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PRUŁ PRZEZ MIASTO 160 KM/H ZABIŁ PARTNERKĘ

NOWY PLAC ZABAW

Absolutną głupotą wy-
kazał się 22-latek, który 
tuż po północy pędził 
autem al. Piłsudskiego. 
Policjantom, którzy go 
zatrzymali, tłumaczył, 
że gnał 159 km/h, bo 
chciał przetestować swo-
je nowe audi, a nocą na 

Dożywocie grozi 42-lat-
kowi, który przyznał się 
do morderstwa. Męż-
czyzna sam wezwał 
policjantów do swojego 
domu. Najpierw pró-
bował im wmówić, że 
nie wie, jak zginęła jego 
partnerka. 

Na rogu skrzyżowania 
ulic Kilińskiego z Jara-
cza powstało nowe miej-
sce dla dzieci ze Śród-
mieścia.

Zaniedbany kiedyś skwer 
zamienił się w spory plac 
zabaw. Na placu zacho-
wane zostały stare drze-
wa i posadzono wiele 
nowych krzewów, które 
właśnie zaczęły się ziele-
nić.
Pomiędzy drzewami po-
jawiły się natomiast urzą-
dzenia do zabawy. Na 
placu nie zabrakło ławek, 
nowego oświetlenia, 
a także automatycznej, 
ogólnodostępnej toalety. 

ulicach jest mniejszy ruch.  
Mężczyzna dostał mandat 
500 zł, 10 punktów karnych 
i stracił prawo jazdy, które 
zostało zatrzymane. Bada-
nie alkomatem wykazało, 
że był trzeźwy. Ciekawe, co 
wykazałby test na inteligen-
cję?                                         rd

Ale w trakcie przesłu-
chania przyznał się 
wreszcie, że kilka razy 
pchnął ją nożem. Na 
jego winę wskazywały 
też ślady krwi, które 
niechlujnie ukrył. Pro-
kuratura postawiła mu 
zarzut zabójstwa. 

rd

- W okolicy brakowało 
wcześniej takiego miej-
sca. Dzieci musiały po-
konywać dość ruchliwe 
ulice albo zadowalać 
się podwórkami, gdzie 
jedyną atrakcją był trze-
pak. To bardzo dobrze, 
że zbudowano tu plac 
zabaw – mówi Marcin, 
który razem z 5-letnim 
synem mieszka przy 
ul. Jaracza.
Teren został ogrodzo-
ny dla bezpieczeństwa 
i prowadzą do niego trzy 
wejścia. Do zamonto-
wanych obok stojaków 
można przypiąć rowery.

Sasza

Łódź zachwyca
KOREAŃCZYKÓW 

SWOBODNIEJ W MPK

Restauracja i biura
zamiast policji

Nawet 11 milionów Kore-
ańczyków będzie mogło 
zobaczyć Łódź w trój-
wymiarowej techno-
logii VR. Wszystko 

dzięki specjalnemu ro-
botowi oraz sieci 5G.

W ubiegłym tygodniu na-
sze miasto odwiedził ko-
reański naukowiec Jong-
seo Park, który przywiózł 

ze sobą pierwszego 
na świecie ro-

bota VR. Ta 
unikatowa 
m a s z y n a 
pozwoliła na 

przeprowadze-
nie transmisji video 

bezpośrednio do Korei Po-
łudniowej. 
- Przyjechałem do Łodzi, 
bo to jedno z najpięk-

Wczoraj poluzowano 
obostrzenia w komuni-
kacji miejskiej.

Autobusami i tramwa-
jami może podróżo-
wać więcej osób. Teraz 
w pojazdach MPK może 
być już zajętych 75 proc. 
wszystkich miejsc. 
Nadal jednak obo-
wiązuje reżim sani-
tarny i należy mieć 

Willa przy ul. Sienkie-
wicza przez lata służy-
ła policji za kantynę 
i biura. 

Po remoncie biura 
i restauracja zostaną, 
ale będą mogli z nich 
korzystać wszyscy ło-
dzianie. Miasto wybra-
ło właśnie wykonawcę 
prac budowlanych. 
Zabytkowy budy-
nek był orygi-
nalnie własno-
ścią Maurycego 
Frankela, fun-
datora nieist-
niejącej już 
dziś Synagogi 
Wielkiej przy 
al. Kościuszki. 
- Willa wielo-
krotnie zmie-

niejszych polskich miast 
i  jedno z pierwszych, gdzie 
dostępna jest ultraszybka 
technologia komórkowa 
5G. W moim kraju bardzo 
chętnie używamy specjal-
nych okularów VR i za ich 
pomocą zwiedzamy świat, 
który z powodu pandemii 
jest dla nas niedostępny 
– mówi Jongseo Park. Wy-
posażony w wysokiej jako-
ści kamery robot odwiedził 
Muzeum Włókiennictwa, 
Muzeum Miasta, EC1 oraz 
ulicę Piotrkowską. Po za-
kończeniu transmisji mate-
riał zostanie zmontowany 
i za kilka dni będzie moż-
na go obejrzeć na popular-
nej w Azji platformie VOD 
-  Wavve (11 milionów wi-
dzów). 

Zbigniew Rogalik

w czasie podróży zasło-
nięte usta i nos. 
Kolejne zmiany w komuni-
kacji miejskiej zaczną obo-
wiązywać już w najbliż-
szy czwartek, 10 czerwca. 
W pojazdach będzie jeszcze 
więcej miejsca dla pasaże-
rów, bo zostaną zlikwido-
wane wydzielone strefy 
z przodu autobusów 
i tramwajów, które chro-
niły kierowców i motorni-

czych. Oprócz 
tego wróci też 
o t w i e r a n i e 
drzwi przez 
p a s a ż e -
rów, a więc 
przyciski.

amag

niała właścicieli, a jej 
wnętrze było wiele razy 
przebudowane i nie za-
chowały się żadne orygi-
nalne elementy wystro-
ju. Na szczęście elewacje 
i kształt budynku prze-
trwał w niemal niezmie-
nionej formie, a my przy-
wrócimy willi dawny 

TECHNOLOGIE

COVID-19
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ańczyków będzie mogło 
zobaczyć Łódź w trój-
wymiarowej techno-
logii VR. Wszystko 

dzięki specjalnemu ro-
botowi oraz sieci 5G.

W ubiegłym tygodniu na-
sze miasto odwiedził ko-
reański naukowiec Jong-
seo Park, który przywiózł 

ze sobą pierwszego 
na świecie ro-

bota VR. Ta 
unikatowa 
m a s z y n a 
pozwoliła na 

przeprowadze-
nie transmisji video 

bezpośrednio do Korei Po-

TECHNOLOGIE

Dzięki takiemu
robotowi miliony
ludzi zobaczą 
jak piękna jest Łódź!

NOWY PLAC ZABAW

Willa przy ul. Sienkie-
wicza przez lata służy-
ła policji za kantynę 

Po remoncie biura 
i restauracja zostaną, 
ale będą mogli z nich 
korzystać wszyscy ło-
dzianie. Miasto wybra-
ło właśnie wykonawcę 
prac budowlanych. 
Zabytkowy budy-
nek był orygi-
nalnie własno-
ścią Maurycego 
Frankela, fun-

niała właścicieli, a jej 
wnętrze było wiele razy 
przebudowane i nie za-
chowały się żadne orygi-
nalne elementy wystro-
ju. Na szczęście elewacje 
i kształt budynku prze-
trwał w niemal niezmie-
nionej formie, a my przy-
wrócimy willi dawny 

blask. Na tę inwestycję 
przeznaczymy 6,3 mln 
zł – mówi Agnieszka 

Kowalewska-Wójcik, 
dyrektor Zarządu In-
westycji Miejskich 
w Łodzi.

ML

Dawny budynek policji
zmieni swoją funkcję
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NOWY PLAC ZABAW
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sce dla dzieci ze Śród-
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nowych krzewów, które 
właśnie zaczęły się ziele-
nić.
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DLA DZIECI

a także automatycznej, 
ogólnodostępnej toalety. Sasza
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JESZCZE W TYM ROKU
NOWA ALEKSANDROWSKA

NOWE RESTAURACJE

PLAN DLA OSIEDLI

Maratońskiej pomiędzy Waltera-Janke a Olimpijską,

Julianowskiej jezdnia północna pomiędzy Skarbową a Zgierską 

(odcinek wyremontowany) oraz jezdnia południowa pomiędzy 

Głogową a Łagiewnicką,

Pojezierskiej pomiędzy Brukową a przejazdem kolejowym,

Konstytucyjnej pomiędzy Pomorską a Małachowskiego,

Narutowicza od Konstytucyjnej do Debicha,

Chmielowskiego od Bartoka do Czernika,

Czernika (cała),

Lodowej na północ od Przybyszewskiego,

Zielonej przy Legionów,

Włókniarzy przy Bandurskiego na jezdni zachodniej,

skrzyżowaniu al. Politechniki z ul. Wróblewskiego,

odcinku ul. Dostawczej,

Jaracza od Kopcińskiego do Polskiej Organizacji Wojskowej,

6 Sierpnia od Kościuszki do Włókniarzy,

Sienkiewicza od Wigury do Tymienieckiego,

Kasprzaka od Srebrzyńskiej do Drewnowskiej,

Aleksandrowska od Szczecińskiej do granicy miasta,

Struga od Włókniarzy do Żeligowskiego,

Żeligowskiego od Struga do 6 Sierpnia,

Hyrnej od Listopadowej do Stromej – nawierzchnia z geokraty.

W tym roku nowa nawierzchnia 
pojawi się również na ulicach:

Wiszący most
dla wiewiórek!
Mamy to. W Łodzi po-
wstał pierwszy w Polsce 
most wiszący dla wiewió-
rek. 

Most ma kilkanaście 
metrów długości i jest 
rozciągnięty między 

dwoma drze-
wami w le-

Na główną ulicę w Łodzi 
wróciła znana pizzeria, 
a zaraz otworzą się we-

gańskie delikatesy. 
D o ś w i a d c z o n y c h 
restauratorów szuka 
Zoo , które jest coraz 
bliżej otwarcia wiel-

kiej atrakcji.

Na Piotrkowską po 14 la-
tach wróciło Da Grasso. 
Restauracja pod numerem 
41 to nie tylko pizzeria, ale 
i bistro, cocktail bar oraz 
miejsce weekendowych 
i wieczornych spotkań, 
a także lokal nadający się 
do pracy poza biurem 
w ciągu dnia. 
Bliżej placu Wolności, przy 
Piotrkowskiej 15, otwo-
rzy się na dniach Majne 
Szwajne – łódzki wegański 
garmaż. Tu każdy produkt 
jest roślinny, a w szerokiej 
gamie jedzenia znajdzie-

sie. Został wykonany 
z siatki, która została zwi-
nięta w rulon tworząc ażu-
rowy tunel. 
- Wiewiórki żyją praktycz-
nie wszędzie wokół nas, 
w parkach, na skwerach, 
wszelkich zadrzewionych 
terenach, w lasach. Prze-
mieszczają się szukając po-
karmu, schronienia i part-
nera. Niestety, często giną 
pod kołami samochodu. 
Postanowiliśmy, że spró-
bujemy coś na to zaradzić 
– mówi Małgorzata Kry-
zińska, dyrektor Zarządu 
Zieleni Miejskiej. Pierwszy 
w Polsce most dla wiewió-
rek zawisł nad ulicą Okólną 
w Lesie Łagiewnickim. Jeśli 
rozwiązanie się sprawdzi 
i zwierzęta będą z niego ko-
rzystać, w Łodzi pojawią się 
kolejne.                               rd

my smakołyki z całego 
świata oraz sery, mle-
ka, kawy i przyprawy, 
a także przetwory, napoje 
i pieczywo przygoto-
wane przez lokalnych 
producentów z Łodzi 
i okolic. 
Kolejnych nowych re-
stauracji możemy wy-
patrywać już jesienią 
w Orientarium. To nowo-
czesny i duży jak kilka 
boisk piłkarskich pawilon 
hodowlany w łódzkim 
zoo. Jego częścią będzie 
spora strefa food-courtu, 
a w niej duża restauracja 
i kilkanaście mniejszych 
o powierzchni od 31 
do 51 mkw. Informacje 
o konkursie na ich wyna-
jem znajduje się na stro-
nie zoo.lodz.pl.              

AHa

NA PIOTRKOWSKIEJ I W ORIENTARIUM

INFO

Miasto zdobyło dofi nansowa-
nie na remont trasy wylotowej 
na Aleksandrów, Poddębice 
i Uniejów. Oprócz Aleksan-
drowskiej, w tym roku odno-
wa czeka wiele innych ulic.

Nowa nawierzchnia po-
jawi się na 2,5-kilome-
trowym odcinku. Wy-
mieniona zostanie cała 
konstrukcja jezdni od 
granic miasta do ul. Szcze-

cińskiej. To bardzo ważna 
trasa wylotowa z miasta, 
dziennie jeżdżą tamtę-
dy tysiące samochodów. 
- Nareszcie, ta ulica aż się 
prosi o remont. Dzisiaj 
trzeba tam bardzo uważać, 

żeby nie urwać cze-
goś w aucie – mówi 
pan Jan, który co-
dziennie dojeżdża 
z Teofi lowa do pracy 
w Aleksandrowie.
Miasto zdobyło 
właśnie dofi nanso-
wanie na remont. 
W czerwcu zo-
stanie ogłoszo-
ny przetarg, żeby 
w wakacje  mogły 
się rozpocząć prace. 
- Remont chcemy 
wykonać etapami, 
aby zachować prze-
jazd. Dla Aleksan-
drowskiej trudno 
wyznaczyć objazdy, 
to część drogi kra-

jowej, dlatego inwesty-
cję chcemy prowadzić 
pod ruchem. Szczegóły 
przedstawimy, jak tylko 
ustalimy organizację ru-
chu z wykonawcą – wy-
jaśnia Marcin Woźniak, 
z-ca dyrektora Zarzą-
du Dróg i Transportu.
Do wymiany jezdni zo-
stało w tym roku wy-
typowanych 20 ulic. 
To tylko część tego-
rocznych inwestycji. 
Pozostałe to gruntow-
ne modernizacje m.in. 
Próchnika, Lotnej, Ogro-
dowej czy wiaduktów na 
Przybyszewskiego.

Tomasz Andrzejewski

metrów długości i jest 
rozciągnięty między 

dwoma drze-
wami w le-

w parkach, na skwerach, 
wszelkich zadrzewionych 
terenach, w lasach. Prze-
mieszczają się szukając po-
karmu, schronienia i part-
nera. Niestety, często giną 
pod kołami samochodu. 
Postanowiliśmy, że spró-
bujemy coś na to zaradzić 
– mówi Małgorzata Kry-
zińska, dyrektor Zarządu 
Zieleni Miejskiej. Pierwszy 
w Polsce most dla wiewió-
rek zawisł nad ulicą Okólną 
w Lesie Łagiewnickim. Jeśli 
rozwiązanie się sprawdzi 
i zwierzęta będą z niego ko-
rzystać, w Łodzi pojawią się 
kolejne.                               rd

JESTEŚMY PIERWSI W POLSCE

Wyremontujemy
Aleksandrowską
od granic miasta
do Szczecińskiej

Na Piotrkowską 41
po latach wróciła 
pizzeria Da Grasso

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS
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„KIDSLANDIA”
      W ZABYTKOWEJ FABRYCE

JAKIEGO CHCESZ W ŁODZI
TRAMWAJU?

To będzie pierwsze takie 
miejsce w Łodzi, gdzie dzieci 
i młodzież będą mogły roz-
wijać swoje talenty i pasje 
artystyczne. Właśnie startuje 
remont fabryki Wigencji.

W starej fabryce przy ul. 
Sienkiewicza 75/77 po-
wstanie nowa siedziba 
teatru Pinokio i Centrum 
Sztuki Współczesnej dla 
Dzieci i Młodzieży. Na 
czterech piętrach nie za-
braknie też pracowni 
twórczych, restauracji, sal 
edukacyjnych ani bibliote-
ki i księgarni dla najmłod-
szych. 

Co ważne, miejsce będzie 
dostępne dla każdego 
dziecka, które chce rozwi-
jać swoje pasje i talenty, 
niezależnie od grubości 
portfela rodziców. W „Kid-
slandii” będą na wszyst-
kich czekać doświadczeni 
instruktorzy oraz nowo-
czesny sprzęt.
- To bardzo ambitne wy-
zwanie – remont i rozbudo-
wa historycznych budyn-
ków w ścisłym centrum 
w 18 miesięcy. To zadanie 
dla pewnego i sprawdzo-
nego wykonawcy, takiego 
jak my – zapewnia Jorge 
Calabuig Ferre, wiceprezes 

Mostostalu Warszawa, ge-
neralnego wykonawcy.
„Kidslandia” sąsiaduje 
z OFF Piotrkowska i Cen-
trum Seniora Wigor. Mię-
dzy nimi powstanie nowy 
pasaż, który połączy te 
miejsca. Wokół fabryki po-
jawi się dużo nowej zieleni 
obok tej już istniejącej. 
Mostostal przejmie plac 
budowy na dniach. Zakoń-
czenie remontu zaplano-
wano na 2022 i 2023 roku. 
Koszt inwestycji to blisko 
42 mln zł.

Małgorzata Loeffl er

W najbliższych latach czeka 
nas sporo remontów toro-
wisk. Teraz każdy może zgło-
sić swoje uwagi i opinie do 
poszczególnych inwestycji.

Łódź to coraz większy plac 
budowy. W tym roku skoń-
czy się wreszcie przebu-
dowa al. Śmigłego-Rydza, 
ale rozpoczną się remonty 
Wojska Polskiego, Przy-
byszewskiego, Północnej 
i Ogrodowej. W przyszłym 
roku ekipy budowlane zoba-
czymy wreszcie na Legionów.

Jednocześnie powstają 
projekty kolejnych inwe-
stycji. Na liście torowisk 
do remontów są Alek-
sandrowska, Zielona, 
Franciszkańska czy Poli-
techniki i Żeromskiego. 
Do wszystkich koncepcji 
każdy łodzianin może wła-
śnie zgłaszać uwagi, opinie 
i propozycje. 
- Mieszkańcy najlepiej wie-
dzą, czego oczekują od ko-
munikacji miejskiej. Nowe 
przystanki i tablice infor-
macji pasażerskiej, pod-
niesione perony, elementy 

usprawniające poruszanie 
się osobom z niepełno-
sprawnościami, a może 
zielone torowisko lub 
wspólne przystanki z auto-
busami. Do końca czerwca 
czekamy na propozycje 
– mówi Maciej Sobieraj, z-ca 
dyrektora Zarządu Dróg 
i Transportu.
Ankieta jest dostępna na 
stronie www.vox.uml.
lodz.pl

Tomasz Andrzejewski

Czy deweloper może zbudo-
wać mieszkania komunalne? 
Za sześć miesięcy przekona-
my się, czy miastu uda się 
znaleźć partnera do nowator-
skiego projektu.

Łódź chce w krótkim cza-
sie pozyskać pół tysiąca 
nowych mieszkań. Mają 
się do nich przeprowadzić 
lokatorzy z miejskich ka-
mienic, które wymagają  
remontu, np. przy pl. Zwy-

cięstwa czy na Starych Ba-
łutach.
Taki zastrzyk nowych 
lokali pomoże przyspie-
szyć rewitalizację miasta,
a mieszkania mają dostar-
czyć deweloperzy. Miasto 
nie zapłaci za budowę zło-
tówki, tylko wynajmie na 
kilkanaście lat lokale, które 
potem podnajmie jako ko-
munalne. Zysk z czynszu 
dla dewelopera zadziała 
jak atrakcyjna lokata.

Takim nowatorskim roz-
wiązaniem zainteresowa-
ło się pięciu inwestorów, 
a z nich udało się wybrać 
trzech, z którymi miasto 
będzie teraz prowadzić 
przez sześć miesięcy nego-
cjacje.
Kto zbuduje 500 nowych 
mieszkań? Ten, kto będzie 
chciał od miasta najniższy 
czynsz.

Aleksandra Hac

MIESZKAŃ
DLA ŁODZIAN500

Metoda „rękawa” pozwala na 
pracę w kanałach bez roz-
kopywania ulicy i utrudnień
w ruchu. Właśnie w ten spo-
sób pracownicy ZWiK remon-
tują pod Legionów i Gdańską.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji każdego 
roku naprawia kilometry 
kanałów. Dzięki nowa-
torskiej metodzie, „ręka-
wie”, część prac można 
wykonać bez blokowania 
ulicy, pod którą trzeba coś 
naprawić.
Jak to wygląda? Poprzez 
studzienkę wprowadza-
ny jest elastyczny rękaw. 
Następnie układa się go 
na dnie kanału i napełnia 
powietrzem. Potem do 

rękawa wpuszczany jest 
zestaw lamp ultrafi ole-
towych. Pod wpływem 
światła ściany rękawa 
twardnieją. Na koniec 
pod ziemię kierowany jest 
zdalnie sterowany robot, 
który nawierca w sztyw-
nym rękawie otwory
w miejscach, w których 
znajdują się przyłącza ka-
nalizacyjne do kamienic. 
W ten sposób wyremonto-
wano już ponad 10 km ka-
nałów. „Rękawy” spraw-
dzają się szczególnie na 

ciasnych ulicach śródmie-
ścia Łodzi.
W tym roku zaplanowany 
jest remont 3,5 km kana-
łów na 13 łódzkich uli-
cach. Prace zrealizowano 
już na: Cmentarnej (od 
Mielczarskiego do Legio-
nów), Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego, Bruko-
wej i Paderewskiego.

Miłosz Wika

Małgorzata Loeffl er

KOMUNIKACJA NOWE TECHNOLOGIE

REWITALIZACJA

NIE MUSZĄ KOPAĆ,
ŻEBY NAPRAWIĆ

FOT. MARCIN 
FURTAK PRACOWNIA 

PROJEKTOWA F-11

FOT. ZDIT

FOT. LODZ.PLZaniedbana fabryka zamieni się 
w centrum dla dzieci
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2 MILIONY ZŁOTYCH
NA KULTURĘ

DARMOWE E-BOOKI 

ŁÓDŹ WSPIERA FESTIWALE, SPEKTALKE, WARSZTATY

Letni Festiwal Filmowy „Polówka” 
to jedna z ulubionych imprez wakacyjnych łodzian

NAJLEPSZE KSIĄŻKI NA LATO

Festiwale, spektakle, wystawy 
i warsztaty – to wszystko dla 
łodzian dzięki wsparciu Urzę-
du Miasta na projekty kultu-
ralne. Prawie 40 stowarzyszeń 
i fundacji dostało w sumie 
2 miliony złotych.

Kto skorzysta z pomocy? 
Organizacje pozarządo-
we, czyli głównie fun-
dacje i stowarzyszenia. 
Przed nami wyjątkowo 
atrakcyjne lato z masą im-
prez i ciekawych spotkań. 

Najlepsza książka na wakacje 
to taka, która mało waży i któ-
rą łatwo wszędzie zabrać. Te-
raz, dzięki darmowym kodom 
Legimi na e-booki, nie musisz 
decydować się na jedną pozy-
cję, którą zabierzesz w podróż. 

Za pośrednictwem plat-
formy Legimi możesz 
korzystać z 60 tysięcy 
e-booków o każdej 
porze dnia i nocy. 
W Bibliotece Miejskiej 
w Łodzi można pobrać 
darmowe kody, które 
załatwią Ci dostęp do 
ponad 60 tysięcy książek. 
Wystarczy posiadać 
Fiszkę (w tym celu nale-
ży odwiedzić najbliższą 
fi lię i założyć biblio-
teczne konto). 

Na liście wydarzeń znalazły 
się te już znane łodzianom: 
Letnia Akademia Jazzu, 
Letni Festiwal Filmowy 
„Polówka”, Dni Tanga, Fe-
stiwal Krytyków Sztuki 
Filmowej „Kamera Akcja” 
czy cykl koncertów „Polish 
Camerata Swojemu Miastu”. 
Natomiast wśród no-
wych projektów jest m.in.
„Mobilny przewodnik 
– śladami historii Łodzi 
i jej mieszkańców” Funda-
cji Free Mind Foundation. 
Dzięki dofi nansowaniu 

ŁODZIŁODZIDZIEJE SIĘ WDZIEJE SIĘ W

W PONIEDZIAŁEK

Biblioteka Miejska fi lia nr 52 (ul. Ketlinga 21) 
zaprasza na spotkanie Bibliotecznego Klubu 
Brydżowego. Start godz. 17:00. Wstęp wolny.

WE WTOREK

Zielona Łódź zaprasza na jazdę na nartorolkach 
z instruktorem w Parku na Zdrowiu. Na zajęcia 
należy przyjść z własnym kaskiem, rękawiczkami 
i okularami. Do wypożyczenia (bezpłatnie) będą 
nartorolki, buty oraz kijki. Zbiórka w Parku na 
Zdrowiu, przy ścieżce biegowej na końcu parkingu 
Zoo. Udział jest bezpłatny, zapisy: 501 045 877.

W ŚRODĘ

Kino Charlie (ul. Piotrkowska 203/205) zaprasza 
na seanse dla seniorów. W środę dojrzali widzowie 
za bilety na wybrane spektakle zapłacą tylko 15 zł. 
W repertuarze m.in. oscarowy „Nomadland” 
(godz. 14:50) oraz „Ojciec” (godz. 14:45).

W CZWARTEK

Premiera debiutanckiego albumu „Improwokacja” 
toruńskiego projektu 3. Piętro w składzie: Grzegorz 
Kaźmierski – gitara, Patrycja Wójcik – perkusja, 
Marcin Jurzysta – wiersze i głos. Godz. 19:30 
w Domu Literatury (ul. Roosevelta 17), 
zapisy: kontakt@dom-literatury.pl.

powstanie aplikacja, która 
umożliwi, z pomocą smart-
fona lub innego urządze-
nia mobilnego, zwiedza-
nie wystaw dostępnych 
w Muzeum Tradycji Nie-
podległościowych i jego
fi liach. To świetna opcja 
dla osób s ł a b o w i d z ą -
c y c h  lub niewido-
mych, które za sprawą 
aplikacji będą mogły 
skorzystać z materia-
łów z audiodeskrypcją. 
Z kolei za sprawą Fundacji 
2035 i projektu „Oblicza lo-

kalnego dziedzictwa – od 
przyrody do cywilizacji 
i z powrotem” mieszkań-
cy będą  mogli wziąć udział 
w wycieczkach, warsz-
tatach i spotkaniach. 
Pracownia portretu za-
prosi łodzian na cykl 
wystaw fotografi cznych 
i wydarzeń związanych 
z lokalizacją siedziby galerii 
– Księżym Młynem.

KaWa

FOT. ENVATO ELEMENTS LODZPL

Każdy czytelnik może 
otrzymać jeden kod 
w miesiącu, który 
będzie ważny przez 
30 dni. Jeśli mimo 
wszystko jesteś mi-
łośnikiem książek 
w papierowej wersji, 
sprawdź, co kryje się 
w katalogu on-line Bi-
blioteki, zeskanuj kod 
QR.

RedKu

Masz oko na Łódź? Pokaż to! 
Startuje konkurs fotografi czny 
Fundacji Ulicy Piotrkowskiej 
i Biura Architekta Miasta – „Po-
tęga Łodzi – Power of Łódź”.

To już XV edycja konkursu, 
mogą w nim wziąć udział 
zarówno amatorzy, jak i pro-
fesjonaliści. Organizatorzy 
chcą  zainteresować miesz-
kańców historią Łodzi i jej 
architekturą. 
Prace konkursowe będą oce-
niane w dwóch kategoriach 
wiekowych – do 16 i powy-

POTĘGA ŁODZI
żej 16 lat. Zgłoszenia do 25 
czerwca w siedzibie Funda-
cji Ulicy Piotrkowskiej (ul. 
Piotrkowska 102). Spośród 
zgłoszonych prac jury wy-
łoni te najlepsze i wyróż-
nione, ogłoszeniu wyników 
będzie towarzyszyła wy-
stawa konkursowych prac 
w Galerii Towarzystwa Fo-
tografi cznego.

RD
W repertuarze m.in. oscarowy „Nomadland” 

W CZWARTEK

toruńskiego projektu 3. Piętro w składzie: Grzegorz 

w Domu Literatury (ul. Roosevelta 17), 
zapisy: kontakt@dom-literatury.pl.

kańców historią Łodzi i jej 
architekturą. 
Prace konkursowe będą oce-
niane w dwóch kategoriach 
wiekowych – do 16 i powy-

KONKURS FOTOGRAFICZNY

W PONIEDZIAŁEK

Biblioteka Miejska fi lia nr 52 (ul. Ketlinga 21) 
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Jak przełożyć seksualną 
emeryturę na później i dla-
czego warto? Jak cieszyć 
się seksem po sześćdzie-
siątce i czerpać z życia, ile 
się da? Seks zmienia się 
wraz z wiekiem. 

Inaczej smakuje, kiedy 
mamy 30 lat i różni się 
od tego, który uprawia-
my w wieku 60 czy 70 lat. 
Według raportu porta-
lu Cafesenior.pl seks po 
60-tce pełni ważną funkcję 
w życiu prawie 60 proc. 
Polaków, a dla 5 proc. 
jest nawet ważniejszy niż 
w młodości!

ferę. Nie bez znaczenia 
jest też dbanie o regularną 
higienę. Nikomu nie za-
szkodziło także sprezen-
towanie sobie gadżetów 
erotycznych 

i seksownej bielizny. Seks 
to znakomite ćwicze-
nie, które pozwala dłu-
żej zachować kondycję 
i cieszyć się sprawnością. 
Poprawia wydolność 
organizmu i ma dobry 
wpływ na układ sercowo-
-naczyniowy. 
Jeśli chcemy odłożyć sek-
sualną emeryturę w cza-

sie, pamiętajmy, że nie da 
się tego zrobić bez solidne-
go zadbania o siebie i po-
trzeby swojego organizmu 
w codziennym życiu. Satys-

fakcjonujące intym-
ne zbliżenia 

zapewni nam 
zdrowy styl życia 

i dystans do siebie.
Podobno już jeden orgazm 
w tygodniu wzmacnia układ 
krążenia, system nerwo-
wy i odpornościowy. 
A regularne współżycie 
seksualne, obok pracy 
fi zycznej i poczucia hu-
moru, jest receptą na dłu-
gowieczność. Warto o tym 
pamiętać!  KAWA

LUBCZYK 
DLA ZAKOCHANYCH

POBUDZAJĄCY 
CYNAMON

SŁODKA 
WANILIA 

Czy wiesz, że do afro-
dyzjaków najczęściej 
zaliczane są produk-
ty, które wyglądem 
przypominają narządy 
płciowe? Na przykład 
ostrygi, fi gi czy pigwa. 
Są też takie, które bez 
problemu znajdziesz 
w swojej kuchni.

To jedno z najbardziej 
popularnych ziół. Lub-
czyk wspomaga funk-
cjonowanie układu mo-
czowego oraz poprawia 
ukrwienie narządów 
płciowych.

Cynamon działa roz-
grzewająco,  podnieca-
jąco i rozweselająco. Ma 
także właściwości obni-
żające poziom cukru we 
krwi i ułatwia oddycha-
nie.

Posiada właściwości 
pobudzające ludzki or-
ganizm, ale również 
uspokajające nerwy. 
Dodatkowo łagodzi ona 
skutki przepicia alkoho-
lowego i wzmaga popęd 
płciowy.

Podobno już jeden orgazm 
w tygodniu wzmacnia układ 
krążenia, system nerwo-
wy i odpornościowy. 
A regularne współżycie 
seksualne, obok pracy 
fi zycznej i poczucia hu-
moru, jest receptą na dłu-
gowieczność. Warto o tym 

KAWA

krwi i ułatwia oddycha-
nie.

LUBCZYK 

Czy wiesz, że do afro-
dyzjaków najczęściej 
zaliczane są produk-
ty, które wyglądem 
przypominają narządy 
płciowe? Na przykład 
ostrygi, fi gi czy pigwa. 
Są też takie, które bez 
problemu znajdziesz 
w swojej kuchni.
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się da? Seks zmienia się 
wraz z wiekiem. 

Według raportu porta-
lu Cafesenior.pl seks po 
60-tce pełni ważną funkcję 
w życiu prawie 60 proc. 
Polaków, a dla 5 proc. 
jest nawet ważniejszy niż 
w młodości!

towanie sobie gadżetów 
erotycznych 

ŁAMIEMY TABU: Seks po 60-tce

Łóżkowe rewolucjeŁóżkowe rewolucje
dla seniorów!

O dobrą formę można
zadbać nie tylko na basenie

Bliskość jest ważna
bez względu na wiek

loga, urologa czy sek-
suologa. Konsultacje 
lekarskie są niezwykle 
ważne, bo często spa-
dek libido jest pierwszym 
wyraźnym objawem roz-
wijających się chorób. 
Jak cieszyć się seksem 
po 60-tce? W łóżku war-
to postawić na bliskość, 
zaufanie i cieszyć się ze 
wspólnych chwil. Wy-

brać pozycje, które 
nie obciążają part-

nera i zadbać 
o intymną atmos-

Seks dla osób starszych 
wcale nie musi być te-
matem tabu. Choć mogą 
pojawiać się pewne prze-
szkody i niedogodności 
w życiu intymnym, nie ma 
problemu, z którym nie 
można sobie poradzić. Se-
niorzy często zmagają się 
z andropauzą, a seniorki 
z menopauzą, jednak nie 
musi oznaczać to rezygna-
cji z seksu. 
Gdy tylko pojawią się 
pierwsze sygnały, że 
słabnie libido, trze-
ba szukać pomocy. 
Odpowiednia będzie 
konsultacja u gineko-

UŻYJ
AFRODYZJAKÓW

A MOŻE...

płciowych.

cjonowanie układu mo-
czowego oraz poprawia 
ukrwienie narządów 
płciowych.płciowych.
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WYWIAD Z POMYSŁODAWCĄ

JAK JEDNOROŻEC TRAFIŁ DO ŁODZI

– BRZMI DUMNIE
JEDNOROŻEC

Historia 
pewnego
pomnika

Paweł Bąk (39 l.)
Śródmieście

Dzisiaj cieszy oko łodzian i przyjezdnych. 
Jednak zanim stanął na podeście, jego hi-

storia była bardzo burzliwa i mówiły 
o nim setki, a nawet tysiące osób. 

Ale pomysł na stworzenie po-
mnika jednorożca poja-

wił się w jednej głowie 
– w głowie Pawła Bąka. 

Łodzianina ze Śródmie-
ścia.

- Kilka lat temu pra-
cowałem w biurze 
przy skrzyżowa-
niu Piotrkow-
skiej i Piłsudskie-
go. Widziałem 
z okien Stajnię 
J e d n o r o ż c ó w 
i  to ona była moją 

główną inspira-
cją. Chciałem, żeby 

w okolicach Stajni 
pojawił się jednorożec – 

zdradza Paweł Bąk.
A właściwie cała jego rodzi-

na. Pomysł przelany został na 

papier, a wniosek „wpadł” 
do puli ponadosiedlowej 
w Budżecie Obywatelskim. 
I od samego początku bu-
dził wiele kontrowersji. 
A że projekt niepotrzeb-
ny, a że za drogi, a to że 
w mieście są inne waż-
niejsze potrzeby. Ale 
zwolenników także nie 
brakowało. I ostatecznie 
w głosowaniu wygrał i tra-
fi ł do realizacji.
- Po odsłonięciu pomnika 
przez wiele tygodni wi-
działem, jak ludzie pod-
chodzili i fotografowali się 
przy nim. Czułem dumę, 
że powstał. Myślę, że po 
latach będę się nim chwalił 
swoim dzieciom, a może 
nawet wnukom – mówi 

pomysłodawca. 

Pomnik jednorożca stanął 
na rogu ulicy Piotrkow-
skiej i alei Mickiewicza 
w czerwcu 2019 roku. 

Wcześniej przypłynął 
do Łodzi z Japonii. Jego 
historia jest tak barwna, 
jak sama postać jedno-
rożca w kulturze i histo-
rii. Łódzki jednorożec 
miał szansę pojawić się 
w naszym mieście, dzię-
ki Budżetowi Obywa-
telskiemu i projektowi 
Pawła Bąka. Po tym jak 
u zbiegu Piotrkowskiej 
i Mickiewicza stanął 

Zachęca jednocześnie 
innych łodzian do aktyw-
nego udziału w Budżecie 
Obywatelskim. Aktual-
nie trwa jego IX edycja. 
W tym roku mieszkańcy 
zgłosili około 1.000 wnio-
sków, będzie w czym wy-
bierać podczas głosowa-
nia, które zaplanowane 
jest na październik.
- To jest dobra okazja, 
żeby przede wszystkim 
poprawić coś na swoim 
osiedlu. Coś, co nas wku-
rza, np. że brakuje drzew 
albo auta parkują przed 
przejściem dla pieszych. 
Postawienie słupków 
czy posadzenie drzewa 
to przykłady wniosków 
z BO – niezbyt kosztow-
nych, a jednak zmieniają-

cych życie na 
lep-

Przystanek Centrum, po-
pularnie nazywany Staj-
nią Jednorożców, Paweł 
Bąk złożył projekt pn. 
„Jednorożce do stajni jed-
norożców – nie całkiem 
poważny pomnik dla ma-
łych i dużych łodzian”. 
A mieszkańcy pomysł po-
traktowali całkiem serio 
i… oddali na niego 3774 
głosy. Tym sposobem 
wniosek przeszedł do re-
alizacji. Projekt zakładał, 
że pomnik będzie two-
rzyła cała rodzina jedno-
rożców, artyści wzięli się 
do roboty… ale pomysły 

były dalekie od oczeki-
wań łodzian. Dlatego, po 
kolejnych perturbacjach, 
postanowiono, że projek-
tem zajmie się Tomohiro 
Inaba. W zamyśle japoń-
skiego artysty pomnik 
skurczył się z całej rodzi-
ny do jednego (a właści-
wie połowy) jednorożca. 

RUT

sze. Żału-
ję, że niestety 

jest mniej środków na 
Budżet Obywatelski, niż 
to było w poprzednich 
latach. Jednocześnie cie-
szę się, że zostały wpro-
wadzone zmiany, dzięki 
którym nie musimy już 
na osiedlu „walczyć” 
z projektami szkół lub 
innych dużych placówek 
– dodaje Paweł Bąk.
Idea budżetu obywa-
telskiego znana jest ło-
dzianom od 2013 roku. 
Każdego roku do ŁBO 
wpływa kilkaset tysięcy 
wniosków, a w głosowa-
niu biorą udział dziesiąt-
ki tysięcy łodzian.

RUT

JAK JEDNOROŻEC TRAFIŁ DO ŁODZI

– BRZMI DUMNIE
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go. Widziałem 
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i  to ona była moją 
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do puli ponadosiedlowej 
w Budżecie Obywatelskim. 
I od samego początku bu-
dził wiele kontrowersji. 
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ny, a że za drogi, a to że 
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niejsze potrzeby. Ale 
zwolenników także nie 
brakowało. I ostatecznie 
w głosowaniu wygrał i tra-
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działem, jak ludzie pod-
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przy nim. Czułem dumę, 
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swoim dzieciom, a może swoim dzieciom, a może 
nawet wnukom – mówi nawet wnukom – mówi 

pomysłodawca. 

Pomnik na stałe
 wpisał się w krajobraz

centrum!

Łódzki jednorożec 
7 czerwca obchodzi

swoje 2. urodziny

Łodzianie chętnie
fotografują się z jednorożcem

GDZIE?

JAK WYGLĄDA?

Pomnik jednorożca w Łodzi znajduje 
się u zbiegu ulicy Piotrkowskiej 
i alei Mickiewicza. 

Rzeźba ma prawie 3 metry wysokości i jest wykonana ze stali. Ale jest to 
nietypowy pomnik – wyraźną formę ma głowa z rogiem pośrodku czoła, 
przednie nogi z kopytami i klatka piersiowa. Pozostała część to konstruk-
cja cienkich drutów, która sprawia wrażenie, jakby jednorożec ulatniał się 
w powietrzu.

INFO

FOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL



AKTUALNOŚCI8

NASZA

HISZPANIA

SZWECJA

GRUPA NA

GRUPA E

Hiszpania to bez wątpienia 
najpoważniejszy rywal Po-
laków w fazie grupowej na 
Euro. To także murowany 
faworyt grupy E. „Czerwo-
ni” aż trzykrotnie triumfo-
wali w turnieju – ostatni raz 
w 2012 roku, czyli na polsko-

Szwedzi uznawani są 
za głównych rywali Po-
laków w walce o awans 
do ⅛ fi nału Mistrzostw 
Europy. W swojej grupie 
eliminacyjnej zajęli drugie 
miejsce, ustępując miejsca 
tylko Hiszpanom. Reży-
serem gry Skandynawów 

-ukraińskich  mistrzo-
stwach. Jednak czy 
Biało - Czerwoni są bez 
szans w starciu z dru-
żyną Luisa Enrique?
Polacy mogą upatry-
wać nadziei w tym, że 
obecna reprezentacja 
Hiszpanii to wielka 
niewiadoma. W skła-

dzie powołanym na 
turniej nie znalazł się m.in. 
Sergio Ramos – wieloletni 
kapitan reprezentacji i legen-
da kadry narodowej. Co jesz-
cze ciekawsze, nie znalazł 
się w niej żaden zawodnik 
Realu Madryt – aktualnego 
wicemistrza kraju. Nieobec-

jest Emil Forsberg. 
Zawodnik RB Lipsk 
to zdecydowanie 
najgroźniejsza broń 
w arsenale Janne 
Anderssona. Jednak 
„pistoletów” jest 
więcej. Aleksander 
Isak, który w każ-

dym okienku transferowym 
przymierzany jest do naj-
większych klubów ligi hisz-
pańskiej, może nam sprawić 
nie lada problem – łączy 
w sobie cztery cechy, które 
tworzą z niego napastnika 
kompletnego: wzrost, szyb-
kość, drybling i wykończenie. 

ność „Królewskich”  to nie 
lada sensacja, szeroko ko-
mentowana w hiszpańskich 
mediach. Nie można jednak 
uznać, że drużyna pod wo-
dzą Luisa Enrique jest osła-
biona. Zagra w niej sporo so-
lidnych zawodników. Dość 
powiedzieć, że 10 piłkarzy 
gra na co dzień w angielskiej 
Premier League – jednej 
z najsilniejszych lig świata.
Dlatego właśnie re-
prezentacja Hiszpanii 
to jedna wielka niewia-
doma. W drużynie bra-
kuje wielkich nazwisk, 
które do tej pory stanowiły 
o skuteczności reprezenta-

cji. Ale nazwiska przecież 
nie grają. Hiszpanie to na 
papierze znakomity ze-
spół, który z pewnością 
okaże się bardzo groźny. 
Pytanie, czy to wystar-
czy, żeby wygrać turniej?
 JB

Na indywidualne wyróż-
nienie zasługuje również 
Dejan Kulusevski. Wszech-
stronny skrzydłowy Juven-
tusu może być utrapieniem 
dla naszych wahadłowych. 
Jednak Szwecja to nie tyl-
ko indywidualności. 
Przede wszystkim jest 
to dobrze zorganizowany 
zespół, który gra bardzo 
fizyczną piłkę. Polacy mu-
szą bardzo umiejętnie zarzą-
dzać pressingiem, z którym 
reprezentacja Trzech Ko-
ron nie radzi sobie najlepiej.

PB

HISZPANIA

GRUPA NA

Hiszpania to bez wątpienia 
najpoważniejszy rywal Po-
laków w fazie grupowej na 
Euro. To także murowany 
faworyt grupy E. „Czerwo-
ni” aż trzykrotnie triumfo-
wali w turnieju – ostatni raz 
w 2012 roku, czyli na polsko-

Sergio Busquets (32 l.)
jeden z bardziej doświadczonych 
zawodników kadry Hiszpanii

GŁÓWNY RYWAL POLAKÓW 

FAWORYT GRUPY

Na indywidualne wyróż-
nienie zasługuje również 
Dejan Kulusevski. Wszech-
stronny skrzydłowy Juven-
tusu może być utrapieniem 
dla naszych wahadłowych. 
Jednak Szwecja to nie tyl-
ko indywidualności. 
Przede wszystkim jest 
to dobrze zorganizowany 
zespół, który gra bardzo 
fizyczną piłkę. Polacy mu-
szą bardzo umiejętnie zarzą-
dzać pressingiem, z którym 
reprezentacja Trzech Ko-
ron nie radzi sobie najlepiej.

PB

Emil Forsberg (29 l.) 
mózg reprezentacji Szwecji

lidnych zawodników. Dość 
powiedzieć, że 10 piłkarzy 
gra na co dzień w angielskiej 
Premier League – jednej 
z najsilniejszych lig świata.
Dlatego właśnie re-
prezentacja Hiszpanii 
to jedna wielka niewia-
doma. W drużynie bra-
kuje wielkich nazwisk, 
które do tej pory stanowiły 
o skuteczności reprezenta-

 JB

Emil Forsberg (29 l.) Emil Forsberg (29 l.) 
mózg reprezentacji Szwecji

FOT. ŁUKASZ SKIWOT/CYFRASPORT >

FOT. ŁUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT
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WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

ANGLIA CHORWACJA

ANGLIA SZKOCJA

CHORWACJA CZECHY

SZKOCJA CHORWACJA

CZECHY SZKOCJA

CZECHY ANGLIA

GRUPA D

AWANS:

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

POLSKA SŁOWACJA

SZWECJA SŁOWACJA

POLSKA HISZPANIA

HISZPANIA SŁOWACJA

HISZPANIA SZWECJA

POLSKA SZWECJA

GRUPA E

AWANS:

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WĘGRY PORTUGALIA

WĘGRY FRANCJA

PORTUGALIA NIEMCY

FRANCJA PORTUGALIA

FRANCJA NIEMCY

WĘGRY NIEMCY

GRUPA F

AWANS:

SKARB KIBICA



SKARB KIBICA  2

WYNIK
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WYNIK



SKARB KIBICA  3

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

TURCJA WŁOCHY

WŁOCHY SZWAJCARIA

TURCJA WALIA

WALIA WŁOCHY

WALIA SZWAJCARIA

TURCJA SZWAJCARIA

GRUPA A

AWANS:

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

DANIA FINLANDIA

DANIA BELGIA

FINLANDIA ROSJA

FINLANDIA BELGIA

BELGIA ROSJA

ROSJA DANIA

GRUPA B

AWANS:

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

WYNIK

AUSTRIA MACEDONIA

HOLANDIA AUSTRIA

UKRAINA MACEDONIA

HOLANDIA MACEDONIA

HOLANDIA UKRAINA

UKRAINA AUSTRIA

GRUPA C

AWANS: AWANSE Z TRZECIEGO MIEJSCA:
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SŁOWACJA

POLSKA

Słowacy to teoretycznie 
najsłabszy zespół naszej 
grupy. Podopieczni Ste-
fana Tarkovicia awans 
do turnieju fi nałowe-
go wywalczyli dopiero 
w barażu z Irlandią Pół-
nocną. Poza Markiem 
Hamsikiem, który najlep-
sze sezony ma już za sobą, 
próżno szukać wielkich 

Do Euro przystąpimy 
jako zespół niespodzian-
ka. Decyzją prezesa PZPN 
tuż po eliminacjach Jerze-
go Brzęczka zastąpił Pau-
lo Sousa i to właśnie jemu 
powierzono misję zawo-
jowania Europy. Pod wo-
dzą Portugalczyka roze-
graliśmy cztery spotkania, 
z których jedno wygraliśmy, 
jedno przegraliśmy i dwa 
zremisowaliśmy. Nowy 
selekcjoner już na starcie 
zmienił ustawienie. Zaczę-
liśmy grać trójką obrońców 
i dwoma wahadłowymi, co 
daje nam więcej możliwo-
ści zarówno w ataku, jak 
i w destrukcji. Potrafi my 
grać bardzo intensywnie 
z przodu, spychając do de-
fensywy takie zespoły jak 
Anglia czy Rosja. Najwięk-
szym mankamentem naszej 
drużyny są proste, czasem 
niewymuszone błędy.

gwiazd w kadrze 
naszych południo-
wych sąsiadów. 
Nie można im 
jednak odmówić 
solidności – Mar-
tin Dubravka, 
Milan Skriniar, 
Stanislav Lobotka 

czy Ondrej Duda to zawod-
nicy ograni  na europejskich 
arenach i zawsze groźni. Na 
liście powołanych możemy 
zobaczyć też kilku znajo-
mych, którzy grali lub wciąż 
grają w Ekstraklasie: Dusan 
Kuciak, Lubomir Satka czy 
Lukas Haraslin. Słowaków 
cechuje cofnięta druga linia 
i próba gry z kontry. Dlatego 

 Momentami na-
szym defenso-

rom brakuje konsekwencji 
i koncentracji, przez co tra-
ciliśmy gole, które nie po-
winny się przydarzyć. 
Nie najlepiej radzimy 
sobie również z inten-
sywnym pressingiem, 
co będzie istotne w star-
ciu z Hiszpanami. Mamy 
jednak sporo atutów, 
które czynią nas jednym 
z faworytów do awan-
su. Największym z nich 
jest Robert Lewandowski. 
Supersnajper z Bayernu jest 
nie tylko skuteczny pod 
bramką, ale potrafi  też roz-
grywać i pracować w obro-
nie. Środek pola również 
wygląda dobrze – Grzegorz 
Krychowiak, Mateusz Klich 
i Piotr Zieliński w swoich 
klubach są czołowymi posta-
ciami. Warto również zwró-
cić uwagę na Kamila Jóźwia-
ka, Jakuba Świerczoka czy 
Przemysława Frankowskie-
go, którzy w ostatnim czasie 
pokazują się z dobrej strony.
 PB 

wysoko grająca reprezenta-
cja Polski musi być bardzo 
czujna w defensy-
wie. Nasi pierwsi 
grupowi rywale 
pokazali niedawno, że po-
trafi ą wygrywać z mocnymi 
zespołami. W kwalifi kacjach 
do Mistrzostw Świata po-
konali Rosję 2:1. Selekcjoner 
Słowaków niedawno powie-
dział, że to Polska będzie fa-
worytem w starciu na Euro, 
jednak jeżeli podejdziemy 
do tego meczu z nastawie-
niem, że zwycięstwo nam 
się należy, możemy na ko-
niec być srogo rozczarowani.

PB

NAJSŁABSI W GRUPIE?

JAK ZAGRAJĄ NASI?

SŁOWACJA
wysoko grająca reprezenta-
cja Polski musi być bardzo 
czujna w defensy-
wie. Nasi pierwsi 
grupowi rywale 
pokazali niedawno, że po-
trafi ą wygrywać z mocnymi 
zespołami. W kwalifi kacjach 
do Mistrzostw Świata po-
zespołami. W kwalifi kacjach 
do Mistrzostw Świata po-
zespołami. W kwalifi kacjach 

konali Rosję 2:1. Selekcjoner 
Słowaków niedawno powie-
dział, że to Polska będzie fa-
worytem w starciu na Euro, 
jednak jeżeli podejdziemy 
do tego meczu z nastawie-
niem, że zwycięstwo nam 
się należy, możemy na ko-
niec być srogo rozczarowani.

PB
Marek Hamsik (33 l.)

 największa gwiazda Słowaków

POLSKA
Do Euro przystąpimy 

jako zespół niespodzian-
ka. Decyzją prezesa PZPN 
tuż po eliminacjach Jerze-
go Brzęczka zastąpił Pau-
lo Sousa i to właśnie jemu 
powierzono misję zawo-
jowania Europy. Pod wo-
dzą Portugalczyka roze-
graliśmy cztery spotkania, 
z których jedno wygraliśmy, 
jedno przegraliśmy i dwa 
zremisowaliśmy. Nowy 
selekcjoner już na starcie 
zmienił ustawienie. Zaczę-
liśmy grać trójką obrońców 
i dwoma wahadłowymi, co 
daje nam więcej możliwo-
ści zarówno w ataku, jak 
i w destrukcji. Potrafi my 
grać bardzo intensywnie 
z przodu, spychając do de-
fensywy takie zespoły jak 
Anglia czy Rosja. Najwięk-
szym mankamentem naszej 
drużyny są proste, czasem 
niewymuszone błędy.

 Momentami na-
szym defenso-

rom brakuje konsekwencji 
i koncentracji, przez co tra-
ciliśmy gole, które nie po-
winny się przydarzyć. 
Nie najlepiej radzimy 
sobie również z inten-
sywnym pressingiem, 
co będzie istotne w star-
ciu z Hiszpanami. Mamy 
jednak sporo atutów, 
które czynią nas jednym 
z faworytów do awan-
su. Największym z nich 
jest Robert Lewandowski. 
Supersnajper z Bayernu jest 
nie tylko skuteczny pod 
bramką, ale potrafi  też roz-
grywać i pracować w obro-
nie. Środek pola również 
grywać i pracować w obro-
nie. Środek pola również 
grywać i pracować w obro-

wygląda dobrze – Grzegorz 
Krychowiak, Mateusz Klich 
i Piotr Zieliński w swoich 
klubach są czołowymi posta-
ciami. Warto również zwró-
cić uwagę na Kamila Jóźwia-
ka, Jakuba Świerczoka czy 
cić uwagę na Kamila Jóźwia-
ka, Jakuba Świerczoka czy 
cić uwagę na Kamila Jóźwia-

Przemysława Frankowskie-
go, którzy w ostatnim czasie 
pokazują się z dobrej strony.
 PB 

Cała Polska 
liczy na „Lewego“

 Momentami na-
szym defenso-

rom brakuje konsekwencji 
i koncentracji, przez co tra-
ciliśmy gole, które nie po-
winny się przydarzyć. 
Nie najlepiej radzimy 
sobie również z inten-
sywnym pressingiem, 
co będzie istotne w star-
ciu z Hiszpanami. Mamy 
jednak sporo atutów, 
które czynią nas jednym 
z faworytów do awan-
su. Największym z nich 
jest Robert Lewandowski. 
Supersnajper z Bayernu jest 
nie tylko skuteczny pod 
bramką, ale potrafi  też roz-
grywać i pracować w obro-
nie. Środek pola również 
grywać i pracować w obro-
nie. Środek pola również 
grywać i pracować w obro-

wygląda dobrze – Grzegorz 
Krychowiak, Mateusz Klich 
i Piotr Zieliński w swoich 
klubach są czołowymi posta-
ciami. Warto również zwró-
cić uwagę na Kamila Jóźwia-
ka, Jakuba Świerczoka czy 
cić uwagę na Kamila Jóźwia-
ka, Jakuba Świerczoka czy 
cić uwagę na Kamila Jóźwia-

Przemysława Frankowskie-
go, którzy w ostatnim czasie 
pokazują się z dobrej strony.
 PB 

Czy Kamil Jóźwiak (23 l.)
włączy turbo?

FOT. ŁUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK/CYFRASPORT

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK/CYFRASPORT
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Łódź ma największy w Euro-
pie miejski las, a w nim pełno 
atrakcji. Znajdziemy tu nie 
tylko plażę, wodny plac za-
baw, park linowy, przystań 
z kajakami, ale także naj-
starsze łódzkie zabytki.

Kto mieszka w Łodzi od 
urodzenia, a nigdy nie był 
w Lesie Łagiewnickim czy 
nie kąpał się w  Arturów-
ku, niech się do tego nie 
przyznaje. Zielone płuca 
Łodzi to największy miej-
ski las w Europie. Płyną 
przez niego dwie rzeki. 
W północnej części, nad 
Łagiewniczanką stoją 
340-letnie drewniane ka-
pliczki – to najstarsze łódz-
kie zabytki. 
W centrum lasu, na Bzurze 
powstał Arturówek. Na 
największym stawie znaj-
duje się plaża z kąpieli-
skiem, na nieco mniejszym 
– pomost ze sprzętem 
wodnym do wypożycza-
nia. Przystań została w ze-
szłym roku przebudowa-
na, a dla bezpieczeństwa 
kąpiących się zainstalo-
wano monitoring. Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
dokupił też 6 rowerów 
wodnych oraz 8 kajaków. 
Ale na tym nie koniec 
zmian. Jeszcze w tym roku, 
ale już po zamknięciu se-
zonu, w miejscu istniejącej 
plaży, powstanie nowa, 
nazwana „szmaragdo-
wą riwierą”. Cały piasek 
zostanie wymieniony na 
nowy, nowe będą też latar-
nie i ławki. Z plaży znikną 
stare pomosty, a ratownicy 
dostaną profesjonalne sta-
nowisko i będą mogli po-
czuć się jak w Słonecznym 
Patrolu.
- Posadzimy też przy plaży 
nową zieleń. Z jednej stro-
ny będzie to dodatkowa 
atrakcja, a z drugiej zabez-
pieczenie, które uchroni 
ścieżki przed wymywa-
niem podczas gwałtow-
nych ulew – mówi Łukasz 
Kucharski, dyrektor MO-
SiR w Łodzi. 
Prace zaplanowane są na 
wrzesień. Koszt inwestycji 
to 670 tys. złotych. 

RUT

ŁAGIEWNIKI
DLA KAŻDEGO

AKTYWNIE
W ARTURÓWKU

ZIELONE PŁUCA ŁODZI

KAWAŁ HISTORII

FOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL
„Arturówek” to świetnie 
miejsce do letniego wypo-
czynku. W sezonie można 
się tutaj kąpać, korzystać 
z przystani wodnej, a także 
wypożyczyć kajaki czy ro-
wery wodne. 
Nie brakuje też atrakcji dla 
amatorów aktywnego wy-
poczynku na brzegu – jest 
tu siłownia zewnętrzna, 
ścieżki biegowe i do nor-
dic walking – łącznie aż 
5 km. Najmłodsi będą mie-
li frajdę na wodnym placu 
zabaw. 

RUT

Las Łagiewnicki to pozo-
stałość dawnej puszczy. 
Osada Łagiewniki powsta-
ła we wczesnym średnio-
wieczu jako wieś służebna, 
gdzie wyrabiano drew-
niane naczynia na wodę, 
czyli łagiewy i stąd nazwa. 
W połowie XVI w. osada 
stała się własnością szla-
checką. Jej właścicielem 
był Jan Łagiewnicki. Po-
tem majątek przechodził 
z rąk do rąk – przejął go 
szlachcic Jerzy Bełdowski, 
ród Stokowskich i Karn-

Wodny plac zabaw 
powstał w 2017 roku

kowskich. W połowie XIX 
stulecia dobra łagiewnic-
kie znalazły się w rękach 
rodziny Zawiszów. Rozpo-
częły się wówczas wyręby 
lasu pod kolonię Łagiew-
niki Nowe, a następnie 
Marysin i Arturówek. Na 
obrzeżu powstał tartak 
oraz smolarnie i cegielnie. 
Do końca XIX w. całość 
lasów łagiewnickich nale-
żała do rodziny Heinzlów, 
a na własność miasta prze-
szły w 1925 r. W latach 20. 
XX w.  prawie 100 ha zosta-

ło rozparcelowane i sprze-
dane indywidualnym na-
bywcom na działki osiedla 
Arturówek, które zaczęło 
przekształcać się w pod-
miejskie osiedle willowo-
-letniskowe i taką funkcję 
pełni do dziś. 
Stawy o pow. 8,5 ha na cie-
ku Bzury zostały wykopa-
ne sztucznie i służą celom 
rekreacyjnym, podobnie 
jak malownicze leśne tere-
ny osiedla w ich sąsiedz-
twie.

agr

TAM, GDZIE SZUMIAŁA
PUSZCZA…



INFO
MONOPOLIS
ul. Kopcińskiego 62
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To jeden z najpiękniej odno-
wionych zespołów fabrycz-
nych, nie tylko w Łodzi, ale  
i na świecie. Można tam pójść 
do restauracji, muzeum, gale-
rii, do teatru lub… po prostu 
posiedzieć. 

Monopolis to zrewitali-
zowane fabryki dawnego 
monopolu, który przez 
ponad 100 lat produkował 
w Łodzi wódkę. Jest to re-
witalizacja tak udana, że 
zdobywa nagrody w kraju 
i na świecie. W tym wy-
różnienia na prestiżowych 
targach nieruchomości 
MIPIM w Cannes.

Rewitalizacja fabryk

OD MONOPOLU
DO MONOPOLISINFO

Monopol

Historia Monopolu Wód-
czanego, a późniejszego 
Polmosu, sięga 1902 roku. 
Właśnie wtedy rozpoczął 
on produkcję najróżniej-
szych wódek. Monopol 
powstał na wschód od cen-
trum miasta, przy ówcze-
snej szosie Rokicińskiej. Od 
samego wybudowania był 
imponujący, większe były 
tylko fabryczne imperia 
Karola Scheiblera i Izraela 
Poznańskiego.

Co by tu zrewitalizo-
wać?

Po drugiej wojnie świato-
wej Monopol przemiano-

wał się na Polmos i tak 
dotrwał do 2007 roku, 

kiedy to fabryki 
zakończyły pro-

dukcję wódki. 
Z a b y t k o w e , 
ceglane gma-

chy kupiła od syndyka 
Polmosu łódzka rodzinna 
firma – Virako. Deweloper 
miał już w swoim portfo-
lio rewitalizację dawnej 
fabryki motorów Henryka 
Wagnera przy ul. Dow-
borczyków oraz pierwszy  
w Łodzi biurowiec najwyż-
szej klasy, czyli A, który 
stanął przy skrzyżowaniu 
marszałków. Po sąsiedzku 
był właśnie upadający Pol-
mos i tak zaczął rodzić się 
pomysł na Monopolis.

Monopolis

Logo wymyślił jeden  
z najlepszych polskich 
designerów – Janusz Ka-
niewski, który projektował 
samochody, m.in. Ferrari, 
a inwestycja rozpoczęła się 
w 2017 roku. Za projekt 
rewitalizacji fabryk odpo-
wiedzialna była pracownia 
„Grupa 5 Architekci”. 
- Monopolis to miejsce 
wyjątkowe. Ujmujące już 

przy pierwszym poznaniu  
– mówi Łukasz Grzelewski, 
główny projektant.
Dawny Monopol to dzisiaj 
centrum biznesowo-kultu-
ralno-rozrywkowe. Archi-
tektom udało się stworzyć 
piękne i kameralne miejsce, 
pomimo tego, że najwięcej 
przestrzeni zajmują biu-
ra. Aby osiągnąć ten efekt, 
zdecydowali się na podko-
panie jednego z budynków! 
Dzięki obniżeniu poziomu 
odsłonięto piwnice i tak 
powstał pasaż pełen zieleni  
i restauracyjnych ogród-
ków. To miejsce na towa-
rzyskie spotkania, ale także 
na pracę w plenerze, jeśli 
komuś znudzi się siedzenie 
w biurze.

Zabytki i kultura

Obok biur i gastronomii, 
ważną częścią Monopo-
lis jest scena teatralna  
i otwarte właśnie muzeum 
„Monopol. Alchemia Wód-
ki”, które współtworzyli 
d a w n i pracownicy 

Polmosu. Virako regular-
nie też organizuje otwarte 
wydarzenia kulturalne, 
np. koncerty, na których 
występują znani polscy ar-
tyści.

Aleksandra Hac

CIEKAWOSTKA Z HISTORII Po wybuchu pierwszej wojny światowej Mo-
nopol obok wódki produkował także tytoń. Umieszczono w nim nawet 
przytułek, szkołę i… prosektorium.
W 1927 roku produkcję tytoniu przeniesiono na ul. Kopernika,  
a w czasie drugiej wojny światowej w Monopolu urządzono magazyn Weh-
rmachtu. W PRL oprócz alkoholu produkowano też denaturat i ocet. 

INFO

SMAKI POLMOSU Sztandarowym pro-
duktem kojarzącym się z Łodzią była 
wódka Prezydent. Ważną pozycję 
w portfolio zakładu stanowiły tak-
że wódki Delikatesowa, Columbus  
i Regnum. Osobnym rozdziałem były 
wódki smakowe i kolorowe: Klubowa, 
Żołądkówka, Pieprzówka, Leśna i Mio-
dowa. Ich jakość to wynik wieloletnie-
go doświadczenia w tworzeniu nowych 
receptur tego rodzaju trunków – przez 
pewien okres zakład w Łodzi był wręcz 
„kuźnią” alkoholi smakowych.

INFO

FOT. LODZ.PL
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INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ 

UWAGA

TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ: STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

Przybyszewskiego/Tatrzańska 
Plac Niepodległości
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków 
Rondo Solidarności
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkińska/Wyszyńskiego

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Zachodnia 47
Politechniki 32
Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153
Piłsudskiego 100

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

7:00 - 10:00

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach.

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 28
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)

Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

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

Manufaktura
Galeria Łódzka
Stajnia Jednorożców
Limanowskiego/Włókniarzy
Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Łagiewnicka/Julianowska
Kilińskiego/Północna

15:00 - 18:00

TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ:

Przybyszewskiego/Tatrzańska 

Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków 

Retkińska/Wyszyńskiego

Limanowskiego/Włókniarzy
Rzgowska/Paderewskiego

Nasi kolporterzy będą 
rozdawać gazetę ŁÓDŹ.PL 

rano i po południu

Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Łagiewnicka/Julianowska

Limanowskiego/Włókniarzy
Rzgowska/Paderewskiego
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ŁKS TERMALICA

23
ŁKS wy-

grywa u sie-
bie z Termalicą 3:2 

i przed ostatnią kolejką jest 
już pewny gry w barażach 
o ekstraklasę.

W spotkaniu na szczycie 
nie zabrakło jednak emocji 
i kontrowersji.
Pierwszą połowę od-
ważnie zaczęli goście, 
a w ŁKS dało się wyczuć 

nieco nerwowości. Z cza-
sem łodzianie grali coraz 
pewniej i stwarzali sobie 
sporo okazji. 
W 34. minucie mogli 

już prowadzić 2:0. 
Radwański zagrał ręką 
w polu karnym, jednak 
sędzia popełnił błąd 
i nie odgwizdał ewi-
dentnego karnego.

Na szczęście Ryce-
rze Wiosny się 

nie poddali 
i w 39. mi-
nucie objęli 

prowadzenie. 

Kapitalne dośrodkowanie 
Dankowskiego i Trąbka 
strzałem z woleja pewnie 
umieścił futbolówkę w siat-
ce.
Niewykorzystane oka-
zje zemściły się w drugiej 
połowie. Tuż po jej roz-
poczęciu sędzia odgwiz-
dał rzut wolny po faulu 
Domingueza, przed li-
nią boczną pola karnego 
ŁKS-u. Stefaniak dośrod-
kował na dalszy słupek, 
a Grzybek przeskoczył 
łódzkich obrońców i głów-
ką skierował piłkę do bram-
ki.
Po straconym golu łodzia-
nie szybko jednak odzy-
skali pewność siebie. W 82. 
minucie po raz drugi do 
bramki trafi a Trąbka, który 
główką przyjmuje kolejne 
znakomite dośrodkowanie 
Dankowskiego.
Prawdziwy horror zaczął 
się jednak pod koniec me-
czu. W 89. minucie sędzia 
Marciniak niesłusznie od-
gwizdał faul Dankowskiego 

w polu karnym i wskazał 
na 11. metr. Rzut karny 
pewnie wykorzystał Wlazło 
i Termalica doprowadzi-
ła do remisu, który dawał 
jej bezpośredni awans do 
ekstraklasy. Mecz zrobił się 
nerwowy, a sędzia doliczył 
do regulaminowego czasu 
aż 5 minut, do których do-
łożył kolejne 3. I właśnie 
w 98. minucie, w polu 
karnym faulowany zo-
stał Moros. Jedenastkę 
wyegzekwował Sekul-
ski, który ustalił wynik spo-
tkania na 3:2.
ŁKS wygrał w pełni za-
służenie. Gra Rycerzy 
Wiosny mogła się podo-
bać. Nie brakowało 
w niej determinacji 
i pomysłów. Je-
śli łodzia-
nie pod 
wodzą no-
wego trenera 
utrzymają taki po-
ziom, mogą jeszcze po-
walczyć o Ekstraklasę.

Jakub Bień

RADOŚĆ PRZY AL. UNII

ŁKS: Malarz – Dankowski, Mo-
ros, Marciniak, Klimczak, Pirulo 
(80’ Wolski), Dominguez (86’ 
Srnić), Rozwandowicz, Trąbka 
(86), Gryszkiewicz (86’ Saj-
dak), Ricardinho (64’ Sekulski)

WIDZEW: Vjacelasv Kurjavcevs, Filip Becht (92’ Dawid Owczarek), Michał Grudniewski, Krystian Nowak, Pa-
tryk Stępiński, Bartłomiej Poczobut, Mateusz Możdzeń (70’ Caique), Piotr Samiec-Talar (70’ Jakub Kmita), 
Marek Hanousek, Paweł Tomczyk, Karol Czubak

w niej determinacji 
i pomysłów. Je-

wego trenera 
utrzymają taki po-
ziom, mogą jeszcze po-
walczyć o Ekstraklasę.

Jakub Bień

dak), Ricardinho (64’ Sekulski)

GRYSZKIEWICZ

RICARDINHO
PIRULO

TRĄBKA

KLIMCZAK

DOMINGUEZ

ROZWANDOWICZ

MARCINIAK

MOROS

DANKOWSKI

MALARZ

Przed spotkaniem Marcin 
Broniszewski zapowiadał 
sportową złość i zwycięstwo. 
Dostaliśmy festiwal błędów i 
kolejny zremisowany mecz, 
który powinien zakończyć 
się zwycięstwem łodzian. 

Ach, kolejny błąd – najczę-
ściej powtarzali komen-
tatorzy meczu Korony 
z Widzewem. Obie ekipy 
próbowały stwarzać oka-
zje, jednak albo brakowało 
ostatniego podania, albo 

Remis w meczu o pietruszkę
bramkarze nie mieli pro-
blemów z obroną strzałów. 
Przyjezdni najgroźniejszą 
akcję stworzyli już w 9. 
minucie. Po dośrodkowa-
niu Poczobuta piłkę głową 
uderzał Możdżeń, jednak ta 
trafi ła tylko w poprzeczkę. 
Przez następne pół godziny 
na placu gry nie działo się 
zbyt wiele. 
Minimalnie lepiej wyglą-
dali Koroniarze, jednak nie 
potrafi li postawić kropki 
nad „i”, aż do 42. minuty. 
W niezbyt groźnej sytuacji 
fatalny błąd popełnia Moż-
dżeń. Piłka podana prosto-
padle w pole karne zostaje 
przejęta przez zawodnika 
Korony, który zostaje fau-
lowany, a arbiter bez cienia 
wątpliwości wskazuje na 

Strzelił 
zwycięskiego gola

11. metr. Rzut karny na gola 
zamienił Jacek Podgórski. 
Druga połowa rozpoczęła 
się niemal bliźniaczo. Wi-
dzew znów jako pierwszy 
miał swoje sytuacje i znów 
je marnował. Dwa razy 
na listę strzelców powinien 
wpisać się Paweł Tom-
czyk, jednak za pierwszym 
razem uderzył niecelnie, 
a za drugim górą był Mar-
celi Zapytowski. Czerwo-
no-biało-czerwoni prezen-
towali się lepiej, stwarzali 
sytuacje, naciskali i zostało 
to nagrodzone. W 83. minu-
cie debiutant Jakub Kmita 
dośrodkował z prawej stro-

ny w pole karne, 
a akcję wykoń-
czył Karol Czu-
bak. Przed Wi-

dzewem ostatnie 
starcie, w niedzielę za ty-
dzień na własnym obiekcie 
zmierzy się z Odrą Opole. 

Piotr Baleja

ŁKS pokonuje

TABELA 1 LIGI
Lp. Nazwa Mecz. B P
1. Radomiak Radom 33 47:20 65

2. Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza 33 56:28 64

3. GKS Tychy 32 43:25 59

4. Arka Gdynia 33 48:32 57

5. ŁKS Łódź 33 58:40 57

6. Miedź Legnica 33 48:35 50

7. Górnik Łęczna 32 43:30 50

8. Odra Opole 32 33:34 49

9. Chrobry Głogów 33 34:42 44

10. Widzew Łódź 33 28:35 43

11. Sandecja Nowy Sącz 32 40:46 42
12. Korona Kielce 33 31:44 41
13. Stomil Olsztyn 33 31:48 34

14. Puszcza Niepołomice 32 29:44 34

15. GKS Jastrzębie 33 30:47 32

16. Resovia Rzeszów 33 26:43 32

17. Zagłębie Sosnowiec 32 34:41 29

18. GKS Bełchatów 33 24:49 23

RTS WIDZEWKORONA KIELCE

11

lidera!

Michał Trąbka

Łukasz Sekulski (przodem)

Najlepiej radził sobie 
z obroną gości 

Ł

Karol
Czubak

Strzelił 
wyrównującą 

bramkę



16 Poniedziałek, 7 czerwca  |  nr 3/2021

Zadzwoniłam kiedyś 
do wnuczki, żeby się 
z nią umówić na po-
gaduchy. Powiedziała 
mi, żebyśmy spotkały 
się przy „Stajni Jedno-
rożców”. Ponieważ nie 
znałam jeszcze tej na-

zwy, zapytałam, czy 
w łódzkim zoo 

pojawiły się 
jakieś nowe 

ŚMIEJMY SIĘ!

Ten kot z miasta Łodzi pochodzi...

Zadzwoniłam kiedyś 
do wnuczki, żeby się 
z nią umówić na po-
gaduchy. Powiedziała 
mi, żebyśmy spotkały 
się przy „Stajni Jedno-
rożców”. Ponieważ nie 
znałam jeszcze tej na-

zwy, zapytałam, czy 
w łódzkim zoo 

pojawiły się 
jakieś nowe 

ŚMIEJMY SIĘ!

KARTKA Z KALENDARZA

Bractwo Kurkowe

Znana na cyfrowym rynku fi rma 
Google działa od 1998 roku, a jej 
sztandarowym produktem jest 
wyszukiwarka, która daje dostęp 
do poszukiwanych stron tematycz-
nych i niemal nieograniczonych za-
sobów światowej sieci internetowej. 
Polski oddział Google został utwo-
rzony w 2005 roku.

7 czerwca 1824 roku zało-
żono Łódzkie Towarzystwo 
Strzeleckie (Lodzer Bürger 
Schützengilde), zwane  tak-
że Bractwem Kurkowym. 
To pierwsza w Łodzi or-
ganizacja społeczna, któ-
ra gromadziła pionierów 
włókiennictwa, przybyłych 
głównie z Niemiec, tworząc  
także początki łódzkiego 
sportu w formie urządza-
nych z wielką pompą za-

wodów strzeleckich oraz 
corocznego wyboru króla 
kurkowego. Uroczystości te 
były wielkim wydarzeniem. 
Już od wczesnego rana tłu-
my z Łodzi i okolicy groma-
dziły się na chodnikach ulicy 
Piotrkowskiej, aby zobaczyć 
barwny pochód bractwa, 
które miało swoją siedzibę 
przy Wodnym Rynku. Dzia-
łalność ŁTS została zawie-
szona po wybuchu I wojny 
światowej, a Bractwo Kurko-
we reaktywowano w Łodzi 
w 1994 roku.    agr

ŁÓDZKA POGODYNKA
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Google Czytaj: „gugl”

nych z wielką pompą za- szona po wybuchu I wojny 
światowej, a Bractwo Kurko-
we reaktywowano w Łodzi 
w 1994 roku.    agr

Siedziba Łódzkiego Towarzystwa 
Strzeleckiego na zdjęciu z 1930 r.

W XVII wieku 
w Łodzi odbyło 
się przypusz-
czalnie kilka 
procesów o cza-
ry, choć do naszych 
czasów zachował 
się dokument odnoszą-
cy się tylko do jednego 
z nich. To pochodzący 
z 8 czerwca 1652 roku 
protokół przebiegu ba-
dań sądowych niejakiej 
Zofi i Straszybot. Le-
gendy łódzkie mówią 
o Czarnej Mańce, cza-
rownicy potężnej, któ-
rej sadybę nad stawem 
na Jasieniu w Wólce 
nazywano Czarnym 
Dworem. Za czarowni-
cę uznano – jak głoszą 
przekazy – także Mary-
się Fikus, zwaną „Mań-
ką Kłak” oraz Baśkę 
z Sikawy rzekomo wy-
wołującą pożary...
W przypadku Zofi i Stra-
szybot, nazywanej Stra-
sibotką, to niestety nie 
była legenda. Oskarże-
nia odnosiły się do opi-
sywanych  przez brata 
i świadków dziwacz-
nych zachowań Strasi-
botki, która np. niosąc 
do domu wodę wyle-

wała ją na ziemię, a „od 
płotu wspak chodziła”. 
Zdarzało się jednak, że 
na proces o czary wła-
dze nie były przygo-
towane. Tak też było 
w XVII-wiecznej Łodzi, 
której rajcowie musieli 
poprosić o pomoc ko-
legów z pobliskiego 
Rzgowa, a wprawnego 
w torturach kata spro-
wadzić spoza terenu 
miasta. Wyrok jednak 
nie zapadł, ponieważ 
oskarżona zmarła pod-
czas tortur, złorzecząc 
na sędziów i gawiedź. 
A niektórzy widzieli, 
jak „odstąpił od niej 
czarny pies i wyfrunęły 
z jej ciała motylice…” 
Ostatni w Polsce pro-
ces czarownic odbył się  
w Doruchowie w zie-
mi wieluńskiej w 1775 
roku, w którym spalono 
na stosie kilkanaście ko-
biet.   agr

WIĘCEJ INFORMACJI
I CIEKAWOSTEK
Z NASZEGO MIASTA?

WIĘCEJ INFORMACJI
I CIEKAWOSTEK
Z NASZEGO MIASTA?

INFO

Wejdź na:

07.06 09.06
ŚRODA25°CPONIEDZIAŁEK

Jeden z cyklu 5 murali pn. „Łódzki/ludzki kot” na ścianie 
Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi przy ulicy Przyszkole 38

Nazywam się Irena (71 l.)
 i mieszkam na Górnej.

zwierzęta. Kiedy po-
wiedziała mi, że chodzi 
o ten kolorowy przystanek 
w centrum Łodzi, zaczę-
łam śmiać się do słuchaw-
ki. To była bardzo zabaw-
na pomyłka! 

Teraz juz wiem
gdzie w Łodzi jest „Stajnia Jednorożców”!

Jeżeli masz jakąś śmieszną
historię, napisz do nas:
redakcja@biblioteka.lodz.pl

Jednorożce
w łódzkim zoo? 

ŁÓDZKIE 
LEGENDY

ZNAD ŁÓDKIZNAD ŁÓDKI
CZAROWNICECZAROWNICE

To nazwa 7-piętrowego blo-
ku przy ul. Piotrkowskiej 172 
używana przez starsze po-
kolenie łodzian. Gdy w 1957 
roku oddawano ten okazały 
gmach, łodzianie pieszczotli-
wie nazwali go „Adasiem” 
od napisu na dźwigu, który 
pracował przy jego budo-
wie i tak już zostało przez 

lata po jego zdemontowaniu. 
Przez dekady w „Adasiu” 
działał salon „Mody Polskiej” 
oraz pralnia chemiczna, 
a blok stanął na miejscu sta-
rej parterowej zabudowy 
Pietryny (od numeru 172 do 
180), dając niejako początek 
przyszłej budowie łódzkiego 
„Manhattanu”.  agr

ADAŚ
NR 3

Ul. Piotrkowska 172 dzisiaj

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!




