapisów. Dokładne harmonogramy dostępne są
w placówkach lub na stronie
internetowej.
RD

sie wolnym od zajęć seniorzy mogą korzystać
z kawiarenki internetowej. W CZAS Szpitalna
rozwijany jest również
wolontariat seniorów.
Obecnie funkcjonuje
w nim Łódzki Telefon
Życzliwości i odbywają się spotkania z grupą
seniorów – Liderów.

CZAS Rzgowska
ul. Rzgowska 170

zapisy na zajęcia: 42 655 30 39, w godz. 8:00-10:00

Na spotkaniach
nikt się nie nudzi!

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej!

1 CZERWCA JUŻ BLISKO

NA DZIEŃ DZIECKA

Zamiast kupna smartfona
czy tabletu, warto podejść
do pomysłu prezentu
z nieco innej strony. Świetnym pomysłem na prezent

jest zakup książki, najlepiej
z mądrym przesłaniem lub
podejmującej
temat
wartości, które chcemy
przybliżyć dziecku.
Dobrym
rozwiązaniem mogą okazać
się także prezenty rozwijające w dzieciach pasje. Kurs
gry na instrumencie, lekcje
śpiewu, nauka rysunku, czy
lekcje jazdy konnej będą nie
tylko dobrym prezentem, ale
zapewnią dzieciom wyjątkowe przeżycia i wspomnienia.
Jeśli oprócz wręczenia prezentu, chcesz także spędzić

ul. Libelta 16

DZIEŃ
DZIECKA
2021
Zobacz listę
atrakcji na str. 5!

zapisy na zajęcia: 42 655 30 39, w godz. 8:00-10:00

FOTO: ENVATO.ELEMENTS

NIETYPOWY PREZENT

Dziadkowie
i
babcie
chcąc zaspokoić potrzeby
ich wnuków, prześciswoich
gają się w oryginalnych
i nietypowych prezentach.
Warto jednak pamiętać, że
prezenty wcale nie muszą
nadwyrężać naszych portfeli.

ofercie pojawią się zajęcia gimnastyczne, kursy z obsługi smartfona
oraz obsługi komputera, zajęcia rękodzieła,
gimnastyka umysłu.
W czasie wolnym od
zajęć można skorzystać
z biblioteczki czy porozmawiać przy kawie.

CZAS Libelta

FOTO: LODZ.PL

Nadchodzący
tydzień
upłynie pod znakiem
Dnia Dziecka. Podpowiadamy, co zrobić jeśli jeszcze nie masz prezentu dla
wnuczka.

Centrum
Zdrowego
i Aktywnego Seniora
przy Miejskim Centrum
Medycznym
„Górna” otworzyło się
w październiku 2020 r.
Podobnie jak poprzedni ośrodek, CZAS Rzgowska działa 5 dni
w tygodniu, w jego

Centrum
Zdrowego
i Aktywnego Seniora
przy Miejskim Centrum
Medycznym „Bałuty”
działa od trzech lat.
W jego ofercie znajdziecie: zajęcia gimnastyczne, kursy z obsługi
smartfonów oraz obsłu-

gi komputera, zajęcia rękodzieła, jogę śmiechu,
gimnastykę
umysłu.
W Centrum działa także
sekcja brydża oraz tenisa stołowego. Ponadto
w czasie wolnym od zajęć można zagrać w gry
planszowe.

DBAJ O ZDROWIE!

czas z dzieckiem na str. 5
znajdziesz propozycje atrakcji
przygotowanych
z tej okazji.

Czas spędzony z wnuczkami
to super sprawa!

BEZPŁATNE

BADANIE PIERSI
W poniedziałek w
godz. 9:00-17:00 kobiety w wieku 50-69
lat mogą skorzystać
z bezpłatnego badania
piersi.
W ramach programu
proﬁlaktyki

raka piersi mammobusy w zaparkują przy
Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia Południe
(ul. Armii Krajowej 32)
oraz przy Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul.
Łagiewnickiej 118. RD

TWOJA HISTORIA

Poniedziałek, 31 maja | nr 1/2021

7

BUJAJĄC
w obłokach

ŁODZIANIN WYSOKICH

- Całe życie marzyłem
o wybudowaniu własnego samolotu. Prototypem
były sanie aerodynamiczne,
z prawdziwym silnikiem
i śmigłem! Saniami tymi
jeździłem po zamarzniętym
jeziorze w Chodczu, skąd
pochodzę.
To był dopiero początek. Sanie miały się
przekształcić w maszynę latającą. Niestety
ojciec pana Zbigniewa
pokrzyżował mu plany
i zniszczył sanie. Ale jak mówi pan Zbigniew
-

Zbigniew Makowski
(72 l.) Górna

myłki.
nie ma tego
złego, bo dzięki tym
młodzieńczym
próbom
konstruktorskim
zapałał
miłością do nauki.
Dlatego na studia
poszedł na Politechnikę Łódzką, na Wydział
Mechaniczny i zajął się maszynami przepływowymi.
To także był czas prób konstruktorskich. Ale licencję pilota - najpierw na ultralekkie
samoloty (czyli ważące do
450 kg), zrobił już w dojrzałym życiu. Po kolejnych
kilku latach poszedł o krok
dalej, zdobył licencję PPL czyli Private Pilot Licence.
- W lataniu przyjemne jest
wszystko - od wymyślenia
i ustalenia trasy lotu, przez

przygotowanie,
oraz sprawdzenie
maszyny, start
i
wisienka
na
torcie
w postaci lądowania opowiada pan Zbigniew.
Ale też zdobywa się
wiedzę z różnych
dziedzin - od znajomości terenu, topograﬁi,
przez łączność, aż po techniczne rzeczy związane z
budową samolotu i wiedzę
z ﬁzyki i aerodynamiki.
- W tej pasji ważny jest szacunek do siebie i innych ludzi.
I poczucie odpowiedzialności.

Miłość do lotnictwa
przetrwała od
najmłodszych lat

Za siebie i innych. Jeśli coś
się stanie na drodze, zawsze
można się zatrzymać, zjechać
na pobocze, zaparkować. W
powietrzu to nie jest takie
proste. Trzeba wiedzieć, w
którym miejscu, gdzie można
wylądować. Trzeba znać swój
organizm, jak reaguje w różnych sytuacjach. Tu nie ma
miejsca na po-

Do tej pory pan
Zbigniew
na ultralightach
w powietrzu spędził około
170 godzin.
Na większych
samolotach, takich jak cesna - około 400. Ale pierwszy raz w powietrze poszybował nie samolotem, a…
lotnią i to z Rudzkiej Góry.
Pan Zbigniew latał po całej
Polsce, a także do Czech.
Zwiedził z lotu ptaka południe naszego kraju, latał też
do Szczecina. I to właśnie tę
podróż pamięta najbardziej.

czenia, lądowanie było na lotnisku kontrolowanym, więc
były emocje. - wspomina
pan Zbigniew.
Zapytany o to, co jest najpiękniejszego w tej pasji,
odpowiada:
- Bycie aktywnym. Ale to nie
tylko w tej pasji, ale w ogóle
w życiu. Niepozostawanie
w miejscu, ciągły ruch.
Dlatego w swoim życiu robił też inne rzeczy,
między innymi przez wiele lat jeździł konno. Dzięki
temu zagrał jako statysta
w ﬁlmie „Potop”. Ale to
już zupełnie inna historia…
Agnieszka Rutkowska

- To był mój pierwszy lot. Wy
dawało mi się, że to jest tak
daleko! Nie miałem doświad-

Licencja PPL, czyli Private Pilot Licence,
to tak zwana licencja turystyczna.
Dzięki niej można latać samolotami
i zabierać ze sobą kilku pasażerów

Zeskanuj kod i zobacz
ﬁlm z lotu samolotem!

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji lub hobby:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

Fot. archiwum Pana Zbigniewa, zdjęcia udostępnił Prezesł Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa - Andrzej Amerski.

Gdy był nastolatkiem,
budował rakiety na paliwo stałe i latające modele szybowców. Całe życie marzył o samolotach.
Po latach marzeń, zrobił
licencję pilota. Dziś mając 72 lata pan Zbigniew,
kiedy tylko pogoda na
to pozwala, wciąż buja
w obłokach…

LOTÓW
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AKTUALNOŚCI

Powrót
LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

do normalności
Za nami weekend otwartych restauracji, pubów, klubów ﬁtness i siłowni.
Działalność wznowiły także pływalnie. Na otwarcie czekają jeszcze dyskoteki.
W całym kraju luzowane
są kolejne pandemiczne
obostrzenia.
Najpierw
pozwolono nam pójść do
galerii handlowych i fryzjerów, potem do ogródków
gastronomicznych
oraz
kin, teatrów i muzeów.
W ten weekend mogliśmy
też wreszcie usiąść we
wnętrzach restauracji, co
w tak deszczową, jak
w ostatnich dniach, pogodę jest dużym udogodnieniem. Odetchnąć mogą
także wszyscy, którzy chcą
zadbać o formę i zrzucić
kilogramy, które zawdzięczają tak długiemu pandemicznemu unieruchomieniu.

już od tygodnia. W najbliższych dniach większość też
jest już zajęta. Mało kto chce
ryzykować, że kiedy wreszcie
wyjdzie coś zjeść na miasto,
to będzie musiał odstać swoje
w kolejce oczekując na jakiś
wolny stolik - mówi manager
popularnej restauracji przy
ul. Piotrkowskiej.
Podobne obrazki widać było
w Manufakturze czy Monopolis. Łodzian nie zniechęca
deszcz, a wielu restauratorów
wychodzi im naprzeciw, stoliki w ogródkach zakryte są parasolami, markizami, a nawet
ustawiane w ogrodowych
namiotach, a do dyspozycji
klientów są także koce i plenerowe grzejniki.

Łódź pełna życia

Gastronomia
wychodzi na prostą

- Wszystkie stoliki na sobotni i niedzielny wieczór
mieliśmy zarezerwowane

Restauracje i kluby były zamknięte przez wiele miesięcy.

Dzisiaj ich właściciele próbują
odrobić straty - wielu z nich
nie było w stanie z dań na wynos i z dowozów zapewnić
sobie odpowiednich dochodów do utrzymania swoich
biznesów.
Aby im pomóc, miasto przygotowało wsparcie. Dla tych,
którzy ogródki gastronomiczne mają na terenach należących do gminy, stawki za
zajęcie terenu są ograniczone
do minimum. Branża gastronomiczna będzie w tym roku
płacić tylko 1 grosz za mkw.
ogródka dziennie. Takie rozwiązanie miasto wprowadziło najpierw na Piotrkowskiej,
a potem w całym mieście.

przy Piotrkowskiej 88. Łodzianie będą mogli przenieść
się do szalonych lat
60. i 70. za sprawą
Wish Sandwich,
którego patronami
są Blues Brothers,
a szefem znany
łódzkim sma-

Nowe lokale
Nie tylko pełne ogródki są
zwiastunem powrotu do normalności - otwierają się też
nowe lokale, np. w podwórku

Tadeusz wita
wracających
na Pietrynę!

koszom Tomasz Ojrzyński.
Wish Sandwich to połączenie baru i kawiarni z daniami
i przekąskami kuchni amerykańskiej. W ciągu dnia
napić się tu można świeżo
mielonej kawy z łódzkiej
palarni, a wieczorem
wybrać coś z oferty napojów wyskokowych.
Wszystko we wnętrzach nawiązujących
do stylu amerykańskich klubów
muzycznych z
lat 60., w których królował
rhythm’n’blues dobiegający
z szaf grających.
Zadbaj
o formę
Po wielomiesięcznej przerwie możemy wreszcie też

powyciskać sztangę, powspinać
się na ściance czy zrobić kilkanaście długości basenu. We wszystkich otwartych branżach obowiązuje jednak reżim sanitarny,
do pomieszczeń można wpuścić połowę gości, w sklepach
czy muzeach musimy mieć
zakryte usta i nos, a wszędzie
powinniśmy
zachowywać
możliwy dystans społeczny.
Taki sam reżim obowiązuje
w kinach, teatrach i ﬁlharmonii.
Na widowni może być zajęta
tylko połowa miejsc, a widzowie muszą mieć zakryte usta
i nosy.
W najbliższych tygodniach
należy się spodziewać utrzymania obowiązku noszenia
maseczek wszędzie tam, gdzie
niemożliwy jest do zachowania
dystans, będzie to dotyczyło
przede wszystkim sklepów.
Na otwarcie czekają ciągle dyskoteki i kasyna.
Aleksandra Hac
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INFO
Nie masz pomysłu
na weekend?

Jak pogoda, to do parku!
Łodzianki i łodzianie są stęsknieni
wypoczynku na świeżym powietrzu

Zobacz propozycje na

Aquapark Fala
wreszcie otwarty!

Relaks w parku?
Łódzkie teżnie to miejsce
spotkań i odpoczynku!

W wakacje mają odbyć się
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
Pietryna będzie gotowa
na spragnionych wrażeń kibiców!

10

FAJNE OSIEDLE
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plac zabaw
Kiedyś trzepak był miejscem zabaw, a teraz
– trampoliny, tyrolki,
huśtawki,
zjeżdżalnie.
Dzisiejsze place zabaw
różnią się od tych sprzed
kilkudziesięciu
lat.
Naszym zdaniem najciekawszy plac w Łodzi to dawny Lunapark
w Parku na Zdrowiu.
Miejsce to w ciągu ostatnich kilku lat zmieniło
się nie do poznania. Kto
nie miał okazji zobaczyć
na żywo dawnego Lunaparku, ten nie uwierzy. W ramach Budżetu Obywatelskiego co roku
powstawały tu nowe projekty, na które głosowali
łodzianie. Dzięki nim
najpierw powstał
plac zabaw dla
kilkuletnich
dzieci, z mostkami, linariami do wspinania, z piaskową
powierzchnią,
zabezpieczającą
upadek maluchów. Do tego tyrolka i huśtawka.
Potem teren rozbudował się o coś
dla dorosłych – strefę
street workout.
W kolejnych latach powstawały dwie trasy pump track
– czyli specjalnie ukształtowane trasy z hopkami do
jazdy rowerem. Trasy są

WYBIERZ
EJSZY
I
N
D
A
Ł
J
NA

AW
B
A
Z
C
A
L
P

Dawny Lunapark
na Zdrowiu zmienił się
w najnowocześniejszy
plac zabaw
w Łodzi

KTÓRY Z ŁÓDZKICH PLACÓW
ZABAW JEST TWOIM ZDANIEM
NAJŁADNIEJSZY?
Zapraszamy do nadsyłania
swoich propozycji, wraz ze
zdjęciami na adres:
redakcja@biblioteka.lodz.pl
Ranking z Waszymi promozycjami opublikujemy na początku lipca.

STREFA STREET
WORKOUT
to system
drążków
służących
do ćwiczeń,
z obciążeniem
tylko własnego ciała.
Sport uprawiany na takich
strefach to kalistenika.
dwie o różnym poziomie
trudności. Potem powstało wzgórze trzech wież ze

zjeżdżalniami – tutaj frajdę mają dzieci w różnym
wieku. Tuż obok powstała
strefa trampolin, a także

strefa dla
najmłodszych
dzieci – do 3. roku życia.
Dla miłośników gry w bo-

KAWAŁ HISTORII

chem wojny, a ogród botaniczny dopiero w latach
60. XX wieku. Natomiast
w 1974 roku uruchomiono na Zdrowiu Łódzki
Park Rozrywki – Lunapark Łódź, który stał się
miejscem spotkań łodzian.
W wesołym miasteczku
znajdowało się 38 różnych
atrakcji, m.in. jedna z najwyższych w Polsce, 16-me-

Przygoda

dzian w każdym wieku.
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu w tym roku na
terenie staną kolejne zabawki. Tym razem powstanie strefa „Huśtaj dusza”
– dla miłośników bujania,
nie tylko w obłokach.
Zapraszamy na Zdrowie!



RUT

W BOTANIKU

Plac zabaw znajduje się w Parku na Zdrowiu, kiedyś
zwanym Parkiem Ludowym. Został on zaprojektowany i urządzony na terenach dawnego lasu miejskiego
i puszczy łódzkiej w latach 20. i 30. XX wieku.
Pierwotnie pełnił funkcję
rekreacyjną, służył spacerom, piknikom i aktywności sportowej na wybudowanych obiektach.
Plan przewidywał utworzenie ogrodu zoologicznego oraz botanicznego,
a także terenów wystawowych. Tych ostatnich nie
wykonano, zoo powstało
niedługo przed wybu-

ule powstało
specjalne, pełnowymiarowe
boisko do tej
gry. Z placu zabaw dla dzieci, miejsce
po dawnym Lunaparku
stało się strefą do aktywnego wypoczynku dla ło-

Obok Lunaparku, ogromną atrakcją Parku
na Zdrowiu jest także
Ogród Botaniczny.

Kolejka górska i karuzela
w starym łódzkim „Lunaparku”
FOT.WIKIPEDIA

trowa kolejka górska.
W miarę upływu lat sprzęt
się zestarzał i z uwagi na
zły stan techniczny zagrażał
bezpieczeństwu.

Lunapark zosał zamknięty w 2016 roku, a w jego
miejsce powstał zupełnie
bezpłatny park rozrywki.
agr

Jest to największy tego
typu obiekt w Polsce.
Aktualnie możemy podziwiać
w nim kwitnące rododendrony i lilaki.
Dla naszych

czytelników mamy niespodziankę
związaną
z Botanikiem, którą znajdziecie na ostatniej stronie.
RUT

FAJNE MIASTO
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Pałac Steinertów,
ul. Piotrkowska 272 a i b

Skarby ukryte

POD FARBĄ I… PODŁOGĄ

FOT. LODZ.PL

Łódzka rewitalizacja pełna
jest niespodzianek i niezwykłych odkryć. W wielu
XIX-wiecznych kamienicach,
fabrykach i pałacach fabrykanckich ekipy konserwatorskie i remontowe niemal
na każdym kroku natraﬁają
na skrywane pod grubą warstwą farb skarby.
Większość
rewitalizowanych obiektów to
zabytki. Dlatego przed
rozpoczęciem prac remontowych ekipy konserwatorskie prowadzą
bardzo precyzyjne i drobiazgowe badania. Delikatnie usuwają kolejne
warstwy farb i tynków,

tak by dotrzeć do tych najstarszych. To bardzo czasochłonny i wiążący się
z ogromnymi kosztami
etap, jednak dzięki temu
możemy ocalić dla kolejnych pokoleń historię
Łodzi i jej mieszkańców.

Niespodzianki
u Steinertów
W ponadstuletnim pałacu
Emila i Karola Steinertów
przy ul. Piotrkowskiej 272,
który był wielokrotnie przebudowywany, przemalowywany i na przestrzeni
wieków różnie urządzany,
odkryto m.in. złocenia,
sztukaterie, intarsje i ślady

INFO

polichromii. Natraﬁono też
na witraż w klatce schodowej. Wszystkie pozostałości
oryginalnego wystroju bardzo pomogły w odtworzeniu wyglądu wnętrz pałacu
– np. na podstawie odnalezionych fragmentów tapet
i tkanin zrekonstruowano
ścienne dekoracje.
Podczas prac traﬁają się też
odkrycia znacznie większego kalibru. W pałacu
Steinertów natraﬁono również na dawną lodownię
w ogrodzie oraz betonowy
schron
przeciwlotniczy
z czasów PRL.

Co tam, Panie,
w banku?
Dla odmiany, w dawnej
siedzibie Banku Towarzystwa Wzajemnego Kredytu
Przemysłowców Łódzkich,
przy ulicy Roosevelta
15, natraﬁono na konstrukcję szybu windy
z lat 30. XX wieku
oraz wodo- i ognioodporny skarbiec!
Konserwatorzy badający wnętrza w kilku

INTARSJA (wł. intarsio – wykładzina) – technika
zdobnicza polegająca na tworzeniu obrazu przez
wykładanie powierzchni przedmiotów drewnianych
innymi gatunkami drewna. Wstawki umieszcza się
w miejscu usuniętych fragmentów z powierzchni
przedmiotu.

salach, pod warstwami
farby znaleźli oryginalne,
malowane zdobienia ścian
z motywami roślinnymi,
zwierzęcymi oraz geometrycznymi z początku
istnienia tego obiektu. W
kilku miejscach na ścianach
zachowały się też wytłaczane tapety.

Skarby
w kamienicach
Wyjątkowe niespodzianki
kryją nie tylko efektowne przed laty rezydencje
i pałace łódzkich przemysłowców. Bywa, że
i robotnicze domy są miejscem niezwykłych odkryć.
W 2020 roku w kamienicy
przy ul. Gdańskiej 1, która jest częścią dawnego
zespołu famuł Izraela
Poznańskiego, podczas
prac remontowych natraﬁono na polichromie
i sztukaterie. Ale to nie
wszystko. W dwóch pomieszczeniach na I piętrze odkryto drewnianą
podłogę z malowanymi
motywami roślinnymi.
Podłogi i malunki na
nich przetrwały do
naszych czasów w całkiem dobrym stanie,
bo przed laty mieszkańcy… przybili do
nich parkiet.

Zabytkowy świetlik
przy ul. Roosevelta 15
Lapidarium
Detalu
Po usunięciu parkietu zabytkowa podłoga została
zdemontowana i poddana
renowacji. Proces wymagał
dużej ostrożności i cierpliwości, gdyż deski były
bardzo przesuszone, a wbite w nie gwoździe mocno
zardzewiałe. Po renowacji
podłoga została złożona
ponownie i można ją teraz oglądać w Lapidarium Detalu Architektonicznego przy alei
Kościuszki 19, gdzie

zgromadzono
także dziesiątki artefaktów odnalezionych podczas rewitalizacji wielu
łódzkich willi i kamienic.
Warto odwiedzić to miejsce!
Wojciech Markiewicz

INFO
LAPIDARIUM
DETALU
ARCHITEKTONICZNEGO
Mieści się przy
al. Kościuszki 19.
W galerii oraz na
podwórzu zostały
wyeksponowane
detale uratowane
z łódzkich kamienic, fabryk, willi
i pałaców. Niektóre
z obiektów nadal istnieją, ale część zniknęła bezpowrotnie, np.
fabryka, która stała
w miejscu Sukcesji
- w Lapidarium możemy się przespacerować
po płytach, które leżały kiedyś na fabrycznej
podłodze.
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INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ
TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ:
7:00 - 10:00
Zielony Rynek, Plac Barlickiego 5
Plac Niepodległości
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków
Palki/Wojska Polskiego
Zgierska/Julianowska
Zgierka/Pojezierska
Wróblewskiego/Włókniarzy
15:00 - 18:00
Manufaktura
Galeria Łódzka
Stajnia Jednorożców
Limanowskiego/Włókniarzy
Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Łagiewnicka/Julianowska
Kilińskiego/Północna

Nasi kolporterzy będą
rozdawać gazetę ŁÓDŹ.PL
rano i po południu

STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ SAMEMU:
Każda miejska biblioteka
Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi
Zachodnia 47
Politechniki 32
Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153
Piłsudskiego 100
Poleski Ośrodek Sztuki Bratysławksa 6a
Ośrodek Kultury Górna Siedlecka 1
Aquapark Fala Aleja Unii Lubelskiej 4
Widzewskie Domy Kultury:
Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133

UWAGA

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Wydział Komunikacji Smugowa 30/32
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Zoo Konstantynowska 8/10
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 26
Centrum Obsługi Karty Łodzianina
Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Cukiernia Dybalski
Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, Jaracza 5,
Plac Wolności 9, Mała 2, Tatrzańska 42/44,
Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, Armii Krajowej 36,
Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus, CH Central,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach.

SPORT

Poniedziałek, 31 maja | nr 1/2021
KUN

ZŁA PASSA TRWA

WIDZEW
znów bez zwycięstwa
Przed meczem z GKS
Tychy wszystkie złe
moce sprzysięgły się
przeciwko Widzewowi.

Kilka godzin przed spotkaniem PZPN podał
informację o zawieszeniu Marcina
Broniszewskiego na dwa spotkania, na rozgrzewce
urazu doznał Jakub Wrąbel, a to był dopiero początek.

Dominik Kun

Widzew zaczął mecz
z dużym animuszem.
Gospodarze grali bardzo wysoko, nie pozwalali rozwinąć skrzydeł
gościom z Tych. Efektem tego były dwie

był w sobotę najlepszy
w drużynie Widzewa

ŁKS wysoko przegrywa w Legnicy z Miedzią
0:3. Tym samym łodzianie praktycznie grzebią
szanse na bezpośredni
awans do ekstraklasy.
Łodzianie na spotkanie
z Miedzią pojechali z rozbudzonymi ambicjami. Seria dwóch ostatnich zwycięstw dawała nadzieję na
poprawę gry, a kibice wierzyli w bezpośredni awans
do piłkarskiej elity. Te nadzieje były jeszcze wysokie
po pierwszej połowie, która okazała się bardzo wyrównana. W pierwszych
minutach dobrze zaczęła
Miedź, ale ŁKS miał również swoje szanse. W 19
minucie meczu łodzianie
byli bardzo blisko objęcia
prowadzenia. Pirulo znalazł się w polu karnym
i podopieczni Jarosława
Skrobacza musieli ratować
się wybiciem piłki sprzed
linii bramkowej. Niecałe

dobre sytuacje, po których mogły paść bramki,
jednak Paweł Tomczyk
i Bartłomiej Poczobut
mieli problem z wykończeniem. W 14 minucie
czerwono-biało-czerwoni
mieli doskonałą okazję do
objęcia prowadzenia. Po
przejęciu piłki w środku
pola przez Tanżynę świetną trójkową akcją popisali
się Kun, Tomczyk i Poczobut, jednak strzał tego
ostatniego minął słupek
bramki strzeżonej przez
Konrada Jałochę. W 26
minucie Widzew mógł
grać w dziesiątkę. Kacpra
Piątka brutalnie sfaulował
Poczobut, skończyło się
jednak tylko na żółtej kartce. 37 minuta to najlepsza
okazja dla gospodarzy.
W sytuacji sam na sam
z bramkarzem znalazł się
Paweł Tomczyk, jednak to
Jałocha był górą. Emocje
trwały do samego końca.
Żółtymi kartkami zostali

AMAYAW

HANOUSEK

MICHALSKI

NOWAK

POCZOBUT

ukarani Nedić i Michalski,
a szczęścia z 25 metrów
próbował Dominik Kun.
Druga połowa rozpoczęła
się podobnie do pierwszej. To Widzew wciąż
przeważał i wciąż nie potraﬁł przekuć tego w gole.
W 52 minucie nastąpiło
chwilowe
przebudzenie
gości. Sprzed pola karnego strzelał Bartosz Szeliga,
a piłka przeleciała tuż nad
poprzeczką Kudrjacevsa.
Niecałe 15 minut później
to RTS mógł cieszyć się
z gola. Z dużym impetem
w pole karne wpadł Mateusz Michalski. Wybrał
jednak gorsze rozwiązanie, zamiast dograć do
lepiej ustawionego Pawła
Tomczyka uderzał i nie
sprawił większych kłopo-

tów bramkarzowi GKS.
Wydawało się, że mecz
zakończy się remisem,
jednak w 89 minucie
po niegroźnym dośrodkowaniu Łukasza Grzeszczyka źle piłkę wybija
bramkarz Widzewa, dobiega do niej Kargulewicz,
który na boisku pojawił
się trzy minuty wcześniej
i pakuje do bramki. W 94
minucie sędzia podyktował rzut karny dla gości,
którego na gola zamienił Łukasz Grzeszczyk. Widzew

ŁKS: Arndt, Wolski (63’ Dankowski), Moros, Sobociński, Klimczak, Pirulo, Dominguez (73’ Sekulski),
Rozwandowicz, Rygaard, Trąbka, Ricardinho

Patryk Makuch, który
w Miedzi zastąpił Michała
Bednarka. Ta zmiana okazała się bardzo traﬁona,
bo minutę później Makuch
zdobył kolejną bramkę.
Kropkę nad „i” postawił
dobrze dysponowany w
tym spotkaniu Krzysztof
Drzazga, znów wykorzystując błąd łodzian, którzy
pozwolili zabrać sobie piłkę.
Po przegranej w Legnicy
ŁKS ma jeszcze tylko matematyczne,
niewielkie
szanse na bezpośredni
awans. Rycerze Wiosny
nie mogą być też w stu
procentach pewni gry
w barażach. Pytanie tylko,
czy nawet jeśli je wywalczą, to czy z taką grą, będą
w stanie jeszcze awansować?
Jakub Bień

GKS TYCHY

0

2

nie potraﬁ
wygrać już od
pięciu
spotkań.
Piotr Baleja

Bartłomiej Poczobut

swoją waleczność
przypłacił kartką

WIDZEW: Kudrjavcevs - Filip Becht, Mateusz Michalski (76’ Łukasz Kosakiewicz),
Paweł Tomczyk (67’ Marcin Robak), Krystian Nowak, Bartłomiej Poczobut, Dominik
Kun, Marek Hanousek, Daniel Tanżyna (84’ Michał Grudniewski), Michael Ameyaw
(67’ Piotr Samiec-Talar), Patryk Stępiński

0
1.

Nie ustrzegł się
błędów

3

TABELA 1 LIGI
Lp.

Maksymilian Rozwandowicz

MIEDŹ LEGNICA

ŁKS

KŁODY POD NOGI
trzy minuty później znów
groźny okazał się ŁKS.
Tym razem mocno strzelał
Ricardinho, ale był to strzał
niedokładny.
Po zmianie połów łodzianie
wyraźnie stracili pomysł na
grę i powróciły stare błędy. Wynik w 49 minucie
otworzył zawodnik Miedzi - Lehaire, który wykorzystał okazję, po tym jak
obrona ŁKS całkowicie się
pogubiła i straciła piłkę na
własnej połowie. To kompletnie zdemobilizowało ełkaesiaków, którzy nie mogli znaleźć drogi do bramki
legniczan. Jednocześnie popełniali sporo błędów. W 67
minucie na boisko wszedł

RTS WIDZEW

KUDRJAVCEVS

TANŻYNA

BECHT

STĘPIŃSKI

FOT. LODZ.PL/RADOSŁAW JÓŹWIAK

TOMCZYK

FOT. ŁUKASZ SKWIOT (CYFRASPORT)
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Nazwa
Termalica Bruk-Bet
Nieciecza

Radomiak Radom
2.
GKS Tychy
3.
Arka Gdynia
4.
ŁKS Łódź
5.
Miedź Legnica
6.
Górnik Łęczna
7.
Odra Opole
8.
Chrobry Głogów
9.
10. Sandecja Nowy Sącz
Widzew Łódź
11.
Korona Kielce
12.
13. Puszcza Niepołomice
Stomil Olsztyn
14.
GKS Jastrzębie
15.
Resovia Rzeszów
16.
17. Zagłębie Sosnowiec
GKS Bełchatów
18.
Stan na dzień 29 maja.

Mecz.
31

B
54:24

P
64

32
32
32
32
32
31
31
32
32
32
32
31
31
32
32
31
32

45:20
45:20
48:30
55:38
47:34
42:29
32:34
34:41
30:43
27:34
30:43
29:40
29:47
28:47
25:43
30:41
24:47

62
59
57
54
49
49
46
44
42
42
40
34
32
29
29
26
23
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SIATKÓWKA KOBIET

Exodus
siatkarek ŁKS
Rozpad wielkiej drużyny,
czy rozpoczęcie zupełnie
nowego projektu – takie pytania w ostatnich
dniach zadają sobie kibice ŁKS Commercecon.

Po zdobyciu brązowego
medalu w Mistrzostwach
Polski z klubu odeszło aż
10 zawodniczek.
Trener Michal Masek
w ostatnim czasie nie ma
zbyt wielu powodów do
uśmiechu. Karuzela transferowa w siatkarskiej lidze
kobiet rozkręciła się na
dobre, ale z jego drużyny
jak na razie tylko ubywa.
Za największe starty można uznać odejście Britt
Bongaerts, Katarzyny Zaroślińskiej-Król i Aleksandry Wójcik. Promykiem
nadziei jest podpisanie
kontraktu przez

Klaudię Alagierską. Środkowa reprezentacji Polski
spędza z Wiewiórami już
czwarty sezon. Do drużyny dołączają Joanna Pacak, Julita Piasecka i Angelika Gajer. W kuluarach
mówi się, że w Łodzi ma
powstać zupełnie nowy
projekt. Nowa drużyna
ma na dłużej przełamać
hegemonię Chemika Police i realnie walczyć o
najwyższe trofea na arenie międzynarodowej. W
kręgu zainteresowań ŁKS
mają być takie nazwiska jak Ivna Colombo, Martyna Grajber,
Kamila
Witkowska
czy Roberta Ratzke da
Silva.
PBa

OKIEM FOTOREPORTERA

LIGA SIATKÓWKI KOBIET
RUNDA ZASADNICZA
1. Rzeszów

22

53

2. Radom

22

48

3. Chemik Police

22

46

4. ŁKS Łódź

22

46

5. Bielsko-Biała

22

37

6. Budowlani Łódź

22

35

7. Legionovo

22

33

8. MKS Kalisz

22

31

9. Bydgoszcz

22

28

10. Wrocław

22

21

11. Joker Świecie

22

14

12. Piła

22

4

KLASYFIKACJA MEDALOWA

1.Chemik Police 2. Rzeszów 3. ŁKS

Łódzkie siatkarki
stanowiły zgraną ekipę!
FOTO: LODZ.PL | RADOSŁAW JÓŹWIAK
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ŁÓDZKA POGODYNKA

17°C

PONIEDZIAŁEK

Imieniny obchodzą:
Szansa opadów: 10%
Aniela, Kamila, Petronela,
Wilgotność: 47%
Feliks, Sylwiusz, Witalis
Wiatr: 16 km/h

31.05

OKIEM

FOTOGRAFA

WTOREK

DZIEŃ DZIECKA

01.06

KĄCIK E-MERYTA
Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

You Tube

Influencer

Czytaj: „ju tiub”

Czytaj: „inﬂuenser”

strona w Internecie, na
której użytkownicy mogą
zamieszczać
nakręcone
przez siebie ﬁlmy.

osoba znana głównie
z działalności w internecie, która popularność
zawdzięcza bardzo dużej
grupie osób obserwujących jej aktywność.

KARTKA Z KALENDARZA

WIĘCEJ ŚWIATŁA!
Wystarczy rzut oka
na łódzkie murale
i od razu humor lepszy!

INFO
WIĘCEJ INFORMACJI
I CIEKAWOSTEK
Z NASZEGO MIASTA?
Wejdź na:

W ostatnich dniach maja
1906 roku rozpoczęto budowę pierwszej w Łodzi
elektrowni przy ul. Targowej. Chęć uruchomienia
zakładu zgłosiło niemieckie Towarzystwo Akcyjne
„Siemens & Halske”, ale
odstąpiło koncesję Towarzystwu
Elektrycznego
Oświetlenia z Petersburga. Według planów, które sporządził wybitny
architekt Dawid Lande,
ruszyły roboty, natomiast
szybko ułożono pierwszy
odcinek przewodu niskiego napięcia do nowo
otwartego
sklepu
z artykułami elektrycznymi „American
Diamant
Palace” przy

ul. Piotrkowskiej 37, witrynę
którego oświetliła miejska
żarówka. Natomiast pierwszy z dwóch turbozespołów
elektrowni został uruchomiony 18 września 1907 r.
Pod tym adresem, z okazji
100-lecia łódzkiej energetyki,
stanął na Pietrynie pomnik
„Lampiarza”, a efektownie
zrewitalizowana elektrownia jest dziś siedzibą EC 1
– Łódź Miasto Kultury. agr

EC1 to teraz
perła Łodzi!

15°C

Imieniny obchodzą:
Jakub, Konrad, Pamela,
Szansa opadów: 50%
Alfons, Bernard, Nikodem
Wilgotność: 57%
Wiatr: 8 km/h

NASZA NOWA SERIA

Łódzkie GADKI
„Kiedy słyszę, czy pan
schodzi, to już wiem,
że jestem w Łodzi”
– tak pisał w jednej
z fraszek Jan Sztaudynger, podkreślając,
że nasze miasto ma
również swój osobliwy
język. Są to oryginalne słowa i wyrażenia używane

ŁODZIANIZMY

NR 1

Angielka
To
podłużna
bułka
pszenna o długości ok.
30 cm, kształtem zbliżona do bochenka chleba,
ale mniejsza, o wadze od
350 do 500 g. W fachowej
terminologii zwana zwykle bułką paryską, ale
tylko w Łodzi mówimy

na nią „angielka”. W różnych częściach Polski ma
inne nazwy, np. „baton”
w Białymstoku, „weka”
w Krakowie, „bułka wrocławska, kielecka, wyborowa” czy „kawiorka”
w Poznaniu.
agr
FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

REKLAMA

WYTNIJ TUTAJ

w Łodzi, których geneza
wywodzi się z tradycji
wielokulturowej
społeczności przemysłowej
aglomeracji. Ten oryginalny słownik łodzianizmów chcemy przybliżać, utrwalać i objaśniać
na łamach naszej gazety,
no i oczywiście na naszej... „Krańcówce”!

KUPON

do BOTANIKA
ZA 1 ZŁ

UWAGA: KUPON UPRAWNIA DO ZAKUPU 1 BILETU ULGOWEGO DO OGRODU BOTANICZNEGO W DNIACH OD 04.06 DO 06.06 ZA 1 PLN

