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DLA DZIECI

POGODA

Plac zabaw

Fala tropikalnych

upałów

z drugiej ręki
W Łodzi powstał pierwszy
w Polsce plac zabaw, do
którego budowy wykorzystano używane materiały.
To pomysł na zwrócenie
uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska.
Można go odwiedzać do
27 czerwca.
Plac zabaw „zero waste”
(ang. zero marnotrawienia)
powstał w Pasażu Łódzkim
przy al. Jana Pawła. - Świadomość ochrony naszej
planety to działanie, które musimy przekazywać
dzieciom od najmłodszych
lat. Mamy nadzieję, że Ekologiczny Plac Zabaw Zero
Waste będzie inspiracją
zarówno dla najmłodszego
pokolenia, jak i rodziców.
Zapraszamy wszystkich

– mówi Anna Mrzewa, Dyrektor CH Pasaż Łódzki.
Do tworzenia miejsca rozrywki dla dzieci odwiedzających galerię zostały
wykorzystane rzeczy, które
już spełniły swoją pierwotną funkcję. Dzięki pomocy
lokalnej społeczności udało
się pozyskać różne materiały – plastikowe butelki
typu PET, zakrętki, akcesoria kuchenne, puszki,
zużyte zabawki, palety,
a nawet opony! W akcję
zaangażowały się również
przedszkola, dzięki którym
pozyskane zostały m.in.
elementy do samochodu
z recyclingu. Ścianka sensoryczna, ściana muzyczna
czy uprawa kwiatów – to
tylko kilka z elementów
tego wydarzenia.
rd

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

MONITORINGIEM W ZŁODZIEJA
Policjanci złapali złodzieja
okradającego salony jubilerskie i lombardy. 31-latek to recydywista. Grozi
mu nawet 18 lat więzienia.
Złodziej napadł jednego
dnia dwa salony jubilerskie. W pierwszym właścicielowi udało się odeprzeć
atak. Do drugiego napadu
napastnik zabrał już pistolet, z którego oddał kilka
strzałów. Rozbił młotkiem

gabloty i ukradł biżuterię
wartą 17 tysięcy złotych.
W złapaniu złodzieja pomógł monitoring. Policjanci rozpoznali w napastniku z nagrań recydywistę,
karanego już za kradzieże. Podczas aresztowania
mężczyzna przyznał się
do jeszcze jednego napadu
– w kwietniu okradł lombard.
rp
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KONGRES

Jak odnawiać miasta?
Dzisiaj po przebudowie zamieniło się w nowoczesne
centrum kulturalno-naukowe, zupełnie zmieniając
swoją funkcję. I to będzie
jeden z głównych tematów
dyskusji – nowy pomysł
na różne miejsca: dawne
fabryki, place miejskie, tereny zielone. Jak powinny
się zmieniać, żeby być ciągle atrakcyjne i potrzebne
mieszkańcom?
rd

Przez dwa dni goście z całego świata będą dyskutowali w Łodzi o tym, jak
powinny się rozwijać miasta, w które były kiedyś
dużymi ośrodkami przemysłowymi.
Pierwsza edycja kongresu
poświęconego rewitalizacji
odbędzie się na terenie EC1
– dawnej łódzkiej elektrowni. To miejsce przez 100 lat
dostarczało do miasta prąd.

INFO

Kongres Regeneracji Miast
Poprzemysłowych, EC1 Łódź,
Targowa 1/3, 22–23 czerwca

mało rozgarniętego, bo ten
otworzył drzwi do mieszkania, w którym na wierzchu na stole leżały dilerki
z białym proszkiem.
Badania potwierdziły, że
w torebkach była amfetamina. Policjanci zabezpieczyli ich 215 porcji. Na
czarnym rynku ich wartość to 8 tysięcy złotych.
rp

Zbieraj punkty i poleć do Włoch

Posiadacze Karty Łodzianina mogą wygrać bilety
lotnicze, vouchery na zakupy i zestawy gadżetów.
Wystarczy regularnie korzystać w wakacje z karty
i zbierać punkty. U każde-

go z partnerów programu
można zdobyć od 1 do 5
punktów podczas transakcji. Osoby, którym uda się
zgromadzić ich najwięcej,
dostaną nagrody. W puli
jest 200 atrakcji.
Żeby wziąć udział
w konkursie, wystarczy mieć aktywną Kartę Łodzia-

nina. Nie trzeba wysyłać
dodatkowego zgłoszenia
– punkty naliczane będą
automatycznie. Do zabawy
można dołączyć w każdej
chwili. Osoby, które zdecydują się założyć Kartę
Łodzianina
w
trakcie
trwania
konkursu,
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W tym roku zimno trzymało wyjątkowo długo.
Jeszcze pod koniec maja
w nocy łapały przymrozki. Dzisiaj musimy stawić
czoło upałom, te będą
trzymać przynajmniej do
poniedziałku. Temperatura dojdzie nawet do 33°C,
a w nocy wyniesie około
20°C.
W poniedziałkowe późne
popołudnie możemy liczyć
na deszcz, a nawet burze
i lekkie ochłodzenie.
W gorące dni należy pamiętać, żeby okna otwierać wieczorem i na noc.
W ciągu dnia lepiej mieć je
zamknięte, żeby ciepło nie
dostawało się do wnętrza.
Słoneczne okno warto zasłonić. Musimy też pamiętać o nawadnianiu i piciu
przynajmniej dwóch litrów
wody.
rd

KARTA ŁODZIANINA

DILER W ARESZCIE
Nawet 15 lat więzienia
grozi 39-latkowi, który
sprzedawał amfetaminę.
Mężczyzna wpadł podczas policyjnej kontroli.
Funkcjonariusze weryﬁkowali informacje dotyczące handlu narkotykami
i sprawdzali adresy, pod
którymi mogli mieszkać
dilerzy. Przy ul. Senatorskiej traﬁli na wyjątkowo

W najbliższych dniach
temperatura przekroczy
30°C. Pamiętajmy, żeby
dużo pić i starać się pozostawać w cieniu.

Redakcja

Redaktor naczelna

Druk

Wydawca

Aleksandra Hac
redakcja@biblioteka.lodz.pl

sekretariat@biblioteka.lodz.pl

również będą mogły zbierać punkty.
Więcej
informacji
będzie wkrótce dostępnych
na stronie www.kartalodzianina.pl.
ŁOT
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ZAMIAST DZIURY PO HORTEKSIE

„DRUCIANA” KAMIENICA
przy Piotrkowskiej

W pasażu Schillera
straszą ruiny po kawiarni
Hort Cafe

To będzie jedyny taki
budynek w Łodzi i jeden z niewielu na świecie. W miejscu po wyburzonym Horteksie stanie
ażurowa kamienica z tarasami widokowymi.

Historia nielegalnej
rozbiórki kawiarni po
Horteksie będzie miała
szczęśliwy finał. Dziurę
w pasażu Schillera zastąpi niesamowita, ażurowa
kamienica, która z pewnością stanie się wielką
atrakcją i nowym symbolem Piotrkowskiej.
Przypomnijmy, jak to
się stało, że po ogródku
kultowej kawiarni została dziura. Najemcy
lokalu zabrali się za jego
przebudowę, ale była
to kompletna samowola. Nie tylko nie mieli
zgody na prowadzenie
prac, ale na domiar złego, w trakcie rozbiórki
uszkodzili sąsiedni budynek. Miasto próbuje
zdobyć odszkodowanie
za zniszczony budynek,
a jego odbudowę musi
teraz wziąć na siebie.
I weźmie.

Inwestycja zostanie połączona z przebudową
samego pasażu Schillera.
- Będzie to zamówienie
dodatkowe do zaplanowanej wcześniej modernizacji
pasażu. Obie inwestycje
będą robione równolegle
i za dwa lata zobaczymy
odnowiony pasaż i nową,
bardzo ciekawą kamienicę
– mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor
Zarządu Inwestycji Miejskich.
Projekt ażurowej kamienicy przygotował Marek
Janiak, Architekt Miasta,
a inspiracją była praca
sprzed kilkunastu lat, którą
stworzył wspólnie z Wojciechem Saloni-Marczewskim. - Zaproponowana
wtedy idea „drucianej
kamienicy” w pasażu Rubinsteina zakładała rekonstrukcję budynku, który
stał tam do lat 60. ubiegłego wieku. Wtedy nie udało
się zrealizować projektu,
ale teraz pojawiła się taka
możliwość w pasażu Schillera, w miejscu po wyburzonym Horteksie. Będzie
to ażurowa konstrukcja
nawiązująca do sąsied-

niej kamienicy, wysoka
na cztery kondygnacje.
Znajdzie się w niej i lokal
z wielopoziomowym
ogródkiem, i zieleń urządzona na jednym z pię-

ter. Będzie to też świetny
punkt obserwacyjny na pasaż Schillera i na Piotrkowską, bo są tam trzy tarasy
widokowe - mówi Janiak.
AHa

W ażurowej kamienicy
powstanie kilka tarasów
widokowych
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REMONTY NAWIERZCHNI

6 SIERPNIA

Remont ul. 6 Sierpnia
rozpocznie się w wakacje

CAŁA JAK NOWA
7 ulic na Polesiu zyska
w tym roku podczas szybkich remontów nową nawierzchnię. Najdłuższą
z inwestycji będzie remont 6 Sierpnia od al. Kościuszki do Włókniarzy.

Na Kasprzaka odnowiono
już chodniki. Czas na jezdnię

Dziury na Żeligowskiego
w końcu znikną

Listę ulic na Polesiu,
na których w tym roku
zostanie wymieniona
nawierzchnia jezdni,
uzupełniają: Struga, Żeligowskiego, Kasprzaka, Maratońska, Zielona
i al. Włókniarzy. Będą to
szybkie remonty polegające na zerwaniu znisz-

czonego asfaltu i położeniu nowego, dzięki czemu
jeszcze w tym roku z każdej
z nich znikną dziury.
Największy zakres prac
będzie miał remont
ul. 6 Sierpnia, gdzie drogowcy wymienią nawierzchnię pomiędzy
al. Kościuszki i al. Włókniarzy. Obemie on wymianę
podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni i remont
chodników. Dzięki temu ul.
6 Sieprnia będzie odnowiona na całej długości. Kilka
lat temu na pierwszym odcinku, między al. Kościusz-

ki i ul. Piotrkowską, zbudowano tzw. woonerf.
Ten sam zakres prac, ale na
krótszych odcinkach, zostanie wykonany na sąsiednich ulicach: Żeligowskiego oraz Struga. Ta pierwsza
zostanie wyremontowana
na odcinku od 6 Sierpnia do Struga, a druga od
al. Włókniarzy do ul. Żeligowskiego.
Remont zaplanowany jest
też na ul. Kasprzaka. Tutaj
pomiędzy ul. Srebrzyńską
a ul. Drewnowską wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Chodniki zostały
wyremontowane już wcześniej. Wtedy też powstały
nowe miejsca parkingowe.
Listę remontów na Polesiu
uzupełniają trzy mniejsze
zadania na krótkich odcinkach ul. Zielonej, al. Włókniarzy i ul. Maratońskiej.
Tomasz Andrzejewski
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REWITALIZACJA

Nowe mieszkania

przy Kilińskiego

EDUKACJA

Stypendia
dla najzdolniejszych

Nabór
wniosków
do
programu stypendialnego trwa do 15 września.
Komplet
dokumentów
jest dostępny na stronie
www.mlodziwlodzi.pl
zakładce stypendia
w
Prezydenta Miasta Łodzi.
Wypełniony wniosek należy także wydrukować
i dostarczyć z załącznikami do Biura Rozwoju
Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
przy al. Politechniki 32
do 15
września. Lista
laureatów zostanie opublikowana na stronie
mlodziwlodzi.pl
www.
w październiku.
rd

Ponad 600 tys. zł na stypendia dla studentów łódzkich
szkół. Wnioski można składać do 15 września.
O stypendia mogą wnioskować laureaci i finaliści
ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych i tematycznych, którzy planują
rozpoczęcie w październiku studiów w Łodzi. Podobnie jak w latach ubiegłych, stypendia wynoszą
1500, 1250 oraz 1000 zł/
mc. Są wypłacane przez
9 miesięcy, a ich wysokość
jest uzależniona od osiągnięć studenta.

W kolejnej remontowanej kamienicy powstaną mieszkania
komunalne i lokale użytkowe.
Nie zabraknie w niej też zielonego podwórka z placem
zabaw.
Kamienica przy ul. Kilińskiego 28 jest jedną
z czterech przy tej ulicy,
które zostaną odnowione
w rewitalizacji. To zabytek z 1885 roku, w którym
odkryto bogate zdobienia
podczas badań. Ich odno-

wienie będzie jedną z wielu prac, jakie ekipa budowlana wykona podczas
remontu. A będzie to gruntowny remont od piwnic
po dach.
- Wyremontujemy też podwórko. Rosnące na nim
drzewa zostaną zachowane, a część terenu zamieni
się w zielony skwer z trawą
i krzewami. Do dyspozycji
mieszkańców będą ławki
oraz pergole z pnączami.
Wokół niewielkiego placu

zabaw dla dzieci będzie
bezpieczna nawierzchnia
tartanowa. Dzieci będą mogły korzystać z piaskownicy, karuzeli i huśtawki –
mówi Sławomir Ostrowski,
przedstawiciel generalnego
wykonawcy.
Przy ul. Kilińskiego 28
powstanie 16 mieszkań
komunalnych oraz 3 lokale usługowe na wynajem. Jedno z mieszkań
będzie przystosowane do
potrzeb osób z niepełno-

sprawnością ruchową.
Remont potrwa do początku przyszłego roku i jest
ostatnim przy ul. Kilińskiego. Wcześniej miasto
wyremontowało sąsiednią
kamienicę pod numerem
26 i 39 oraz wybudowało
nowy plac zabaw i targowisko przy skrzyżowaniu
z ul. Jaracza.
Małgorzata Loeffler

KOMUNIKACJA

Więcej stacji kolejowych
Łodzianie mogą już korzystać z nowych stacji Retkinia
i Warszawska. Z tej pierwszej pojedziemy m.in. do
Sieradza, Poznania, Krakowa
i Wrocławia.

PKP realizuje w Łodzi szereg inwestycji. Największą
jest oczywiście drążenie
tunelu między Łodzią Kaliską i Fabryczną. Mniejszymi inwestycjami, ale
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ważnymi na osiedlach są
nowe stacje Retkinia i Warszawska.
Łódź Retkinia powstało
przy ul. Maratońskiej, za
pawilonem centrum handlowego Retkinia. Nowa
stacja znajduje się na trasie
linii 14 pomiędzy Kaliską
i Lublinkiem. Pojedziemy
stamtąd nie tylko do Łasku, Zduńskiej Woli, Sieradza czy Ostrowa Wielkopolskiego, ale także do
Wrocławia, Krakowa i Poznania.
Stacja Warszawska ma bardziej regionalne znaczenie, powstała jako kolejny
przystanek na trasie kolei
obwodowej między Zgierzem i Widzewem. Zatrzymują się na niej pociągi
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
rd

GRY KOMPUTEROWE

Asy wywiadu przy POW
Były szef najbardziej cenionego amerykańskiego wywiadu pomoże wyprodukować
w Łodzi… grę strategiczną.
Firma szuka właśnie inwestorów.
Wybitni akademicy, analitycy, wojskowi i managerowie – m.in. dr George
Friedman, czyli były szef
najbardziej cenionej agencji wywiadowczej, prof.
Norman Davies, dr Jacek
Bartosiak, gen. Waldemar
Skrzypczak oraz Zbigniew
Pisarski – chcą wyprodukować przełomowy projekt, który wprowadzi nową jakość
na rynek gier
strategicznych
z
elementami
działań wojskowych.
Swoją klasą ma
dorównywać grom

strategicznym i grom wojennym
wykorzystywanym przez wojsko i przemysł obronny, do tej pory
niedostępnym
szerokiej
publiczności ze względu
na olbrzymie koszty licencji oraz stopień poufności
danych. Jednocześnie ma
oferować grywalność gwarantującą rozrywkę milionom graczy indywidualnych na całym świecie.
Grę wyprodukuje firma
Noobz from Poland, która
mieści się w Łodzi przy ul.
POW. Inwestorem może
zostać każdy, ponieważ
fundusze
będą zbierane
na zasadzie
tzw. crowdfundingu.
MM
FOT. LODZ.PL
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PIŁKARSKA
MIEJSCE DLA PRAWDZIWYCH FANÓW FUTBOLU

MEKKA ŁODZI

Zbigniew „Karolek” Karolak
to człowiek legenda. Od ponad 25 lat na OFF Piotrkowska prowadzi pub, który znają
wszyscy kibice piłki nożnej
w Łodzi.

w Anglii mieszka ponad
50 lat, zawsze przyjeżdża do mnie na
mecze naszej
reprezentacji
i pewnego

Ona przyszła sama. Na
początku powiesiłem
szaliki Widzewa
i ŁKS-u. Często odwiedzali

Football Pub w nowym
miejscu – z wyboru czy
bardziej z przymusu?
Niestety z przymusu.
Właściciel terenu będzie
budował biurowiec
i budynek, w którym
byłem 25 lat, będzie
wyburzony. Miało
być to już rok temu,
ale pandemia wszystko wstrzymała. Na
szczęście przetrzymaliśmy i ruszamy
na nowo.

Na szczęście nie. Jak powstawał
Football Pub, moim założeniem
było łączyć ludzi, nie dzielić. Wiadomo, czasem zdarza się, że ktoś
dopowie, że jedni grają lepiej,
drudzy gorzej, ale nigdy nie było
sytuacji, żeby była bójka czy coś
poważniejszego.

Skąd 25 lat temu zrodził
się w Panu ten pomysł,
żeby stworzyć taki piłkarski pub?

Wszystkie te szaliki dostałem. Ja
nigdy nie przywoziłem nic. Dlatego myślę, że jest to bardzo fajne
miejsce, bo wiele osób złożyło się
na jego charakter.

Założenie było takie, że
będzie to miejsce dla działaczy czy byłych zawodników. Później zaczęli się
interesować kibice. Mecze między Widzewem
a Legią, derby Łodzi. Wtedy zaczęła się rodzić tożsamość tego miejsca.
Nowe miejsce, ale klimat
dalej ten sam. Ile Pan ma
tych szalików? 300–400?
Sprawę liczenia zostawiam
klientom (śmiech). Doszło
bardzo dużo nowych. Żona
spakowała wszystkie, które miałem w domu i kazała
wywiesić.
Skąd wzięła się ta pasja
do kolekcjonowania szalików?

Ile z tych szalików przywiózł
Pan z wyjazdów, a ile zostało
podarowanych?

Zbigniew Karolak (60 l.)

mnie
kibice
z Anglii,
pytali o te dwa
szaliki. Jeżeli przyjeżdżali drugi raz, zawsze
z szalikiem swojej drużyny. Jeżeli nie przyjeżdżali,
to przysyłali.
Któryś z tych szalików ma
jakąś wyjątkową historię?
Prawie każdy z nich ma
swoją historię. Za każdym
razem, kiedy o tym mówię,
to mocno się wzruszam.
Pierwsza, która mi się
przypomina, to otrzymanie
szalika Celticu Glasgow.
Przyszedł starszy pan,

dnia
przyjechał właśnie
z szalikiem.
85 lat, z wnukami. Pyta się,
czy jest szalik Celticu, odpowiedziałem, że nie mam.
Zapowiedział, że jak będzie następnym razem, to
przywiezie. Po 3–4 latach
wchodzi dziadziuś z dwójką młodych ludzi, zupełnie
ich nie poznałem! Dopiero
kiedy ten pan wyciągnął
zza pazuchy szalik Celticu, to mnie olśniło. Bardzo
dobrze też kojarzy mi się
szalik Derby County. Dostałem go od Polaka, który

Od kolorów szalików
można dostać oczopląsu,
ale czy jest tu szalik drużyny, dla której bije pana
serce?

Czyli można powiedzieć, że Pub
powstawał 25 lat i cały czas, dzięki nowym pamiątkom, się zmienia?
Łączy nas piłka. Klimat i atmosferę tworzą ludzie, którzy tu przychodzą. Myślę, że mimo zmiany
miejsca, dalej tak będzie. Nawet
jeżeli zdarzają się jakieś utarczki
słowne, to nikt nie wychodzi stąd
pokłócony.
Rozmawiał Piotr Baleja

Tylko Widzew. Tam grałem, tam się uczyłem piłki
nożnej, tam straciłem zdrowie.
Wiszą szaliki zarówno
Widzewa, jak i ŁKS-u
– nie było nigdy sytuacji, że
ktoś przyszedł i był z tego
faktu mało zadowolony?

Pan Zbigniew to były Piłkarz
Widzewa Łódź

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji lub hobby:

redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl
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Pogaduchy przez telefon

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz
pogadać
Można porozmawiać na każdy temat,

także o losach bohaterów śledzonego obecnie

w telewizji serialu

INFO
Masz ochotę porozmawiać?
Zadzwoń: (42) 671 13 672

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS
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Do nawożenia ziemi w doniczkach i ogrodach możemy wykorzystać resztki
z kuchni. Będzie to świetna
alternatywa dla nawozów
dostępnych w sklepach, a dodatkowo zaoszczędzimy też
trochę pieniędzy.

EKO nawozy

ją rozmowy, podzielenia się
przemyśleniami, jak również
informacji. Wystarczy zadzwonić, aby uzyskać wsparcie, porozmawiać z drugą
osobą, poplotkować lub po
prostu „pobyć z kimś na linii”. Pracownicy czekają na
kontakt w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki
w godz. 8-16 oraz we wtorki
w godz. 9-17.
KaWa

ZAJĘCIA SPORTOWE W PLENERZE

do kwiatów
Skórki bananów

Drożdże piekarskie

Użyj skórki lub całych, przejrzałych bananów. Są bardzo
bogate w substancje odżywcze, w tym w potas bardzo potrzebny roślinom kwitnącym.
Można zmiksować owoce lub
resztki, zalać je wodą i taką
miksturą podlewać rośliny.

Dość popularny jest też nawóz z drożdży piekarskich,
świetnie sprawdzi się w przypadku roślin kwitnących, ale
też warzyw, jak np. pomidory.
Aby go uzyskać, należy rozpuścić 50 g świeżych drożdży w 5 litrach ciepłej wody,
a następnie pozostawić roztwór na około godzinę. Po
tym czasie można stosować
go do podlewania roślin.
red

Skorupki jaj
Dobry nawóz można zrobić
także ze skorupek jaj, które
są bogate w wapń. Z takiego podłoża ucieszy się np.
lawenda. Skorupki można
zmielić lub pokruszyć i wymieszać z glebą lub namoczyć w wodzie przez ok.
2 tyg. i roztworem podlewać
kwiaty.

Spalamy OBIAD

FOT. LODZ.PL

Rośliny na naszych balkonach
i parapetach przeżywają właśnie najgorętszy czas i kwitną
na potęgę. W tym czasie warto
szczególnie zadbać o podłoże,
które wykorzystujemy do ich
sadzenia-ważne jest nie tylko
jego nawadnianie, ale także
nawożenie.

Pani Iza poleca się szczególnie do rozmów o kwiatach
domowych – to jej największa
pasja, więc może dyskutować
na ten temat długimi godzinami. Z wykształcenia jest
pielęgniarką, dlatego chętnie

pomoże
odnaleźć
się w niełatwym
świecie
służby zdrowia. Pani Ania
to miłośniczka psów i kotów,
w wolnych chwilach lubi
marsze z kijkami (nordic walking). Jako mama trójki dorosłych dzieci i babcia dwójki
wnucząt, chętnie wesprze seniorów również w rozwiązywaniu konﬂiktów i kryzysów
rodzinnych.
„Przyjazny telefon” jest
przeznaczony dla łódzkich
seniorów, którzy potrzebu-

Piękna pogoda zachęca do aktywności na powietrzu. Wykorzystaj ten czas, by zadbać o formę
i weź udział w bezpłatnych zajęciach sportowych.
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji Łódź przygotował ciekawą ofertę plenerowych zajęć rekreacyjnych. W programie m.in.
nordic walking czy ćwiczenia ogólnorozwojowe pod
okiem wykwaliﬁkowanych
instruktorów.
Pełny harmonogram zajęć
dostępny
po zeskanowaniu kodu QR

INFO

FOT. LODZ.PL

ZRÓB TO SAM

Od niedawna działa specjalna
linia telefoniczna uruchomiona
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na spragnione
rozmowy seniorki i seniorów
czekają po drugiej stronie linii
dwie pracowniczki Klubu Integracji Społecznej na Księżym
Młynie – pani Iza oraz pani
Ania.

Rozkład zajęć na piątek:
9:00-10.30 nordic walking
Stawy Jana, zbiórka przy przystani
11:00-11:45 ćwiczenia ogólnorozwojowe

Park Poniatowskiego, zbiórka na parkingu
róg ulic Inżynierskiej i Parkowej

12:00-13:30 nordic walking
Park Piłsudskiego, zbiórka przy Amﬁteatrze
14:30-16:00 nordic walking

Park Mickiewicza, zbiórka na parkingu
przy ulicy Zgierskiej
red

ZDROWIE
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COVID-19

ZASZCZEP SIĘ
na wakacje!

Z myślą o wakacjach,
w Łodzi uruchomiono
akcję, dzięki której można przyspieszyć cały proces zaszczepienia.

Pierwsze szczepienie
można wykonać w najbliższym tygodniu,
a drugą dawkę można
otrzymać po 3 tygodniach
lub w innym okresie
umówionym z punktem
szczepień – tak, aby szczepienie nie kolidowało
z wyjazdem na letni wypoczynek.
Wszystkie szczepienia
są wykonywane szczepionką firmy Pfizer. Jest
to szczególnie istotne dla
młodzieży od 12. do 18.
roku życia, która może
szczepić się tylko tym
preparatem.
Sport Arena
Punkt Szczepień Powszechnych w Sport
Arenie w Łodzi (aleja
Unii Lubelskiej 2), prowadzony przez Centrum
Medyczne im. Rydygiera.
Punkt Szczepień Po-

wszechnych jest otwarty
przez 7 dni w tygodniu
w godz. 9:00–19:00. Na
szczepienie można się zapisać dzwoniąc pod jeden
z 3 numerów: 781 492 086;
781 492 087; 781 492 082.
Hala Sporotwa

Punkt Szczepień Powszechnych w Hali Sportowej
w Łodzi (ul. Ks. Skorupki 21), prowadzony przez
Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera.
Punkt Szczepień Powszechnych jest otwarty przez
7 dni w tygodniu w godz.
9:00–19:00. Na szczepienie
można się zapisać dzwoniąc
pod numer 666 703 539 lub
666 703 540.
Bionanopark
Punkt Szczepień Powszechnych w Bionanoparku
(ul. Dubois 114/116).
Punkt Szczepień Powszechnych w Bionanoparku jest
otwarty przez 6 dni w tygodniu.
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 16:00-19:30

Zarówno Centrum Medyczne im. Rydygiera, jak
i MCM im. Jonschera oraz
Bionanopark na bieżąco
dysponują nawet kilkoma
tysiącami szczepionek tygodniowo.
Na szczepienie wystarczy
stawić się na wyznaczoną godzinę. Kwaliﬁkacja
i samo podanie preparatu przebiega bardzo
sprawnie.
Jedyny dodatkowy
warunek, który muszą spełnić szczepiący się nastolatkowie do 18. roku
życia, to ten, że na
szczepienie powinni zgłosić się
z rodzicem lub
opiekunem prawnym.
Jolanta Baranowska

UWAGA! UPAŁY!
Zostawienie dziecka
w aucie może
prowadzić do tragedii!

FOT. ENVATO-ELEMENTS

W upalny dzień bez względu na to, czy auto stoi
w słońcu, czy w cieniu,
w ciągu godziny jego wnętrze bardzo szybko się
nagrzewa.
Dla dzieci to śmiertelne
zagrożenie, bo o wiele
bardziej niż dorośli są
podatne na odwodnienie. Z powodu
wystawienia na
działanie wysokiej
temperatury, cierpią na bóle głowy
i omdlenia. Temperatura ciała
dziecka wzrasta
do 5 razy szybciej
niż dorosłego człowieka, a podczas

Jeśli jeszcze nie masz
szczepienia, warto załatwić
to przed wyjazdem na wakacje

oraz w sobotę w godzinach
9:00–18:00. Na szczepienie
można zapisać się dzwoniąc pod numer 42 280 76 83
(od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–16.00).

W AUCIE JAK W PIEKARNIKU

Pamiętaj! Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt
w samochodzie latem.
Nagrzany pojazd to dla
nich śmiertelna pułapka.

7

upałów w samochodzie
temperatura może sięgnąć nawet do 80 stopni!
Policjanci stale odbierają
zgłoszenia o dzieciach
i zwierzętach pozostawionych bez opieki
w samochodach. Ostatnio musieli ratować
chłopca przy centrum
handlowym. Rodzice
zostawili go w aucie
w pełnym słońcu, kiedy temperatura na
dworze zbliżała się do
30 stopni Celsjusza.
Na szczęście chłopca
uratowano.
Agata Kobylińska

INFO
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SZCZEPIENIE
SPORT ARENA: 781 492 086, 781 492 087, 781 492 082
HALA SPORTOWA: 666 703 539, 666 703 540
BIONANOPARK: 42 280 76 83

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

BEZPŁATNE
BADANIA
DLA KOBIET
W piątek w godzinach
9:00–17:00 w Łodzi zaparkują mammobusy,
w których kobiety
w wieku 50–69 lat mogą
skorzystać z bezpłatnych badań piersi.

Badać należy
się w każdym wieku!

INFO
Pełny harmonogram dostępny
po zeskanowaniu kodu QR

Pierwszy z nich pojawi
się przy ul. Kilińskiego
296 (przy Kauflandzie,
drugi przy ul. Zgierskiej
104A (przy Kauﬂandzie).
rd
FOT. ENVATO-ELEMENTS
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WEEKEND W ŁODZI

FEERIA KOLORÓW
ŚWIĘTO HOLI

W OGRODACH GEYERA

Święto Holi to święto radości i wiosny, które obchodzone
jest głównie w Indiach. Jednak swoich wiernych fanów ma
także w naszym mieście. W tym roku odbędzie się w sobotę na terenie Ogrodów Geyera (ul. Piotrkowska 293/305)
w godz. 15:00–19:00.
W programie:
wyrzuty kolorowych proszków w niebo, muzyka, kolorowa
wata cukrowa, bazooki dymne i strefa food trucków.
Wstęp wolny.
rd

„Miasto Łódź wyglądało, jak
statek o tysiącu kominów”
– tak o naszym mieście pisała Chawa Rosenfarb, jedna
z najwybitniejszych pisarek języka jidysz. Łodzianka, która ocalała z Zagłady,
a po wojnie zamieszkała
w Kanadzie. W niedzielę
Łódzki Szlak Kobiet zaprasza
na spacer śladami autorki.

Chawa Rosenfarb utrwaliła obraz rodzinnego miasta
na setkach stron swoich
książek, w tym „Drzewa
życia”, które uznano za arcydzieło. Otrzymała wiele
prestiżowych nagród lite-

rackich w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy
Izraelu, jednak na przekład
jej utworów na język polski
musieliśmy czekać blisko
pół wieku.
W trakcie niedzielnego
spaceru uczestnicy odwiedzą miejsca związane
z biograﬁą pisarki, ale
bohaterką spaceru będzie także przedwojenna
Łódź, w tym bałuckie ulice
i podwórka, utrwalone
w książkach Chawy Rosenfarb.
Start: niedziela godz. 11:00,
zbiórka róg ulic Północnej
i Franciszkańskiej, przy
parku Śledzia. Wstęp wolny, bez zapisów.
RedKu

Wszystkich ciekawskich
i żądnych wiedzy zaprasza Biblioteka Rozgrywka przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3.
W piątek (18 czerwca)
w godz. 15:00–19:00 będzie można wziąć udział
w warsztatach naukowych.

Inspiracją do warsztatów jest
świat zadziwiających zjawisk
przedstawionych w serialu
i komiksach „Stranger Things”.
Zajęcia są kierowane do dzieci i młodzieży. W programie
m.in. pokaz z ciekłym azotem
i pokazy chemiczne.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: 571 553 014.
rd

TEATR POWSZECHNY

ARCYDZIEŁO NA ŚMIETNIKU

SPEKTAKL ZA DYCHĘ

Marzy Ci się cud? Chciałbyś odmienić swoje życie? To tak, jak główna
bohaterka spektaklu
„Arcydzieło na śmietniku”.
Mieszkająca na północy Kalifornii bezrobotna Maude Gutman
kupiła na wyprzedaży
garażowej obraz, który
być może jest wielkim
dziełem sztuki. Zaprasza więc wybitnego znawcę i eksperta
w dziedzinie sztuki,
by dokonał ekspertyzy
i wydał opinię.
Oparta na prawdziwych wydarzeniach

tragikomedia Stephena
Sachsa to pełna zabawnych
sytuacji oraz słownego
humoru opowieść o tym,
czym jest sztuka i o tym, jak
trudno określić, co jest dziś
prawdą.
W piątek Teatr Powszechny
(Mała Scena, ul. Legionów
21) zaprasza na spektakl seniorów, tego dnia za bilety
zapłacą tylko 10 zł.
Kontakt z kasą:
bilety@powszechny.pl
bilety@powszechny.pl,
tel. 42 633 50 36.
RedKu

Na scenie zobaczymy
Milenę Lisiecką i Jakuba Kotyńskiego

FOT. TEATR POWSZECHNY

KOMINÓW

KREW W ŻYŁACH EKSPERYMENTY

FOT. ENVATOELEMENTS.COM

STATEK Z TYSIĄCEM

WYBUCHOWE I MROŻĄCE

FOT. WŁODZIMIERZ PFEIFFER

SPACER ŚLADAMI CHAWY ROSENFARB

BIBLIOTEKA ROZGRYWKA
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BIBLIOTEKA ODYSEJA

AFRYKA NA WSCHODNIEJ -

9
FOT. MAT. PRASOWE FOLK’N’ROLL

piknik, warsztaty i koncert
Piknik rozpocznie się
spektaklem
teatrzyku
Kamishibai, który będzie
poświęcony
tematyce
wody (godz. 15:15). Na
godz.15:30 zaplanowano
eko warsztaty dla dzieci „Ile wody ma Twój
obiad?”, w programie
m.in.
doświadczenia
z wodą. Między 16:30
a 18:00 na dzieci czekać
będą gry i zabawy w plenerze.

Podczas pikniku będzie
można także spróbować
swoich sił w grze na bębnach afrykańskich (o godz.
17:00 i 18:00). Na zajęciach
uczestnicy poznają podstawy gry na bębnach djembe i poznają tradycyjne
rytmy pochodzące
z Afryki Zachodniej.
O godz. 19:00 rozpocznie się koncert
muzyki afrykańskiej
zespołu Folk’n’Roll.
Będą bębny i śpiew.
Wstęp
wolny
na
wszystkie wydarzenia.
red

WEEKEND W OGRODZIE

PIĘKNE

Będzie gra na bębnach
i śpiew!
NA SREBRNYM EKRANIE

ATLAS ARENA

WIELKA SZAMA

CO NOWEGO

NAJWIĘKSZY
ZLOT FOOD TRUCKÓW

W KINIE

Jeśli jesteś miłośnikiem
kuchni z różnych stron świata, nie możesz przegapić
weekendowej imprezy
w Atlas Arenie. W sobotę
i niedzielę zaparkują
tam food trucki.

Kino Charlie (ul. Piotrkowska 203/205)
zaprasza na 12. edycję Przeglądu Nowego
Kina Francuskiego. Pierwsze seanse już
w piątek, 18 czerwca.

W ogrodzie zobaczymy
50 odmian kwitnących piwonii chińskich
W Ogrodzie Botanicznym
na dobre rozkwitły
piwonie! Ten weekend
to idealny czas na ich
podziwianie.
W sobotę i niedzielę kolekcję piwonii będzie
można zwiedzać z przewodnikiem.
Podczas
spaceru dowiemy się od
kiedy piwonie są uprawiane, poznamy gatunki
piwonii, ich odmiany,
typy kwiatów oraz tajniki ich uprawy.

Planowana
zbiórka
o godz. 15.00 przy kasie
od strony ul. Retkińskiej
39/65. Wstęp na wystawę i zwiedzanie kolekcji
z przewodnikiem po wykupieniu biletu wstępu
do Ogrodu Botanicznego.
Ceny biletów: normalny
– 8 zł, ulgowy – 4 zł.
red

INFO

Z Kartą Łodzina otrzymasz
20% zniżki na bilet!
Więcej info: www.kartalodzianina.pl

W programie m.in. poruszająca historia o powrocie do rodzinnych korzeni – „DNA” w reżyserii Maiwenn,
błyskotliwa komedia o tym, jak odpowiedni dobór słów wpływa na relacje międzyludzkie – „Weselny toast”
w reżyserii Laurenta Tirarda, a także
zdobywca 7 tegorocznych nagród Cezara – „Żegnajcie głupcy” Alberta Dupontela, tragikomedia o próbie naprawy
błędów młodości. W rolach głównych
hipnotyzująca Virginie Eﬁra i równie
przekonujący reżyser ﬁlmu.
Wstęp na seanse według cennika Kina
Charlie danego dnia. Przegląd potrwa
od 18 do 25 czerwca.
RedKu

Gastronomiczne ciężarówki będą karmić
głodnych w godz.
12:00–21:00
w
sobotę
i 12:00–20:00 w niedzielę.
Na gości czekać będzie także strefa piwa regionalnego, a w niej pokazy, quizy,
ciekawostki o złocistym
trunku i beer pong.
Wstęp wolny.
rd

INFO

W weekendowym repertuarze:
piątek, godz. 20:00 – „Weselny toast”
sobota, godz. 11:00 – „Podróż księcia”
sobota, godz. 17:00 – „Lato 85”
niedziela, godz. 11:00 – „Podróż przez
historię kina francuskiego”
niedziela, godz. 17:00 – „Żegnajcie głupcy”

FOT. ATLAS ARENA

FOT. UML.LODZ.PL

PIWONIE

FOT. MAT. PRASOWE

Koncert muzyki afrykańskiej, teatrzyk Kamishibai, warsztaty i animacje
dla najmłodszych – takie
atrakcje czekają w sobotę
na gości pikniku Biblioteki
Odyseja (ul. Wschodnia 42).

FAJNE OSIEDLE
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FOT. PKP PLK

NOWE
DWORCE
TUNEL ŚREDNICOWY

W samym centrum miasta
powstanie podziemna stacja kolejowa z peronami
zagłębionymi na kilkanaście metrów. Na Kaliski,
Żabieniec i Widzew dojedziemy stamtąd w kilka
minut.
To będzie rewolucja
w podróżowaniu po Łodzi, chociaż określenie
„pod Łodzią” wydaje
się bardziej na miejscu.
W centrum miasta powstaną nowe dworce,
które pozwolą nie mar-

twić się korkami na ulicach.
Największym przedsięwzięciem będzie budowa
stacji Łódź Śródmieście,
która powstaje pod jednym
z najbardziej ruchliwych
skrzyżowań w Łodzi – al.
Kościuszki z ul. Zieloną.
Teren został już ogrodzony i rozpoczęły się prace
przy budowie ścian szczelinowych. W tej chwili zamknięte jest skrzyżowanie
ul. Zielonej z Wólczańską,
a w przyszłym roku prace
przesuną się w kierunku

Kościuszki, po której będzie mógł wtedy jeździć
już tylko tramwaj.
Mniej utrudnień wiąże się
z budową stacji Polesie,
koło Manufaktury. Dla zamkniętej ulicy Ogrodowej
udało się wyznaczyć objazd parkingiem centrum
handlowego.
Stacja Łódź Polesie powstaje między ul. Ogrodową
i Mielczarskiego. Po zakończeniu jej budowy, wokół
stacji będą mogły powstać
wreszcie Ogrody Karskiego – nowy park wybra-

Wizualizacja dworca Łódź Śródmieście
z lotu ptaka

ny do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Stacje Śródmieście i Polesie
powstają na trasie głównego tunelu średnicowego.
Ten, przed al. Włókniarzy,
rozgałęzi się na dwa mniejsze. Jeden poprowadzi
w stronę Łodzi Kaliskiej,
a drugi w kierunku Żabieńca. Oba włączą się w tory
kolejowe wzdłuż al. Włókniarzy i dalej pociągi pojadą
już w poziomie terenu.
Aleksandra Hac

TROCHĘ HISTORII

ZAPOMNIANE ŁÓDZKIE METRO
Pierwszy raz pisałem artykuł o łódzkim metrze
w końcu lat 80. XX wieku,
czyli ponad 30 lat temu
i wtedy sprawa była nieco zagadkowa, bo niby
podziemna kolej miała
być, ale zbyt dokładnych
informacji łodzianom nie
podano. W każdym razie od 1985 roku prowadzono prace geologiczne
i próbne odwierty w różnych punktach miasta.
Wizja była ambitna – planowano 2 linie, a metro
miało połączyć osiedla

na północy (Teofilów
i Żubardź) z południem na
Dąbrowie oraz drugą nitką
wschód (Widzew, Henryków) z zachodem lub południem. Podziemna kolej,
oparta na radzieckich projektach, miała kursować
w tunelu na głębności 30
metrów pod ziemią, a uruchomienie pierwszej linii
metra Łodzi przewidywano na 2005 rok!
Zdobyłem w biurze projektów wykonany piórkiem i tuszem szkic stacji, a artykuł opatrzyłem

tytułem „Łódzkie metro
– z przesiadką na Bałuckim
Rynku”.
Mieszkałem w okolicy targowiska, na którym stały wówczas wozy konne
z ziemniakami, kapustą,
zieleniną, nabiałem i drobiem. Pomyślałem sobie,
że przesiadka z wiejskich
zaprzęgów na metro chyba jednak szybko nie nastąpi, a kilkanaście lat
temu plany budowy łódzkiego metra ktoś znalazł
w śmietniku w samym centrum Łodzi…
agr

TAKI BYŁ POMYSŁ NA METRO W ŁODZI
W LATACH 80. XX WIEKU
FOT. ARCHIWALNY PLAN METRA

FAJNE MIASTO
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POD ŁODZIĄ

PRZEJDZIE FABRYKA

FOT. LODZ.PL

Tunel, który trzeba wydrążyć pod centrum miasta, w to
największa inwestycja realizowana w tej chwili w Łodzi.
Kiedy się skończy, pozwoli na
podróż z jednego krańca miasta
na drugi w kilkanaście minut.

A pod kątem skali?
To inwestycje, które są trochę w innych ligach.

To znaczy, że jedna jest
ligę niżej, a druga to ekstraklasa?
To raczej inne konferencje,
Łódź.pl: Pracowałeś przy ale obie na poziomie mibudowie dworca Łódź Fa- strzowskim.
bryczna, teraz pracujesz
przy tunelu. Czy „łódzkie I na poziomie mistrzowmetro” to większa inwe- skim zawsze są opóźnienia?
stycja?
Bartłomiej Zgorzelski: Pod Wydaje mi się, że to natukątem finansowym porów- ralne i normalne, ponieważ
przy takiej skali inwestycji
nywalna.
jest mnóstwo elementów
nie do przewidzenia.

FOT. LODZ.PL

Jakie to elementy? Słynna już „soczewka wodna”
pod Łodzią Fabryczną?
Tak, to jest dobry przykład. Chodzi między innymi o to, co możemy znaleźć
pod ziemią, a o czym nie
wiedzieliśmy.
Budowa tunelu jeszcze się
nie zaczęła. Dlaczego zatem już mamy opóźnienie?
To jest przedsięwzięcie
w formie „zaprojektuj i wybuduj”. To oznacza, że ktoś,
kto wygrywa przetarg, ma
na początku ustalony czas,
do kiedy musi skończyć
projektowanie. Najczęściej
to ustalenie opiera się na

optymalnych warunkach.
I bardzo często zdarza się
tak, że bez żadnej złej woli,
ani opieszałości, zwyczajnie warunki nie są optymalne.
W grudniu mieliśmy przecinanie wstęgi. Tymczasem dopiero w połowie
maja PKP poinformowało,
że zaczęło się wiercenie.
Co się działo przez ten
czas?
Każda z maszyn, a mamy
je dwie, to jest taka mała
fabryka. Trzeba ją skalibrować, uruchomić i zoptymalizować. Co więcej, na

Bartłomiej Zgorzelski, BZB
Projekt – podwykonawca tunelu. Współautor strony na
Facebooku „TunELove”, opowiadającej o pracach lidera
konsorcjum
prowadzącego
inwestycję – Przedsiębiorstwa
Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

początek, tarcze musiały
przewiercić się przez ściany żelbetowe komory startowej.
I prawie pół roku wierciły
beton?
Pamiętajmy, że to nie jest
prosty proces. Można już
powiedzieć, że teraz tarcze
zaczęły wiercić w gruncie.
Zatem Katarzyna niedługo
wwierci się pod miasto.
Czy nie będzie to zagroże nie dla poleskich kamienic, które często nie są
w najlepszym stanie technicznym?
To oczywiście jest skomplikowane, ale mogę powiedzieć, że obie tarcze przejdą
bezpiecznie pod wszystkimi budynkami na trasie
tunelu.
Niektóre kamienice już są
w kiepskim stanie. Najlepszy przykład w ostatnim czasie to Kilińskiego
49. Czy tunel na pewno nie
wpłynie na te budynki?
Przed rozpoczęciem wiercenia
rozpoznano
dokładnie stan techniczny
wszystkich
budynków
znajdujących się w strefie
oddziaływania tunelu. To
pozwala podjąć wyprzedzająco odpowiednie działania. Wszystkie te budynki
są sprawdzone i zanim maszyna pod nimi przejdzie,
zostaną zabezpieczone, jeżeli będzie taka potrzeba.

W jaki sposób? Będą je
stemplować? Wyburzać?
Wszystkie te warianty są
możliwe, podobnie jak te,
że budynek nie będzie wymagał żadnej ingerencji.
Tych budynków jest bardzo dużo, każdy jest w innym stanie. Wśród nich np.
zdewastowane parterowe
garaże.
I one zostaną wyburzone?
Każdy z tych obiektów jest
analizowany osobno. Jeśli
trzeba będzie wzmocnić
grunt pod budynkami, to
zostanie on wzmocniony.
Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić prace przy budynku, to zostaną one wykonane.
A kiedy Katarzyna już
dowierci się do dworca,
to w jaki sposób zostanie
wyciągnięta? Przecież nie
będą jej nosić przez perony.
Pod pojęciem „tunelu pod
Łodzią” kryje się tak naprawdę zarówno literalnie tunel, jak i podziemne
komory przystanków i komory techniczne. „Katarzyna” została sprowadzona
pod ziemię i zmontowana
w całość w tzw. „Komorze Odolanowska”. Proces jej demontażu nastąpi
w „Komorze Fabryczna”,
czyli jeszcze przed istniejącą konstrukcją dworca
Łódź- Fabryczna, zaraz
obok ŁDK.
JB

12
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INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ

TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ:
7:00 - 10:00
Przybyszewskiego/Tatrzańska
Plac Niepodległości
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków
Rondo Solidarności
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkińska/Wyszyńskiego

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

15:00 - 18:00

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

SKRZYNKI

Z DARMOWĄ GAZETĄ

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 Bratysławska 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 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)

FOT. LODZ.PL

STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

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

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Na łódzkich ulicach pojawiły się wysokie,
czerwone skrzynki.
Jest ich 30 i stoją na
najczęściej uczęszczanych przystankach tramwajowych
i
autobusowych.
To są dystrybutory
z naszą gazetą Łódź.pl.
W środku znajdziecie
najnowsze wydania
gazety, zupełnie za
darmo.
Aby wyjąć egzemplarz Łódź.pl ze
skrzynki,
wystarczy złapać za
uchwyt, odchylić klapę i zabrać jeden
z numerów. Pojemniki są
codziennie rano uzupełniane o nowe egzemplarze, a jeśli zdarzy się, że
są puste, oznacza to, że
nakład naszej gazety już
się wyczerpał. RD

SPORT
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Czy Piotr
Zieliński (27 l.)
weźmie na siebie
ciężar gry?

FOT. LODZ.PL, RADOSŁAW JÓŹWIAK

Zapomnieć

FOT. LODZ.PL, RADOSŁAW JÓŹWIAK

POLSKA KONTRA HISZPANIA

O SŁOWACJI
Jest

takie powiedzenie
„co się stało w Vegas, zostaje
w Vegas”. Dla naszego użytku
zmieńmy je na „co się stało
w Petersburgu, zostaje
w Petersburgu” i zagrajmy
z Hiszpanią jak nigdy
dotąd.

Kamil Glik (33 l.)
musi zagrać
uważniej
w obronie

O meczu ze Słowakami
napisano wiele, a na memach pokazano jeszcze
więcej. Mecz, który miał
nas dobrze wprowadzić
w Euro, niemal nas z niego wyprowadził. Przed
nami jeszcze dwa mecze,
a nadzieja umiera ostatnia.
Urwanie punktów Hiszpanom będzie piekielnie
trudne. Reprezentacja prowadzona przez Lusia Enrique w pierwszym meczu
zremisowała ze Szwecją,

co trzeba rozpatrywać jako
wpadkę. Dlatego należy
spodziewać się zmasowanych ataków już od pierwszych minut. „La Roja”
z pewnością zazdroszczą
nam Roberta Lewandowskiego, sami cierpią na brak
klasowej „9” bo, ani Morata ani Gerardo Moreno
nie spełniają pokładanych
w nich nadziei. My z kolei
rywalom możemy zazdrościć
wszystkiego innego. Młoda,
ale zwarta obrona, środek
pomocy, który można składać z gwiazd topowych
klubów, a na skrzydłach
bajeczni technicznie Olmo
i Torres. W głowach naszego
sztabu pewnie od kilku dni
kłębią się myśli o ustawieniu
i taktyce. Po tym, co zobaczyliśmy w poniedziałek, chyba

najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie
powrót do grania czwórką obrońców, zaryglowanie środka pola
i liczenie na szybkie
kontry. Podobnie zagrali Szwedzi. Gdyby
Berg odrobinę celniej
strzelał, Skandynawowie mieliby dzisiaj
dwa punkty więcej.
Nam kibicom nie pozostaje nic innego, jak
zapomnieć o wpadce,
zacisnąć kciuki i głośno zaśpiewać „Do
boju, Polsko!”.
Piotr Baleja

FOT. LODZ.PL, RADOSŁAW JÓŹWIAK

Paul Pogba (28 l.)
to ﬁlar środka pomocy
reprezentacji Francji

CZAS PODSUMOWAŃ

Co wiemy

O PIERWSZEJ KOLEJCE EURO
Już od pierwszej kolejki Euro
2020 przynosi nam mnóstwo
emocji. Objawiło się kilka teoretycznie słabszych reprezentacji, które urwały punkty faworytom. Wyklarowali się również
faworyci do medali.

Sporą niespodzianką jest
utrata punktów przez Hiszpanów. Nasi grupowi rywale byli uznawani za murowanych faworytów do
pierwszego miejsca i trzech
pewnych zwycięstw. Tymczasem Szwedzi nie przejmując się przewidywaniami zagrali bardzo dobry
mecz i urwali jeden punkt.
Bardzo dobrze zaprezentowali się Włosi. Gładkie
zwycięstwo 3:0 z Turcją
i całkowita kontrola gry
wybiły ich na wysokie miej-

sce w peletonie walczących turniej ma być ukoronowao złoto. Podopieczni Rober- niem pracy Roberto Martito Maciniego pokazali foot- neza w kadrze. Nie wolno
zapoball totalny, dominowali w
każdym obszarze boiska
nie pozwalając Turkom stworzyć
groźnych okazji.
Swoje
aspiracje
potwierd z i ł a
również
Belgia,
która 3:0
pokonała Rosję.
„Czerwone Diabły”
niemal na
Belgowie są jednymi
każdym turz faworytów do złota!
nieju uważani
są za pewniaków
do medalu, ale to ten

minać również o Francuzach, którzy rozprawili
się z Niemcami. „Tricolores” grali bardzo pewnie.
Wręcz bawili się piłką,
a popisy Pogby wyglądały tak, jakby grał w meczu
towarzyskim, nie na
Euro z silną reprezentacją. Swoje ambicje mają również
obrońcy
tytułu,
Portugalczycy, czy
młoda kadra Anglii. Nikt wprost
nie typuje ich jako
faworytów, ale na
obie ekipy należy
uważać, bo w miarę
upływającego turnieju mogą nabierać rozpędu.

FOT. LODZ.PL, RADOSŁAW JÓŹWIAK

Piotr Baleja
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HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO
NA WAGĘ FINAŁU!
ŁKS KONTRA ARKA GDYNIA

ŁKS pokonał Arkę 1:0 w półfinałowym meczu baraży
o awans do Ekstraklasy.
Wygrana ta była pierwszym w historii zwycięstwem łodzian z Arką
w Gdyni i pierwszym
zwycięstwem nad
gdynianami od 12
lat. Oznacza to,
że w najbliższą
niedzielę

Tak Pirulo (29 l.)
cieszył się po strzeleniu
zwycięskiej bramki
Rycerze
Wiosny zagrają
o awans z niżej notowanym Górnikiem Łęczna
w Łodzi.
Początek meczu na stadionie w Gdyni w ogóle nie
zapowiadał zwycięstwa
łodzian. Arka dominowała, a ŁKS dał się zepchnąć

do obrony na własnej połowie, podczas gdy gospodarze raz po raz atakowali. Od początku w meczu
nie brakowało też emocji
- zawodnicy obu drużyn
grali bardzo agresywnie
i sędzia często musiał używać gwizdka. Można było
wyczuć, że rozgrywają
zawody
o wysoką
stawkę.
Pierwsze celne
uderzenie
łodzianie wypracowali dopiero
w 16 min., kiedy Dominguez
z 20 metrów posłał
mocno piłkę w pole
karne, jednak ta ostatecznie znalazła się w rękach
dobrze broniącego Kajzera.
Na kolejną skuteczną akcję
w wykonaniu łodzian trzeba było czekać ponad 10
minut. Klimczak dośrodkował z lewego skrzydła
do Trąbki, a ten z pierwszej
piłki podał do Ricardhino.

Tym razem znów bramkarz okazał się lepszy.
Na drugą połowę łodzianie wyszli odmienieni. Nie
byli już tak bardzo zdominowani i mogli sobie
pozwolić na więcej. W 64
min. obrona Arki się pogubiła. Dominguez wypatrzył
niekrytego na 18 metrze Pirulo, który miał sporo miejsca. Hiszpan przyjął piłkę
i mocno uderzył na dalszy
słupek. Tym razem Kajzer
okazał się bezradny. Do
końca meczu łodzianie już
głównie się bronili, a w doliczonym czasie gry prawie
cała drużyna nerwowo blokowała dostępu do bramki
we własnym polu karnym,
dając Arce sporo okazji do
dośrodkowań. To jednak
nie wystarczyło, żeby gospodarze wyrównali.
Wygrana w Gdyni oznacza, że łodzianie zmierzą
się w finale z niżej notowanym Górnikiem Łęczna, który tego samego
dnia pokonał w rzutach
karnych GKS Tychy. Łodzianie z pewnością będą
faworytem, nie tylko ze

względu na przewagę
własnego boiska i własnej publiczności, która
w takich spotkaniach jest
szalenie istotna. Warto
pamiętać, że w maju łodzianie pokonali Górnika
3:1, strzelając aż dwa gole
w doliczonym czasie gry.
Nadzieje może również
budzić postawa biało-czerwono-białych, którzy
pod koniec sezonu grają
lepiej niż przez całą rundę wiosenną. Na pochwałę zasługuje choćby postawa Arkadiusza Malarza
w meczu w Gdyni, który
swoim doświadczeniem
i spokojem kilka razy
uratował cały zespół. Niedzielny mecz będzie też
ostatecznym testem nowego szkoleniowca ŁKS-u Marcina Pogorzały,
który objął zespół w bardzo trudnym momencie.
I trzeba przyznać, że jak
na razie idzie mu śpiewająco! Oby dobra passa
została podtrzymana, bo
do Ekstraklasy w Łodzi
brakuje już tylko jednego
zwycięstwa!
JB

Dzięki zaciętej walce
piłkarze ŁKS są coraz
bliżej awansu!
ARKA GDYNIA

ŁKS

0:1

Pirulo (64’)

Malarz – Dankowski (59’ Wolski), Moros,
Marciniak, Klimczak (71’ Dąbrowski),
Pirulo (86’ Nawotka), Dominguez (86’
Tosik), Rozwandowicz (85’ Koprowski),
Trąbka, Gryszkiewicz, Ricardinho

FOT. MATEUSZ SŁODKOWSKI (CYFRASPORT)
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

18.06

32°C

Imieniny
obchodzą:
Elżbieta, Marek,
Amanda, Emil,
Maryna, Paula

GALERIA
ŁÓDZKICH
MURALI

19.06

33°C

Imieniny
obchodzą:
Gerwazy, Protazy,
Romuald, Bonifacy,
Julianna, Michalina

ŁÓDZKIE LEGENDY

„CZARNY SĘP” GEYER

Sympatyczny „Turkusowy słoń”
grupy ETAM niestety odleciał
na czerwonym balonie ze ściany budynku UŁ
przy ul. Uniwersyteckiej 3 z uwagi na remont budynku

KĄCIK E-MERYTA

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

Instagram

To aplikacja na telefon, dzięki której można publikować
zdjęcia i ﬁlmy wykonane
telefonem
komórkowym
i opracowane w tym programie. Łódź też ma swój proﬁl
na Instagramie!

FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

SOBOTA

BORG

NR 6

Tak określano dawniej
kredyt udzielany kupującym w sklepie. W dość
biednej, robotniczej Łodzi borg był jedną z form
przetrwania. W wielu
wspomnieniach pojawia
się podstawowa potrze-

Wraz ze wzrostem fortun fabrykanckich zaczęły krążyć
plotki i legendy. Kilka dotyczyło np. Ludwika Geyera, największego wówczas
przedsiębiorcy w mieście,
który przybył do Łodzi
w 1828 r. Łodzianie nazywali go „czarnym i kudłatym
sępem spod Löbau” (geier
– po niem. „sęp”). Zbudowanej nad stawem fabryce
nadał kształt podkowy,
wierząc, że przyniesie mu
fortunę. Południowa ściana budynku miała wmurowany pierwszy w naszym
mieście komin. Maszynę
parową
sprowadził
z Belgii do Gdańska
drogą morską, da-

Biała Fabryka Ludwika Geyera, który
budził zainteresowanie nie tylko
z uwagi na swoją fortunę, ale
także demoniczny wygląd...

ŁODZIANIZMY

ba opłacenia czynszu oraz
zapłacenia borgu w sklepiku.
Na borg brało się chleb,
kartoﬂe, kasze, drewno na
opał oraz inne niezbędne
do życia artykuły, choć
nie wszyscy kupcy borgo-

lej Wisłą do Włocławka, a do Łodzi na platformie
ciągniętej przez woły
– co wzbudzało sensację.
W fabryce Geyer kazał wymurować okna półokrągłe
jak w kościele, podobno
dlatego, że chłopi zarzucali mu sprowadzenie do
Łodzi diabła zionącego dy-

NIEDZIELA

20.06

32°C

mem. Geyer nakazał
też zaopatrzyć fabrykę
w 365 równomiernie
rozłożonych okien
– dokładnie tyle, ile
dni liczy rok. Dobudował nawet okno
w dachu – na rok przestępny. Pragnął ponoć, aby
promienie słońca każdego
dnia zmieniały się w złote
rubelki. Dzięki ogromnej
pracy robotników rosła
fortuna Geyera, choć on
sam umarł w kompletnej
biedzie w 1869 roku… agr

KARTKA Z KALENDARZA

Ruszyła prawdziwa „Fala”
19 czerwca 1976 roku otwarty został pierwszy kompleks wodny na Zdrowiu,
przy al. Unii Lubelskiej.
Posiadał m.in. 4 baseny,
w tym jeden ze sztuczną
falą, imitującą morskie
przypływy. Kąpielisko
„Fala” przeznaczone było
dla 4 tys. osób i zajmowało
powierzchnię 7 ha. Niecki
basenów pomalowane były
na kolor niebieski, żeby
woda przypominała barwę
laguny. Na „Falę” w sezonie
letnim ściągały tysiące ludzi, by popływać, poopalać
się, pograć w piłkę czy spędzić czas na kocyku lub leżaku w gronie znajomych.
Niestety z powodu wad

wali, a tam gdzie powstały
długi, klienci szukali borgu
gdzie indziej.
Borg z niem. znaczy kredyt, ale – zdaniem niektórych badaczy – słowo ma
także podobny odpowiednik w języku jidysz. agr

WYTNIJ

konstrukcyjnych kultowe kąpielisko zamknięto
w 1992 roku. W latach 80.
na terenie dawnej "Fali"
odbywały się wybory
Miss Natura, a swoje spotkania organizowali tam
naturyści, co wzbudzało
powszechna sensację.
Obecnie na miejscu starej „Fali” działa jeden
z największych w Polsce
Aquaparków, który został
otwarty 31 stycznia 2008 r.
Teren obiektu ma prawie
10 ha, z czego około 2,5 tys.
mkw. stanowi lustro wody,
a do tego Aquapark "Fala"
oferuje szereg atrakcji
w postaci zjeżdżalni, saun
i gabinetów odnowy.
agr

Imieniny
obchodzą:
Bogna, Florentyna,
Bożena, Adalbert,
Baltazar, Bogumiła
WESOŁE
MIASTO

INTERESY
PO ŁODZKU
Kuferek ta
Reymon

Pieniędzy miał trochę,
kredyt wielki, skrupułów żadnych, więc najświetniejszą przyszłość
widział przed sobą.
- Rozenberg się załamał.- Nie wiadomo jeszcze, ale ja myślę, że się
będzie układał, no bo,
co to za interes zrobić
zwykłą klapę?
- Gdzie ten hrabia jedzie?- Nic nie ma, przyjechał się dorobić czego.
- Jak to nic nie ma, przecież był pan na gruby
sposób. I nic mu nie
zostało?
- Zostało! Trochę gumy
z powozów na kalosze!
- Skoro zrobię klapę raz,
to tylko dlatego, żeby
drugi raz jej nie zrobić.

- Słyszałeś pan?
- Głupstwo.
- Głupstwo, dwa miliony
rubli na samą Łódź?!
- Nie my tracimy...

Z kart „Ziemi ob

iecanej”

Kolejne wydanie naszej
gazety 21 czerwca

WAKACJE ZACZNIJ W ŁÓDZKIM ZOO

KUPON za 5 zł
UWAGA:

Ważny - 28.06–04.07.2021. Kupon uprawnia do zakupu 1 biletu ulgowego
dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej

