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NA SYGNALE WPADŁ Z NARKOTYKAMI

OKRADŁ ZNAJOMEGO
Policjanci złapali dilera, 
kiedy ten próbował sprze-
dawać narkotyki podczas 
jednej z plenerowych im-
prez. 26-latek zachowywał 
się nerwowo i zaczepiał 
obce osoby. Podczas wy-
legitymowania próbował 
uciekać. Policjanci znaleźli 
przy nim syntetyczne nar-
kotyki i grzyby halu-
cynogenne. Więcej 

Na policję zgłosił się męż-
czyzna, którego okradł 
kolega pomagający mu w 
remoncie mieszkania. Funk-
cjonariusze bez większych 
problemów znaleźli zło-
dzieja. W trakcie szybkiego 
śledztwa odkryli, że 29-la-
tek unika trzymiesięcznego 

narkotyków diler ukrył 
w samochodzie.
Zatrzymany mężczyzna 
był już w przeszłości kara-
ny za posiadanie narkoty-
ków. Teraz grozi mu 10 lat 
więzienia.                        rd

więzienia za niezapłaconą 
grzywnę. 
Teraz grozi mu jeszcze dłuż-
sza odsiadka, bo za kradzież 
może spędzić w więzieniu 
nawet 5 lat. Złodziej tłu-
maczył się trudną sytuacją 
fi nansową.

rd

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

W wielu miejscach cie-
szą oko kolorowe kwia-
ty. Miejskie łąki mają 
walor nie tylko estetycz-
ny, ale także ekologicz-
ny – służą pszczołom 
oraz pomagają przeciw-
działać skutkom suszy.

Tworzenie kwietnych 
łąk jest teraz bardzo po-
pularne. Rożnorodność 
roślin wpływa świetnie 
na miejski ekosystem 
i pomaga w walce z suszą, 
bo okryta zielenią gleba 
dłużej trzyma wodę.

Pracownia garncarska 
w Szkole Podstawowej 
nr 70 – mimo wakacji 
– tętni życiem za sprawą 
uczestników półkolonii, 
którzy lepią z gliny ku-
beczki, garnuszki, mi-
seczki, talerzyki i wiele 

innych efektownych 
przedmiotów.
To jedna z wielu łódzkich 
szkół, która organizuje 
półkolonie dla dzieci. 
W niektórych są ciągle 
wolne miejsca. 

 MP

     SP nr 11, ul. Hufcowa 20
     SP nr 41, ul. Rajdowa 18
     SP nr 44, ul. Kusocińskiego 100
     SP nr 61, ul. Okólna 183
     SP nr 170, ul. Miedziana 1/3
     SP nr 174, ul. Gałczyńskiego 6
     SP nr 198, ul. Czajkowskiego 14
     SP nr 199, ul. Elsnera 8
     SP nr 202, ul. Jugosłowiańska 2
     Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3, ul. Olimpijska 9

Gdzie możemy zapisać dzieci na wakacyjne zajęcia? 

Informacje na temat terminów, w jakich 
są wolne miejsca oraz zapisy bezpośrednio w placówkach.

W niedzielę,  11 lip-
ca, w parku Źródliska, 
z darmowym koncer-
tem „Bajeczki z Łodzi 
i nie tylko” wystąpi 
o godz. 12 znakomity 
łódzki pianista Witold 
Janiak.

Na fortepianie 
ustawionym 
w Białej Al-
tanie (Źró-
dliska I) wy-
kona utwory 
z bajek: „Miś 
U s z a t e k ” , 
„Przygody mi-

sia Colargola”, „Akademia 
Pana Kleksa” oraz innych 
popularnych tytułów 
wśród najmłodszych. 
Koncert  odbędzie się 
w ramach projektu „For-
tepiany Wolności” zaini-

cjowanego w 2018 r. 
przez Między-

n a r o d o w y 
F e s t i w a l 
Producen-
t ó w  M u -
zycznych 
„ S o u n -
d e d i t ” .                                                          

                                            
                       pj

Do tworzenia łąk wyko-
rzystuje się odpowiednio 
dobrane gatunki roślin, 
z których najpopularniejsze 
to chaber, mak, stokrotka, 
jaskier, fi rletka, krwawnik, 
koniczyna czy złocień. 
W Łodzi miejskie łąki zo-
stały wysiane m.in. na Ron-
dzie Solidarności, wzdłuż 
ul. Sienkiewicza, na Łódz-
kich Błoniach, na Stawach 
Jana i w parku nad Soko-
łówką. 
Łąki nie trzeba kosić tak 
często, jak trawnika, ten za-
bieg wykonuje się zwykle 

przed i po zimie. W przy-
padku trawników robi się 
to częściej, bo przekwitnię-
te łodygi traw drewnieją, 
co sprawia, że wyglądają, 
jakby uschły. Poza tym 
koszenie to najlepszy spo-
sób na zagęszczenie trawy 
i pozbycie się z niej chwa-
stów. Niezależnie od tego 
z koszenia należy zrezy-
gnować, jeśli przez kolejne 
dni jest sucho i gorąco. 

sasza

Spacer wśród polnych kwiatów
to sama przyjemność!

INFO

Dzień dobry,

Rano jadąc do pracy z przyjemnością odkryłam 
Państwa gazetę.
Trzymam kciuki: uwielbiam zwłaszcza tę część 
poświęconą historii Łodzi i miejscom wartym do 
zwiedzania – za którymi kryją się jakieś historie 
życia ich twórców, jak np. Pasaż Róży. 
O ile dobrze pamiętam, Jan Machulski propago-
wał ideę, by wjeżdżający do Łodzi widzieli ta-
kie banery: „Gdybyś był z Łodzi, to byłbyś już 
w domu”. Lubię to hasło, bo oddaje w sposób bar-
dzo ciepły i nienachalny myśl, że Łódź jest lubia-
nym domem (przecież tylko do takiego się chętnie 

wraca po całym pra-
cowitym dniu). Ten 
sam duch patrzenia 
na Łódź odnalazłam 
w „Łódź.pl”.

Pozdrawiam
Kamila Paszyn

nym domem (przecież tylko do takiego się chętnie 

NASI CZYTELNICY ŁÓDŹ NA WAKACJE

Pracownia garncarska innych efektownych 

na półkoloniachna półkoloniach

WolneWolne
miejscamiejsca
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kiedy ten próbował sprze-
dawać narkotyki podczas 
jednej z plenerowych im-
prez. 26-latek zachowywał 
się nerwowo i zaczepiał 
obce osoby. Podczas wy-
legitymowania próbował 
uciekać. Policjanci znaleźli 
przy nim syntetyczne nar-
kotyki i grzyby halu-
cynogenne. Więcej 

w samochodzie.
Zatrzymany mężczyzna 
był już w przeszłości kara-
ny za posiadanie narkoty-
ków. Teraz grozi mu 10 lat 
więzienia.                        rd

     
     
     
     
     
     

Informacje na temat terminów, w jakich 
są wolne miejsca oraz zapisy bezpośrednio w placówkach.
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REWITALIZACJA

Dostojny Aleksander 
będzie szefem stada 
w łódzkim zoo

Tu będzie Fabryka AktywnościTu będzie Fabryka Aktywności

To historyczna chwila dla 
łódzkiego Orientarium. 
W nowoczesnym obiekcie 
zamieszkał już pierwszy 
lokator – słoń indyjski 
Aleksander.

Aleksander przyjechał do 
Łodzi z Niemiec, z ogrodu 
zoologicznego w Münster. 
Towarzyszyły mu opie-
kunki, które przez pierw-
sze dni pomagały oswoić 
się z nowymi warunkami. 
Teraz pieczę nad nowym 
podopiecznym przejęli 
opiekunowie pracujący 
w  łódzkim zoo. 

Pięcioletnia przerwa
- Cieszymy się, że sło-
nie wracają do naszego 

ogrodu. Przypomnijmy, 
że nasza ostatnia słonica 
Magda odeszła w 2016 
r o k u  i  o d  t e g o  c z a s u 
w łódzkim ogrodzie sło-
ni nie było. W tej chwili 
mamy doskonałe warunki 
do hodowli tych wyjątko-
wych zwierząt. To bardzo 
ważna chwila dla Orienta-
rium i dla naszego miasta 
– mówi Arkadiusz Jaksa, 
prezes zoo.
Olek przyjechał do Łodzi 
w piątek, 2 lipca. – Trans-
port się udał i wszystko 
przebiegło zgodnie z pla-
nem. Aleksander dobrze 
zniósł wycieczkę. Z każ-
dym dniem czuje się u nas 
coraz lepiej. Poznaje swój 
wybieg, nowych opieku-

nów i czeka 
na towarzy-
s z y .  K o l e j n e 
dwa słonie przy-
jadą do Orientarium 
w sierpniu, a w przyszło-
ści spodziewamy się całe-
go stada słoni indyjskich, 
bo mamy doskonałe wa-
runki hodowlane – mówi 
Tomasz Jóźwik, wicepre-
zes zoo.

Aleksander – słoń z  jednym 
ciosem
Aleksander ma 43 lata. 
Jest spokojnym, ułożonym 
słoniem, a  przy tym wy-
jątkowym. Alex ma tylko 
jeden cios, czyli kieł, co 
z pewnością nie umknie 
uwadze zwiedzających. 

Dawna fabryka maszyn 
Henryka Wagnera przy 
ul. Tuwima 10 zamienia 
się w centrum miejskich 
aktywności. Tutaj każdy 
znajdzie pomoc w realiza-
cji swojego pomysłu.

Fabryka Aktywności Miej-
skiej to nowe miejsce na 
mapie Łodzi. To tutaj od 
przyszłego roku będą or-
ganizowane spotkania 
w ważnych dla miasta 
sprawach, warsztaty, kon-
ferencje, spotkania z orga-
nizacjami pozarządowymi 
czy z rzecznikiem ds. se-
niorów. 
- Tutaj też podpowiemy, 
jak zrealizować swój po-
mysł na najbliższą okolicę 
i przybliżymy tematykę 
budżetu obywatelskiego. 
Zapraszamy do współ-
pracy wszystkich miesz-
kańców,  czekamy na spo-
łecznych aktywistów i na 
grupy sąsiedzkie, które 
chcą działać na swoich 
osiedlach – mówi Katarzy-
na Dyzio, dyrektor Biura 
Aktywności Miejskiej.

Budynek fabryki został 
całkowicie przebudowany. 
Odnowiono stuletnią ele-
wację, skuto zielony tynk, 
a na fasadę wróciła czer-
wona cegła. - Dobudowa-
liśmy dodatkowe piętro, 
a na ścianach zamonto-
waliśmy szklane panele. 
Budynek został wyposa-
żony we wszystkie sieci. 
Już wcześniej w parterze 
został wybity nowy prze-
jazd, który poprowadzi do 
ul. Moniuszki i znajdującej 
się tam Mediateki. Wokół 
zabytkowej fabryki trwają 
właśnie prace porządko-
we, a cały budynek został 
przystosowany dla osób 
z niepełnosprawnościami 
– mówi Olga Kassyańska 
z Zarządu Inwestycji Miej-
skich.
W odnowionej fabryce 
znajdzie się nie tylko sie-
dziba Biura Aktywności 
Miejskiej, ale także prze-
strzeń do działań artystycz-
nych oraz pomieszczenie 
dla matki z dzieckiem.

Małgorzata Loeffl er

HISTORIA FABRYKI

Fabryka maszyn i przyborów 
tkackich Henryka Wagnera po-
wstała w 1881 roku na miejscu 
małej fabryki wyrobów baweł-
nianych. Po 1945 roku zakład 
produkował części do maszyn 
włókienniczych. Do dzisiaj na 
terenie fabryki zachował się 
oryginalny, niewielki komin 
z  1881 roku. Komin z czerwonej 
cegły również został wyremon-
towany.

INFO

– Alex stracił cios w latach 
90-tych, w ogrodzie zoolo-
gicznym w Münster, gdzie 
wówczas mieszkał. Cios 
został usunięty z powo-
dów zdrowotnych – tłu-
maczy Tomasz Jóźwik.
W sierpniu do Orienta-
rium przyjadą następne 
zwierzęta, między innymi 
dwa kolejne słonie, kroko-
dyle gawialowe, oranguta-
ny oraz gibony. Otwarcie 
obiektu planowane jest na 
jesień tego roku.

Paulina Klimas-Stasiak

Pierwszy lokatorŁÓDZKIE ZOOFOT. LODZ.PL

HISTORIA FABRYKI

Fabryka maszyn i przyborów 
tkackich Henryka Wagnera po-
wstała w 1881 roku na miejscu 
małej fabryki wyrobów baweł-
nianych. Po 1945 roku zakład 
produkował części do maszyn 
włókienniczych. Do dzisiaj na 
terenie fabryki zachował się 
oryginalny, niewielki komin 
z  1881 roku. Komin z czerwonej 
cegły również został wyremon-
towany.

INFO

To historyczna chwila dla To historyczna chwila dla 
łódzkiego Orientarium. łódzkiego Orientarium. 

ogrodu. Przypomnijmy, 
że nasza ostatnia słonica 

nów i czeka nów i czeka 
na towarzy-
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Po skuciu zielonego tynku
 fabryka znowu ma piękną, 

ceglaną elewację

PRZED
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Mural już gotowy

Rowery publiczne
z poślizgiem

INWESTYCJE STREET ART

KOMUNIKACJA

podpis
podpis pliz

Tramwaje z Finlandii będą 
testowane w różnych porach roku

Przy ul. Strzelców Ka-
niowskich 32 można 
już podziwiać nowy 
wielkoformatowy ob-
raz. Wymyśliły go panie 
z Domu Pomocy Spo-
łecznej.

- W ubiegłym roku zro-
biliśmy zieleniec z altaną 
dla seniorek. Ale nadal 
wydawało nam się, że na 
dziedzińcu, gdzie panie 
odpoczywają – braku-
je kolorów. Chciałyśmy 
jeszcze ożywić prze-
strzeń. Stąd pomysł na 
mural – mówi Lidia Le-
oniak, dyrektor DPS nr 2.

Dopiero w sierpniu 
na łódzkie ulice wy-
jadą rowery do wypo-
życzania. Ale kiedy 
już wyjadą, to system 
będzie działał przez 
kolejne trzy lata.

Łódzki Rower Publicz-
ny miał mocno pod 
górkę. Pierwszego 
przetargu nie udało się 
rozstrzygnąć i dopiero 
za drugim podejściem 

Do Łodzi trafi ły tramwa-
je, które przez 8 miesięcy 
będą testowane w różnych 
warunkach pogodowych. 
To niskopodłogowe mode-
le Variotram wyposażone 
w klimatyzację. Ciekawost-
ką w nich jest podgrzewa-
na podłoga w okolicach 
drzwi wejściowych. 
Zanim tramwaje wyjadą 
na testy na łódzkie linie, 
muszą zostać wyposażone 
w informację pasażerską, 
biletomaty i kasowniki. 
Mieszkańcy mają je wypró-
bować jeszcze przed koń-
cem wakacji. 

PW

miasto wybra-
ło operatora 
systemu, fi rmę 
Homeport. 
To nie był ko-

niec problemów, bo na 
drodze do uruchomie-
nia roweru publiczne-
go stanęła pandemia, 
która mocno zachwiała 
dostępnością części do 
jednośladów. To o ko-
lejne miesiące opóźniło 
wprowadzenie do Ło-
dzi wypożyczalni.
Ale wszystkie części do 
rowerów wreszcie są 
w mieście i trwa już ich 
montaż. - Na ulicach 

Wzór muralu wybrały 
same mieszkanki DPS. 
- Pierwszy projekt przed-
stawiał wodospad. Ale 
wydawało nam się, że te 
kolory nie są tak żywe, jak-
byśmy tego chciały. Stąd 
pomysł na motyle i kwiaty. 
Cały projekt tworzyliśmy 
z artystami, którzy prze-
lali nasz pomysł na ściany 
– opowiada Małgorzata 
Stefańska, seniorka, miesz-
kanka domu.
- Bardzo nam się podoba 
mural, który możemy co-
dziennie oglądać z okien 
– dodaje Mirosława Szy-
chowska, inna lokatorka.

JB

stanęły już wszystkie 
stacje roweru, a operator 
nanosi w nich ostatnie 
zgłoszone przez nas po-
prawki. Pierwsza par-
tia rowerów, 300 sztuk, 
pojawi się w Łodzi 
w pierwszym tygodniu 
sierpnia – zapowiada 
Maciej Sobieraj, wice-
dyrektor Zarządu Dróg 
i Transportu. 
Cały system, czyli  1 500 
rowerów na 150 stacjach 
w całym mieście, będzie 
gotowy do 31 sierpnia. 
System będzie działał 
w Łodzi do 2024 roku.

rd

Z Helsinek na testy

Ogrody Anny
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Ogrody Anny
Przed łodzianami i przy-
jezdnymi otwiera się Fuzja. 
Powstaje ona na 8 hekta-
rach terenu dawnej fabry-
ki Karola Scheiblera, mię-
dzy ul. Tymienieckiego 
a ul. Milionową .

Dawne fabryki w centrum 
mieszkalno-biurowo-han-
dlowo-usługowe zamienia 
fi rma deweloperska Echo 
Investment, która w środę 
ofi cjalnie oddała do użytku 
nowy plac przed ponad-
stuletnią elektrociepłownią. 
Będąc przestrzenią publicz-
ną, ma on stać się central-
nym punktem powstają-
cego tam nowego centrum 
miejskiego. Miejscem rekre-
acji i wypoczynku.
Nowemu placowi nadano 
nazwę Ogrodów Anny, co 
jest hołdem dla żony Karola 
Scheiblera.
- Anna Scheibler w ogrom-
nym stopniu przyczyniła 
się do rozkwitu rodzinnego 
biznesu, a po śmierci męża 
kierowała jego imperium 
przez ponad 40 lat. Była jed-
ną z najbardziej wpływo-
wych kobiet w  mieście 
na przełomie XIX 
i XX wieku. 

Postanowiliśmy upamiętnić 
jej postać, a także jej zamiło-
wanie do ogrodnictwa, na-
zywając najbardziej zieloną 
część kompleksu właśnie 
jej imieniem – mówi Anna 
Malarczyk-Arcidiacono, 
dyrektor projektu łódzkiej 
Fuzji.
Ogrody Anny to jedna 
z wielu wspólnych prze-
strzeni zaplanowanych 
w Fuzji (ich łączna po-
wierzchnia ma wynosić 
4 ha). Teren ten przez lata 
był niedostępny łodzianom. 
Inwestor chcąc zachęcić do 
poznania nowego miejsca, 
zaplanował na całe wa-
kacje cykl różnorodnych 
wydarzeń pod wspólnym 
tytułem „Fuzja z latem”, 
które mają zachęcać do wi-
zyty w Ogrodach Anny. 
W  programie są m.in. za-
jęcia jogi i spotkania psia-
rzy, działać ma Targ Śnia-
daniowy z food truckami 
i produktami lokalnych 

producentów, zaplanowano 
rodzinne zabawy, potańców-
ki dla seniorów, warsztaty 
z pielęgnacji roślin donicz-
kowych, naukę gry w sza-
chy oraz koncerty. Szcze-
gółowy harmonogram jest 
dostępny na stronie: fuzja-e-
cho.com. Bywalcy festiwalu 
TME Polówka będą mieli 
okazję poznać ciekawą 
część kompleksu – seanse 
w Fuzji odbędą się w impo-
nującej kotłowni starej elek-
trowni.

(pj)

Ogrody AnnyOgrody Anny
– nowy plac w mieście

Nowy plac został nazwany
na cześć Anny Scheibler
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Wcześniej „Latające bab-
cie”, dziś zwane „Bab-
cie w locie z dziadkiem” 
w tym roku obchodzą 
12-lecie swojej działalności. 
– Zaczęło się od wydania 
książeczki dla dzieci. Prze-
czytałam ogłoszenie, że 
poszukują osób, które coś 
piszą, ale te swoje teksty 
chowają głęboko do szufl a-
dy. Wtedy nazywało się to 
„Babcia nadaje” – wspomi-
na pani Barbara.
Ale bardzo szybko po wy-
daniu pierwszej książ-
ki odezwali się 
przedsta-
w i -
c ie le 
fun-
da-
cji 

Dom 
w 
Łodzi , 
k t ó r a 
opiekuje się chorymi 
dziećmi. Zaprosili babcie 
na występ. I tak wiersze 
przerodziły się w spektakl. 

Pierwsze spektakle
– Pamiętam, ile prób było 
na początku, a jaka klucha 
w gardle podczas przedsta-
wienia! – mówi pani Barba-
ra.
Potem pojawiły się kolejne 
i kolejne propozycje wy-
stępów – a to zaprzyjaź-
nione przedszkole, a to ja-
kaś szkoła dowiedziała się 
o superbabciach. I tak po-
wstała nazwa „Latające 
Babcie”.
Wśród przedszkoli 
i szkół informacja 
o spektaklach roz-
niosła się szalenie 
szybko. Pojawiła się 
nazwa „Latające bab-
cie”, bo panie niemal 
latały od jednego 
do drugiego 
przedszko-
la, szkoły 
czy fun-
dacji.
– Przed 
każdym spekta-
klem wybieram wiersze, 
rozsyłam do koleżanek 

i kolegów, spoty-
kamy się, by uzgod-
nić, czy coś zmienia-
my, co dokładamy itd. 
Potem organizujemy 
próby, szycie i kom-
pletowanie kostiumów. 
I w końcu – wielki fi nał 
w postaci przedstawie-
nia – opowiada pani 
Barbara. – Włączamy dzieci 
do spektaklu, zagadujemy, 
podpytujemy, chcemy, by to 
było interaktywne – dodaje.

„Latające Babcie” 
zmieniały się 

n a 

przestrze-
ni lat, główna 

założycielka Urszu-
la Machcińska, niestety już 
nie żyje. Grupa przekształ-
ciła się w „Babcie w locie” 
a potem w „Babcie w locie 
z dziadkiem”. 
Przez te kilkanaście lat wy-
dali w sumie 10 książek dla 
dzieci. 

Nie tylko dla dzieci
Trzy lata temu po-
wstał kolejny pomysł:

– A 
cze-
m u 
b y 
n i e 
z a c z ą ć 
występować dla 
dorosłych? – po-
myśleliśmy i tak 
powstał kabaret 
„Herbatka u Jadźki” 

– opowiada Barbara Ma-
ciejewska.

Jak pomyśleli, tak zro-
bili. Powstały teksty 

kabaretowe i scena-
riusz całego przed-
stawienia. Pierwsze 

występy i…
– Mówiąc nie-

s k r o m n i e , 
b y l i ś m y 

rozchwyty-
wani, biblio-
teki, domy 
seniora, no 
wszędzie! 
P ięknym 
zwieńcze-
niem tej ka-
baretowej 
pracy było 
zebranie 
tekstów 
k a b a -
r e t o -
wych w publikację „Pisane 
w odlocie”. Kolejny spek-
takl był już przygotowany, 
premiera miała się odbyć 
13 grudnia 2020 roku, nie-
stety pandemia pokrzyżo-

wała plany babć. 

I plany 
d z i a d -
ka też. 
„Babcie w 
locie z dziad-
kiem” z wystę
pami czekają na bez-
pieczniejszy czas. Ale 
działalności swojej nie za-
wieszają. Jest już skomple-
towany materiał na drugą 

książkę dla dorosłych… 
Teraz tylko trzeba zna-
leźć sponsorów.

RUT
FOT. ARCHIWUM 
„BABĆ W LOCIE 
Z DZIADKIEM”
UML.LODZ.PL
ENVATO ELEMENTS

Zaczęło się od pisania wierszy i wydania książki dla 
dzieci, potem szybko powstały spektakle i występy 
w zaprzyjaźnionym przedszkolu. Gdy po mieście 
poszła fama o „Latających babciach” i ich wystę-
pach, harmonogram zdolnych seniorek zapełnił 
się błyskawicznie. 

Fragment wiersza, którym 
„Babcie w locie z dziadkiem” 
kończą każde 
przedstawienie

Barbara Maciejewska (74 l.), Polesie

„Babcie w locie z miasta Łodzi, „Babcie w locie z miasta Łodzi, 
zapamiętać nie zaszkodzi, zapamiętać nie zaszkodzi, 

do dzieciaków wciąż latają, do dzieciaków wciąż latają, 
czy to w grudniu, czy to w maju.czy to w grudniu, czy to w maju.

A czym latają? Bajkolotem, A czym latają? Bajkolotem, 
lecz też chodzą na piechotę, lecz też chodzą na piechotę, 

z książeczkami za pazuchą, z książeczkami za pazuchą, 
aby czytać je maluchom”aby czytać je maluchom”

Nina Strzemieczna, 
Ania Ubysz,

Elzbieta Boryniec, Eleonora Ewa Karpuk



SENIORADKA6 Piątek, 9 lipca  |  nr 12/2021

Seniorki połączyły siły 
i szyją maskotki dla chorych 
dzieci ze szpitali. Nie są już 
w stanie zliczyć, dla ilu dzieci, 
dzięki tym zabawkom, stały 
się przyszywanymi babciami 
i ciociami.

SENIORADKA Piątek, 9 lipca  |  nr 12/2021

– Robimy to dla dzieci. Ma-
luchy potrzebują się przytu-
lić – szczególnie gdy zma-
gają się z ciężką chorobą. 
Nasze małpki mają ba-
jecznie kolorowe wzory. 
Mamy nadzieję, że choć 
na chwilę wywołują 

uśmiech na twarzach 

robią zabawki dla chorych dziecirobią zabawki dla chorych dzieci

Seniorzy w akcji

Łódzkie babcieŁódzkie babcie

Będzie się działoBędzie się działo
Wzmocnĳ  swojąWzmocnĳ  swoją
 odporność latem

4 KROKI DO ZDROWIA

Do akcji 
włączy-

ły się też 
Centra Zdro-

wego i Aktywnego Senio-
ra, przekazując na gwiazd-
kowe prezenty dla chorych 
dzieci uszyte przez senior-
ki zabawki. 
W tym roku chcą to powtó-
rzyć – akcja szycia rozpo-
częła się już na dobre, mimo 
że do gwiazdki jeszcze pół 
roku. Seniorki spotykają się 
regularnie - raz w tygodniu 
– by szyć maskotki, które 

z okazji świąt poda-
rują chorym maluchom. 

Do seniorek z Bałut dołą-
czyły właśnie koleżanki 
z nowo otwartego CZAS 
na Górnej. Panie z Klubu 
Seniora przy ul. Ciesz-
kowskiego szyją przytu-
lanki dla noworodków ze 
Specjalistycznego Szpitala 
w Brzezinach, a przyszy-
wane ciocie i babcie z CZAS 
na Libelta i ze Rzgowskiej 
przygotowują zabawki, 
które w grudniu trafi ą 
do chorych dzieci ze szpitala 
przy Spornej.              OHO

pojedyncze 
skarpetki 
i ścinki z ich 
produkcji do szycia 
maskotek, które wraz 
z skarpetkami trafi ły do cho-
rych dzieci w szpitalu przy 
Spornej, angażując w projekt 
seniorów.
Szycie maskotek wśród 
łódzkich seniorek zainau-
gurowały dwa lata temu 
panie z Klubu Seniora 
przy ul. Cieszkowskiego. 
Szybko zaraziły pasją kole-
żanki z Centrum Zdrowe-
go i Aktywnego Seniora na 
Bałutach. 

chorych dzieci – mówią 
panie z łódzkich Centrów 
Zdrowego i Aktywnego 
Seniora.
Akcję wymyśliła łódzka 
fi rma Many Mornings, 
która projektuje i produ-
kuje kolorowe skarpetki. 
Właściciele fi rmy postano-
wili wykorzystać wadliwe, 

się przyszywanymi babciami 
i ciociami.

jecznie kolorowe wzory. 
Mamy nadzieję, że choć 
na chwilę wywołują 

uśmiech na twarzach 

fi rma Many Mornings, fi rma Many Mornings, 
która projektuje i produ-która projektuje i produ-
kuje kolorowe skarpetki. kuje kolorowe skarpetki. 
Właściciele fi rmy postano-Właściciele fi rmy postano-
wili wykorzystać wadliwe, wili wykorzystać wadliwe, 

ZAPISZ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ
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Przeziębienie niestety zdarza 
się też latem. Omija nas wte-
dy piękna pogoda i atrak-
cje na świeżym powietrzu. 
Co zrobić, aby wzmocnić swój 
organizm?

To proste! Przede wszyst-
kim sen. Dorosły człowiek 
potrzebuje co najmniej 
8 godzin snu, by we krwi 
wzrosła liczba limfocytów 
– komórek odpowiedzial-
nych za budowanie odpor-
ności.

Ważne, by 
organizm był wy-

poczęty, ale też zrelakso-
wany, dlatego jeśli masz 
możliwość – zmień oto-
czenie choć na kilka go-
dzin. Weekend na działce, 
wypad do lasu albo piknik 
na łące z pewnością popra-
wią nastrój.
W połączeniu z lekkim 
spacerem, truchtem czy 
inną formą aktywności 
w plenerze korzystnie 
wpłyną na stan naszego 
zdrowia. 
Równie ważna jest oczywi-
ście dieta. Latem możemy 
korzystać z bogactwa wita-
min zawartych w świeżych 
owocach i warzywach. 

RedSe

Jesteś aktywnym seniorem 
lub seniorką, lubisz działać 
i spotykać nowych ludzi? Mo-
żesz zgłosić się do nowego 
projektu „Seniorzy w Akcji”.

Uczestnicy będą mogli nie tylko 
wziąć udział w spacerach, warsz-
tatach czy grze miejskiej, ale będą 
mogli być także współtwórca-
mi niektórych wydarzeń. Liczy 
się wymiana myśli, pomysłów 
i doświadczenia. 
Organizatorzy zapraszają m.in. 
na spacery szlakiem wspomnień 
o Łodzi: – To doskonała okazja, aby 
seniorzy pokazali nam szczególne 

miejsca w naszym mieście, 
to jak wyglądało kiedyś 
miasto, gdzie 

jedli lody 
lub chodzi-

li na wagary. Będą mogli zabrać 
ze sobą stare zdję-
cia, porozmawiamy 

i razem odtworzymy 
Łódź ze wspomnień.

Z miejsc, które uczestnicy 
odwiedzą podczas space-

ru, ma powstać gra miejska, 
dostępna dla wszystkich  

m i e s z k a ń c ó w . 
W planach znala-

zły się także warsztaty 
z ogrodnictwa, na których 

będzie można wymienić się 
praktyczną wiedzą, ale tak-
że sadzonkami czy nasiona-

mi roślin.                                Red
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Wygląda na to, że po pan-
demii miejskie szpitale 
wracają do normalności. 
Pełną parą ruszyły zabie-
gi operacyjne w Miejskim 
Centrum Medycznym 
im. Jonschera. W placówce 
nie ma już oddziału covi-
dowego, który przyjmował 
tylko pacjentów z potwier-
dzonym zakażeniem koro-
nawirusem.
Dla bezpieczeństwa pacjen-
tów i medyków w placówce 
powstało 25 tzw. łóżek izo-
lacyjnych – tu trafi ają osoby, 
które przyjmowane są do 
szpitala i czekają na zabieg 
lub przyjęcie na oddział. Po 
uzyskaniu negatywnego wy-
niku testu na covid przeno-
szone są do docelowych sal 
na oddziałach.

TPK (Teleplatforma Pierw-
szego Kontaktu) to usługa 
NFZ, umożliwiająca kon-
takt z lekarzem w nocy, 
w weekendy i święta. Dzwo-
niąc pod bezpłatny numer 
TPK – 800 137 200 –  pacjenci 
otrzymają niezbędną pomoc 
medyczną poza godzinami 
pracy lekarzy rodzinnych. 
Do tego nie wychodząc na-
wet z domu.
Porad medycznych udzie-
lają profesjonalni medycy 
– pielęgniarki lub położne 
oraz lekarze. Aby uzyskać 

pomoc, wystarczy mieć 
telefon i połączyć się 
z bezpłatnym nume-
rem TPK. Telefony 

od pacjentów odbierane są 

Zmiany dotyczą także sa-
mych terminów operacji 
– te pilne, jak operacja 
zaćmy, można wykonać 
już w ciągu dwóch dni, 
na operację kolana czy bio-
dra poczekamy od dwóch 
do trzech tygodni.
Placówka posiada 300 łó-
żek dla chorych, każde-
go dnia przeprowadza-
nych jest ok. 35 zabiegów, 
w tym m.in. operacje za-
ćmy, zabiegi endoprotezy 
stawu biodrowego i stawu 
kolanowego czy zabiegi 
w chorobach zapalnych je-
lit u osób powyżej 65. roku 
życia.
Zainteresowani operacją 
pacjenci mogą kontakto-
wać się z sekretariatami 
medycznymi poszczegól-
nych oddziałów, gdzie 
uzyskają dokładne infor-
macje o czasie oczekiwania 
i wymaganiach, które po-
winni spełnić przed przyj-
ściem do szpitala.

OHO

od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 18:00 
do 8:00, czyli po godzinach 
pracy poradni POZ. Plat-
forma działa również cało-
dobowo w soboty, niedziele 
i święta.
Uwaga! Połączenie jest 
bezpłatne i może być wy-
konane tylko z Polski!
Z platformy mogą korzy-
stać również osoby nie-
słyszące. Rozmowa od-
bywa się wtedy przez 
specjalny wideoczat, 
w języku migo-
wym, przy 
wsparciu tłu-
macza. Porady 
udzielane są 
także w kil-
ku językach 
obcych: an-
gielskim, rosyj-
skim i ukraiń-
skim.             
               RedSe

Skrócił się czas oczekiwa-
nia na operację. W miej-
skim szpitalu im. Jonschera 
przy ul. Milionowej 14 
na zabiegi czeka się do kilku 
tygodni.

HCV to śmiertelny wirus, 
który prowadzi do zapale-
nia wątroby (WZW typu C). 
W punktach ALAB labo-
ratoria można bezpłatnie 
wykonać badanie z krwi 
w kierunku HCV. Akcja pro-
wadzona jest do końca roku.

POMOC MEDYCZNA
OD TERAZ ZAWSZE POD RĘKĄ!

ZAPISZ NUMER
DO TPK I DZWOŃ

W RAZIE POTRZEBY
800 137 200

w nocy, w weekendy i świętaw nocy, w weekendy i święta
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Telefoniczne porady lekarskie

NA OPERACJĘ
W SZPITALU?

KRÓTSZY CZAS OCZEKIWANIAKRÓTSZY CZAS OCZEKIWANIA W KIERUNKU HCVW KIERUNKU HCV

Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera
BEZPŁATNE BADANIABEZPŁATNE BADANIA

Zadzwoń,
jeśli
potrzebujesz
nagłej pomocy
medycznej,
konsultacji,
e-recepty
lub e-skierowania

WSZYSTKIE
INFORMACJE

TELEADRESOWE
ZNAJDZIESZ
NA STRONIE

WWW.JONSCHER.PL
LUB SKANUJĄC

KOD QR

INFO

TPK (Teleplatforma Pierw-
szego Kontaktu) to usługa 
NFZ, umożliwiająca kon-
takt z lekarzem w nocy, 
w weekendy i święta. Dzwo-
niąc pod bezpłatny numer 
TPK – 800 137 200 –  pacjenci 
otrzymają niezbędną pomoc 
medyczną poza godzinami 
pracy lekarzy rodzinnych. 
Do tego nie wychodząc na-
wet z domu.
Porad medycznych udzie-
lają profesjonalni medycy 
– pielęgniarki lub położne 
oraz lekarze. Aby uzyskać 

pomoc, wystarczy mieć 
telefon i połączyć się 
z bezpłatnym nume-
rem TPK. Telefony 

od pacjentów odbierane są FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

HCV odpowiada 
za ok. 40 proc. 
w s z y s t k i c h 
przypadków 
raka wątro-
by na świecie, 
a w Europie 
za ich zdecydo-

waną większość. Na ten 
moment nie ma szcze-
pionki, więc najsku-
teczniejszym sposobem 
walki z nowymi zakaże-
niami jest diagnostyka, 
umożliwiająca wykrycie 
osób zakażonych, które 
po wyleczeniu przestają 

być źródłem zaka-
żenia dla innych 

osób.
Na badanie 
nie jest wyma-
gane skiero-

wanie ani bycie 
na czczo. 

Red

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

FOT. LODZ.PL ENVATO ELEMENTS

Wybierasz się na działkę poza 
Łodzią albo właśnie jedziesz 
na wakacje? Koniecznie za-
pisz numer Teleplatformy 
Pierwszego Kontaktu, może się 
przydać w przypadku proble-
mów ze zdrowiem!

Badania można wykonać
w jednym z punktów pobrań:

ul. 1 Maja 42/44,
ul. Kopcińskiego 32, 
ul. Limanowskiego 194/196,
ul. Mokrej 4,
ul. Niciarnianej 49,
ul. Pasjonistów 15,
al. Piłsudskiego 135,

ul. Radwańskiej   26,
ul. Rzgowskiej 219,
ul. Sierakowskiego 67A,
ul. Tuwima 15,
ul. Wigury 19,
ul. Zgierskiej 1.
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FOT. LODZ.PL, RADEK JÓŻWIAK

W piątek (9 lipca) dziedziniec 
Białej Fabryki (ul. Piotrkowska 
282)  znów wypełnią muzyczne 
brzmienia. W ramach festiwalu 
Geyer Music Factory piosenki 
o miłości zagra lubiana przez 
łódzką publiczność Grohman 
Orchestra.

13-osobowa orkiestra złożona 
z instrumentalistów Filharmo-
nii Łódzkiej zaprezentuje swój 

projekt „Kochajmy”, który 
zawiera nowe aranżacje zna-
nych utworów polskiej mu-
zyki rozrywkowej o tematyce 
miłosnej. 
„Kochajmy” to kolejny po 
„Klasyce Polskiej Rozrywki” 
projekt Grohman Orchestra re-
alizowany wspólnie z Krzysz-
tofem Herdzinem. Wśród wy-
konywanych utworów znajdą 
się przeboje takich artystów, 

Na wyjątko-
wy, plene-
rowy teatr 

dla najmłod-
szych zapra-
sza Łódzkie 
C e n t r u m 
Wydarzeń.

W niedzielę  (11 lipca) 
o godz. 12:00 przy 
ul. Piotrkowskiej 104 
dzieci będą mogły wziąć 
udział w zabawach 
i animacjach oraz obej-
rzeć plenerowy spek-
takl bajki należącej do 
światowej klasyki, ale 
opowiedzianej na nowo 
– „O rybaku i złotej rybce”. 

Całości towarzyszyć 
będzie oryginalna, lu-
dowa, nastrojowa mu-
zyka rosyjska.
Wydarzenie będzie or-
ganizowane cyklicznie, 
w każdą niedzielę do 
29 sierpnia najmłodsi 
obejrzą inny plenero-
wy spektakl. W pro-
gramie m.in. „Morskie 
opowieści”, „Jak Dyzio 
stał się dobrym dziec-
kiem” czy „Miejska 
dżungla”. Wstęp wol-
ny.  red

GEYER MUSIC FACTORY

jak: Zbigniew Wodec-
ki, Marek Grechuta, 
Andrzej Zaucha, Skal-
dowie, Perfect, Dżem, 
Lady Pank, Hanka 
Ordonówna, Breakout, 
Wojciech Młynarski.
Start o godz. 21:00, 
bilety: 25 zł (miejsca 
stojące) i 30 zł (miejsca 
siedzące). 

RedKu

TME POLÓWKA

KULTOWE FILMY
W PLENERZE
Miłośnicy kina pod chmur-
ką mają w tym roku z czego 
wybierać! 

Dzięki fi lmowym po-
kazom plenerowym 
w ramach TME Polów-
ka będzie można przy-
pomnieć sobie kultowe 
teksty polskiego kina. 
W piątek (9 lipca) w par-
ku między ulicą Luto-
mierską a Drewnowską 
zostaną wyświetlone 
„Psy” Władysława Pasi-
kowskiego. 
Prócz tego w programie 
także „Judy” z Renee 

Zellweger w roli głów-
nej – pokaz w sobotę 
(10 lipca) w Central-
nym Muzeum Włó-
kiennictwa (ul. 
Piotrkowska 282) 
– oraz „Nędznicy” 
w niedzielę 
(11 lipca) przy 
ul. Miliono-
wej 6a. 
P r o j e k c j e 
rozpoczy-
nają się ok. 
godz. 21:00. 
Wstęp wol-
ny. 

RedKu

BAŚNIOWA
PIOTRKOWSKAFO

T. L
OD

Z.P
L

PIOSENKI

KULTOWE FILMY
W PLENERZE

Zellweger w roli głów-
nej – pokaz w sobotę 
(10 lipca) w Central-
nym Muzeum Włó-
kiennictwa (ul. 
Piotrkowska 282) 
– oraz „Nędznicy” 
w niedzielę 

Zumba w wodzie, pokój zaga-
dek, konkursy dla najmłodszych 
i warsztaty językowe – to tylko 
niektóre z atrakcji przygoto-
wanych przez Aquapark Fala 
(al. Unii Lubelskiej 4).

Przez całe wakacje na basenie 
będą organizowane animacje. 
Od godziny 10:00 do godziny 
18:00 w ramach biletu wstępu 
będzie można wziąć udział 
w zajęciach w wodzie i na 

lądzie. W programie m.in. za-
bawy i konkursy, zajęcia na-
uki pływania, zajęcia zumby 
i aerobiku w wodzie, warsz-
taty taneczne i językowe, 
mega bańki, pokój zagadek 
i treningi na siłowni!
Oprócz tego do dyspozy-
cji odwiedzających są także 
2 megazjeżdżalnie, 3 me-
gazjeżdżalnie pontonowe, 
ekstremalna zjeżdżalnia Ka-
mikaze i zjeżdżalnia Banzai 
z zapadnią. 

Co jeszcze? 
W tym sezonie 
na gości czekają 
nowe, piaszczy-
ste plaże, plaża dla 
naturystów, sauny, 
baseny wewnętrzne 
i zewnętrzne: rekreacyj-
ne i sportowe, solanki, 
duży teren leśny i siłownia 
plenerowa.
Ceny biletów zaczynają się 
od 25 zł.

red
FOT. UML.LODZ.PL

NOWE ATRAKCJE NOWE ATRAKCJE 
NA FALINA FALI
WODNE SZALEŃSTWO

AQUAPARK FALA

Na wyjątko-
wy, plene-
rowy teatr 

dla najmłod-
szych zapra-
sza Łódzkie 
C e n t r u m 
Wydarzeń.

jak: Zbigniew Wodec-
ki, Marek Grechuta, 
Andrzej Zaucha, Skal-
dowie, Perfect, Dżem, 
Lady Pank, Hanka 
Ordonówna, Breakout, 

Start o godz. 21:00, 
bilety: 25 zł (miejsca 
stojące) i 30 zł (miejsca 
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Poznaj historię imperium rodzi-
ny Poznańskich, dowiedz się, ja-
kie zmiany nastąpiły w wystroju 
pałacowych wnętrz i posłuchaj 
ciekawostek związanych z prze-
szłością wielokulturowej i wiel-
koprzemysłowej Łodzi.

Wybierz się w podróż do czasów 
dzieciństwa. Na przedpremie-
rowy pokaz spektaklu „Tata” 
zaprasza Teatr Lalek Arlekin 
(ul. Wólczańska 5). 

Tytułowy bohater spektaklu 
„Tata” to widziany oczyma 
dziecka ojciec idealny. Gigan-
tyczny, wszechwiedzący, nie-

Rusza cykl wakacyjnych pik-
ników – w wakacje dla miesz-
kańców przygotowano 5 imprez 
w 5 częściach miasta. W najbliż-
szy weekend będzie można wziąć 
udział w pierwszej z nich – pikni-
ku na Stawach Jana.

W sobotę (10 lipca) na Sta-
wach Jana przy strzeżonym 
kąpielisku na dzieci będą 
czekały niezwykłe atrakcje: 

Wakacyjne 
weekendy na 
Piotrkowskiej 

będą wypełnio-
ne atrakcyjnymi 

pokazami artystów 
ulicznych. Od piątku do 
niedzieli na najpiękniej-
szej ulicy w mieście spo-
tkacie szalonych akro-
batów, mimów i magów!

Wśród atrakcji poja-
wią się m.in. warszta-
ty cyrkowe, zabawy 
i zagadki ze szczu-
dlarzami, pokazy 
magiczne szalonego 
kapelusznika z ekipą, 
czyli postaci inspi-
rowanych powieścią 
„Alicja w Krainie 
Czarów” oraz pokazy 
sztuczek cyrkowych 

W weekend czekają nas 
kolejne koncerty w ramach 
Letnich Brzmień i Letniska 
Księży Młyn. Na scenie po-
jawią się m.in. Mrozu, Ro-
jek i Ralph Kaminski.

Na koncerty w zabytko-
wej elektrociepłowni za-
prasza EC1 (ul. Targowa 
1/3). W piątek (9 lipca) 
zagra Mrozu, w sobotę 
(10 lipca) – Artur Rojek, 
a w niedzielę (11 lipca) 
– Ralph Kaminski. 
Z kolei na Księżym Mły-
nie w wakacje łodzianie 

W MIEŚCIE

STAWY JANA

TEATR LALEK ARLEKIN

Muzeum Miasta Łodzi 
(ul. Ogrodowa 15) zaprasza 
w piątek (9 lipca) na zwiedzanie 
wnętrz Pałacu Poznańskiego. 
W pałacu łódzkiego kró-
la bawełny przeprowa-
dzony został gruntowny 

złomny, i – przede wszyst-
kim – niekonwencjonalny. 
Taki, który zna rozwiązanie 
każdego problemu, a jed-
nocześnie nie wstydzi się 
okazywania emocji. Taki, 
który potrafi  przeciwstawić 
się lekarzom, trenerowi pły-
wania, ale też rozzłościć się 
i rozpłakać. To jednocześnie 

zamek do skakania, zjeż-
dżalnia dla najmłodszych 
czy lotki. Będzie można 
spotkać szczudlarza i wiel-
kie pluszowe maskotki. 
W strefi e gier dla dzieci 
znajdą się labirynty, pił-
karzyki, klocki i skakanki. 
Chętni będą mogli nauczyć 
się żonglerki i animacji cyr-
kowych. Wstęp wolny. 

Red

z animacjami dla dzie-
ci. Klauni zaproszą 
także na warsztaty 
z modelowania ba-
lonów, zabawy ru-
chowe czy pokazy 
z wirującymi talerza-
mi i żonglerką. 
Na przechodniów 
czekać będą jeszcze 
pokazy gigantycznych 
baniek mydlanych 
połączonych z anima-
cjami w wykonaniu 
wyjątkowej pary ludzi 
- luster.
Atrakcje zaplanowano 
na deptakowej części 
ulicy Piotrkowskiej 
w piątek i sobotę (9–10 
lipca) w godz. 17:00–
20:00 oraz w niedzie-
lę (11 lipca) w godz. 
13:00–16:00. Red

będą mogli cieszyć się wy-
stępami najbardziej popu-
larnych polskich wykonaw-
ców, a także odkrywać nowe 
i mniej oczywiste brzmie-
nia.  Kaz Bałagane wystąpi 
w piątek (9 lipca), 
Rysy – w sobotę 
(10 lipca), a Lech 
Janerka zagra 
w Poleskim 
Ośrodku  Sztuki 
– w niedzielę 
(11 lipca).
Wstęp wol-
ny. 

Red

remont konserwatorski, 
który oprócz elewacji oraz 
dachu objął znaczną część 
pomieszczeń muzeal-
nych. Spacer rozpocznie się 
o godz. 17:00, poprowa-
dzi go Cezary Pawlak. 

zapis tęsknoty za tatą, który 
kurczy się, łamie, a czasem 
nawet... znika.
Spektakl przeznaczony dla 
widzów od 5 lat i całych ro-
dzin. Przedpremierowe po-
kazy zaplanowano na sobotę 
i niedzielę (10 i 11 lipca) na 
godz. 16:00. Bilety od 26 zł.

RedKu
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Bilety: 18 zł – normalny, 12 zł 
– ulgowy. Zapisy: 692 926 319, 
42 307 13 82, 
edukacja@muzeum-lodz.pl.
Następne terminy spotkań: 
16 i 30 lipca.
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godz. 16:00. Bilety od 26 zł.
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Rusza cykl wakacyjnych pik-
ników – w wakacje dla miesz-
kańców przygotowano 5 imprez 
w 5 częściach miasta. W najbliż-
szy weekend będzie można wziąć 
udział w pierwszej z nich – pikni-
ku na Stawach Jana.

W sobotę (10 lipca) na Sta-
wach Jana przy strzeżonym 
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czekały niezwykłe atrakcje: 
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wania, ale też rozzłościć się 
i rozpłakać. To jednocześnie 
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będą mogli cieszyć się wy-
stępami najbardziej popu-
larnych polskich wykonaw-
ców, a także odkrywać nowe 
i mniej oczywiste brzmie-
nia.  Kaz Bałagane wystąpi 
w piątek (9 lipca), 
Rysy – w sobotę 
(10 lipca), a Lech 
Janerka zagra 
w Poleskim 
Ośrodku  Sztuki 
– w niedzielę 

I RALPH KAMINSKII RALPH KAMINSKI

NA PIĄTEKNA PIĄTEK

Przedpremierowy pokaz spekatklu
 "Tata" już w ten weekend

Mrozu  zagra 
w piątek w EC1
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C h o ć 
p a n d e m i a 
t e o r e t y c z n i e 
odpuściła ,  n iektórzy 
wciąż boją się podróżo-
wać  do  innych  kra jów . 
D l a t e go  j e s t  t o  d o b r y 
m o m e n t ,  ż e b y  p o z n a ć 
najbliższą okolicę – Łódź 
i  region .  Dz iś  redakcja 
gazety zaprasza nad rzeki 
i kąpieliska.

W odległości kilku-
dziesięciu kilometrów 
od Łodzi znajdują się 
takie rzeki jak: War-
ta, Widawka, Grabia, 
Pilica, Rawka, Drze-
wiczka czy Bzura. Rze-
ki te idealnie nadają 
się do spływania ka-
jakami. O tym wiedzą 
doskonale mieszkań-
cy okolicznych miast 
i wsi, dlatego bez pro-
blemu można znaleźć 
zarówno gospodar-
stwa z noclegami, jak 
i wypożyczalnie kaja-
ków. Cena za wynajem 
dwuosobowego kajaka 
waha się od 55 do 75 zł 
za dobę. Oprócz kaja-
ka w pakiecie dosta-
je się kapok i wiosła. 
Do ceny najczęściej nie 
jest doliczany trans-
port kajaków w miejsce 
spływu, to jest zazwy-

czaj dodat-
kowy koszt, liczony od 
przejechanego kilome-
tra (około 2,5 zł/km). 

N a j b a r d z i e j  z n a -
n e  i  p o p u l a r n e 
w województwie są 
dwie rzeki – Warta 
i Pilica. 

Warta
Warta jest trzecią pod 
względem długości 
rzeką w Polsce, ma 
ponad 800 km! Ale 
spokojnie,  podczas 
spływu nie  t rzeba 
pokonywać całej jej 
długości .  W Łódz-
kiem jej najpiękniejszy 
i najciekawszy odci-
nek jest na południu 
województwa, w oko-
licach Załęcza Wiel-
kiego. To tam rzeka 
meandruje,  przeci-
nając teren Załęczań-
skiego Parku Krajo-
brazowego. Warta w 
tym rejonie nie jest 
bardzo szeroka, dzię-
ki czemu swobodnie 
m o ż n a  p o d z i w i a ć 
b r z e g i  r z e k i  w r a z 
z roślinami i zwierzę-

tami tam 
żyjącymi. 

Ale do Za-
łęcza trud-

no jest dostać 
się publicznym 

transportem. Aby 
s p ł y n ą ć  k a j a k a m i 
Wartą, najprościej jest 
dostać się pociągiem 
do Sieradza lub au-
tobusem do Uniejo-
wa. W tych okolicach 
Warta jest już dużo 
szersza, nurt bardziej 
wartki, dzięki temu 
nie ma potrzeby ciągle 
machać wiosłami. 

Pilica
Bardziej na wschód 
województwa znajdu-
je się Pilica – lewy naj-
dłuższy dopływ Wisły. 
Rzeka bardzo leniwa 
i dość płytka. Także 
w rejonie tej rzeki znaj-
duje się wiele wypo-
życzalni kajakowych, 
a spływy weekendo-
we Pilicą są wśród 
turystów bardzo po-
pularne. Na rzece jest 
mnóstwo niewielkich, 
zielonych, porośnię-
tych wysp, co do-
daje jej uroku. 
Częściowo rze-
ka przepływa 
przez  tere-
ny parków 
k r a j o b r a -
z o w y c h : 
Przedbor-
s k i e g o , 

Sulejowskiego oraz 
S p a l s k i e g o  P a r k u 
Krajobrazowego. Do 
terenów nadpilicz-
nych można dostać się 
pociągiem, jadąc np. 
do Tomaszowa Mazo-
wieckiego lub Piotr-
kowa Trybunalskiego. 
S t a m t ą d  au-
tobusem 
lub rowe-
r e m 

–  o d p o w i e d n i o , 
do Spały lub do Sule-
jowa.

Jak nie rzeka, to co?
Dla tych,  co  rzeka 
i kajak zbyt strasz-
ny, pozostają miejsca 
takie jak kąpieliska 

i zalewy. 

Do popularnych i chęt-
nie odwiedzanych na-
leżą chociażby: jezioro 
Bugaj w Piotrkowie 
Trybunalskim, Mro-
życzka w Głownie czy 
kąpielisko Lewityn 
na rzece Dobrzynce 
w Pabianicach. Warto 
także sprawdzić, jak 
wygląda odnowiona 
Malinka w Zgierzu. 
Kąpielisko powstało 

w latach 70., a w tym 
roku zakończył s ię 
gruntowny remont, 
z dofinansowaniem 
7 mln zł. Została odno-
wiona i powiększona 
plaża, a dla amatorów 
sportów są boiska: do 
siatkówki, piłki nożnej 
i koszykówki.

LaR
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Łódzkie Linie Turystyczne 
wyjechały w tym sezonie 
w wyjątkowym wydaniu. Po 
ulicach będą kursowały dwie 
specjalnie linie 0 i 100, któ-
re w całości obsługiwane są 
zabytkowymi tramwajami 
i autobusami.

Sanok i Ogórek
Na sentymentalną podróż 
po mieście z przewodni-
kiem można się wybrać 
w każdy letni weekend 
aż do końca września. Na 
trasie spotkamy między 
innymi przedwojenny 
wagon tramwajowy typu 
Sanok czy autobus typu 
Jelcz „Ogórek” z 1977 r. 
Łódzkie Linie Turystyczne 
organizowane są wspól-
nie przez kilka inicjatyw 
działających dla transpor-
tu zbiorowego, a tradycja 
wakacyjnych kursów 
zabytkowymi 

pojazdami po łódzkich 
szynach sięga 2003 roku. 
Tegoroczny kształt linii 
turystycznych zainicjował 
dzięki Budżetowi Obywa-
telskiemu Tomasz Adam-
kiewicz, miłośnik Łodzi, jej 
dziejów, działacz na rzecz 
historii miasta, wieloletni 
prezes Towarzystwa Opie-
ki nad Zabytkami oddział 
w Łodzi oraz miłośnik 
łódzkiej komunikacji miej-
skiej. Jego projekt na kursy 
zabytkowym tramwajem 
po Łodzi z przewodni-
kiem zyskał duże poparcie 
wśród łodzian. 

Łódzkie Linie 
Turystyczne
Zwycięski projekt Adam-
kiewicza, który zainicjował 
stworzenie Łódzkich Linii 

Turystycznych, to rozbu-
dowana wersja kursującej 
od 2003 roku Tramwajowej 
Linii Turystycznej, czyli 
pomysłu na stworzenie 
nowej wakacyjnej atrakcji 
dla łodzian i osób odwiedza-
jących nasze miasto.
Tramwajowa Linia Tury-
styczna co roku organizo-
wana była przez Klub Mi-
łośników Starych Tramwajów, 
MPK-Łódź i Zarząd Dróg 
i Transportu. Na począt-
ku kursowała jako linia 
„zerówka” i odwiedzała 
rekreacyjne tereny Łodzi. 
Potem, po uruchomieniu 
Zajezdni Muzealnej Brus, 
wyjechała na podmiejską 
linię tramwajową do Luto-
mierska, a w ostatnich latach 
kursowała w ramach waka-

cyjnej linii T1 na Zdrowie. 
Przez 18 lat kursy obsłu-
giwane były jednym skła-
dem wagonów 5N+5ND 
z lat 60. należącym do 
MPK-Łódź Sp. z o. o. Dzię-
ki połączeniu sił i projekto-
wi Tomasza Adamkiewi-
cza, w tym roku łodzianie 
mają do dyspozycji zupeł-
nie nowy format Łódz-
kich Linii Turystycznych. 
W ramach całego projek-
tu uruchomione zostały 
dwie linie: tramwajowa 
i autobusowa, obsługiwana 
w sumie pięcioma zabytko-
wymi pojazdami.

Linia „0” i „100”
W każdą sobotę i niedzielę 
do 26 września  na trasie 
z placu Niepodległości do 
krańcówki na ul. Północnej 
kursować będzie linia „0”. 
Trasa obsługiwana będzie 

trzema zabytkowymi po-
jazdami: Sanokiem z 1928 r. 
należącym do Adamkiewi-
cza, GT6 z 1963 r. będącym 
własnością Klubu Miłośni-
ków Starych Tramwajów 
w Łodzi oraz składem wa-
gonów 5N+5ND z 1960 r. 
i 1961 r. z taboru łódzkiego 
MPK. Dodatkową atrakcją 
będą kursy z przewodni-
kiem, który opowie o hi-
storii i atrakcjach Łodzi. 
Kursy z przewodnikiem 
realizowane będą tramwa-
jem typu z Sanok. 
Nieco krócej, bo do 29 sierp-
nia w soboty i niedziele 
uruchamiana będzie auto-
busowa linia 100. Jej trasa 
poprowadzi od skrzy-
żowania al. Kościuszki 
z al. Mickiewicza przez 
Zdrowie na Retkinię. 

ZABYTKOWE TRAMWAJE

Na linii kursować bę-
dzie dawno niewidziany 
w Łodzi Jelcz „Ogórek”
z 1977 r. oraz przegubowy 
Ikarus 280. Linie obsłu-
guje Grupa Czerwony 
Ikarus.
Zapraszamy na senty-
menta lną  podróż  po 
Łodzi, by zobaczyć, jak 
niegdyś podróżowało się 
komunikacją miejską po 
Łodzi oraz dowiedzieć 
się, jakie historie piszą 
kamienice mijane z okien 
pojazdów.

Tomasz Andrzejewski

Linia „0” i „100”
W każdą sobotę i niedzielę 
do 26 września  na trasie 
z placu Niepodległości do 
krańcówki na ul. Północnej 
kursować będzie linia „0”. 
Trasa obsługiwana będzie 

busowa linia 100. Jej trasa 
poprowadzi od skrzy-poprowadzi od skrzy-
żowania al. Kościuszki żowania al. Kościuszki 
z al. Mickiewicza przez z al. Mickiewicza przez 
Zdrowie na Retkinię. Zdrowie na Retkinię. 

FOT. LODZ.PL

Klasyczny autobus Jelcz
to niecodzienny widok

Nowy format
łódzkich linii turystycznych

ZWIEDZAJ ŁÓDŹ
TURYSTYCZNYMI LINIAMI



CHWILA RELAKSU12
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INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ 

UWAGA

STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

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

SKRZYNKI SKRZYNKI Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 30 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

z naszą gazetą Łódź.pl. 
W środku znajdziecie 

najnowsze wydania ga-
zety, zupełnie za darmo. 

Aby wyjąć egzemplarz 
Łódź.pl ze skrzynki, 

wystarczy złapać 
uchwyt, odchylić 

klapę i zabrać jeden 
z numerów. Pojemniki 

są codziennie rano 
uzupełniane o nowe 
egzemplarze, a jeśli 

zdarzy się, że są puste, 
oznacza to, że nakład 

naszej gazety już się 
wyczerpał.   RD

Z DARMOWĄ GAZETĄZ DARMOWĄ GAZETĄ

FO
T. L

OD
Z.P

L

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

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

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

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, pl. 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)
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Jako pierwsi do fi nału 
awansowali Włosi. Jednak 
nie bez trudu! Podopiecz-
ni Roberto Manciniego 
dopiero po serii rzutów 
karnych pokonali Hisz-
panów. Trzeba jednak 
podkreślić, że Squadra 
Azzurra od pierwszego 
meczu zachwycała nas 
swoją grą. Grali szyb-
ko, dynamicznie, total-
nie dominowali swoich 
przeciwników. Do tego 
przeszli mentalną prze-
mianę. Granie „po wło-
sku” zawsze kojarzyło się 
z cwaniactwem, prowoko-
waniem rywali i nieczy-
stymi zagraniami. Teraz, 
gdy myślimy o piłkarzach 
z Italii, w głowach mamy 
obraz Chielliniego przy-
tulającego Albę przed 
rzutami karnymi. Wielkie 
brawa należą się selekcjo-
nerowi, który po braku 
awansu na Mistrzostwa 
Świata w Rosji objął dru-
żynę i odbudował ją na 
każdym, nie tylko piłkar-
skim, poziomie.

Czy ktoś jeszcze lubi 
Anglię?
Drugim fi nalistą są An-
glicy, którzy w półfi nale 
dopiero po dogrywce po-
konali Duńczyków. Mniej 
się mówi o samym meczu, 
więcej o kontrowersyjnym 
karnym, który dał im zwy-
cięstwo. W polu karnym 
przewrócił się Raheem 
Sterling, jednak jak poka-
zały powtórki, odbyło się 
to bez udziału rywala. 
W z b u r z e n i e 
kibiców jest 

EUROtrwaj!
Mimo że nasza reprezentacja odpadła już 
w fazie grupowej Euro 2020, na brak emocji nie 
możemy narzekać. Po pasjonujących ćwierćfi -
nałach przyszły jeszcze lepsze półfi nały.

tym większe, że druży-
nę Wikingów pokochali-
ś m y od początku. 

W s z y s c y 
w s t r z y -
mal i śmy 
o d d e c h , 

kiedy Chri-
stian Erik-

sen w meczu 
z Finlandią 
upadł na 
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murawę. Każdy chce mieć 
takiego kumpla jak Simon 
Kjaer oraz żeby za jego 
plecami stał tak solidny fa-
cet jak Kasper Schmeichel. 
Przy nich Anglicy, którzy 
mieli komfort rozegrania 
większości spotkań u sie-
bie i uniknęli podróży po 
całym kontynencie, jawią 
się jako czarny charak-
ter. Jednak patrząc czysto 

piłkarsko Lwy Albio-
nu mają wszystko, 
żeby osiągnąć sukces. 
Młodzieńczą bezczelność 
Mounta, Fodena czy Saki 
wspierają doświadcze-
niem Walker, Maguire czy 
Stones. Dodatkowo jedyny 
złoty medal na imprezie 
rangi mistrzowskiej zdo-
byli u siebie, a tak się skła-
da, że niedziel-

ny fi nał zostanie rozegrany 
na Wembley. 

Kto wygra?
Potencjał pił-
karski Wło-
chów i An-
glików jest 
o g r o m n y . 

Podobnych 
rozmia-

r ó w 

jest zmę-
czenie, które wi-
dać było u obu ekip 
w meczach półfi nało-
wych. Włosi po swo-
jej stronie mają prze-
wagę doświadczenia 
– Chiellini, Bonucci, 
Insignie z niejedne-
go pieca chleb jedli 
i wydaje się, że pre-

sja sukcesu jest gdzieś 
obok nich, 

wchodzą 
na boisko 
i robią 
swoje.

!

Dyrektor środ-
k a pola Jorginho 
jest w życiowej formie, 
a razem z Verrattim i Bare-
llą tworzą trio doskonałe. 
Za Anglikami przemawiać 
będzie na pewno atut wła-
snego boiska i kilkadziesiąt 
tysięcy gardeł śpiewają-
cych „God Save the Qu-
een”. Tym bardziej że we-
dług nowych wytycznych, 
na stadion wejść mogą tyl-
ko wyspiarze i dygnitarze 
UEFA. Patrząc na skład 

A n g l i k ó w 
widać czy-
stą moc. 
S t e r l i n g 

rozgrywa tur-
niej życia, Kane w końcu 
się odblokował, Pickford  
broni, jakby zależało od 
tego jego życie, a Stones 
i Maguire to istny monolit. 
Niezależnie od wszystkich 
kontrowersji Euro 2020 
to wspaniały turniej, któ-
ry przyniósł nam wiele 
emocji. Finał jest sprawą 
otwartą i obie ekipy mają 
równe szanse na końcowy 
triumf. 

Piotr Baleja
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mieli komfort rozegrania 
większości spotkań u sie-
bie i uniknęli podróży po 
całym kontynencie, jawią 
się jako czarny charak-
ter. Jednak patrząc czysto 

niem Walker, Maguire czy 
Stones. Dodatkowo jedyny 
złoty medal na imprezie 
rangi mistrzowskiej zdo-
byli u siebie, a tak się skła-
da, że 

W pojedynku półfi nałowym 
górą był Anglik 
Racheem Sterling (26 l., biała koszulka)

Pedri (18 l.) mimo młodego 
wieku był jednym z liderów
reprezentacji Hiszpanii

FOT. ŁUKASZ GROCHALA/CYFRA SPORT

FOT. ŁUKASZ GROCHALA/CYFRA SPORT

Giorgio Chiellini
(36 l.)

po „Euro” 
rezygnuje z gry 
w kadrze Włoch

FOT. ŁUKASZ SKWIOT/
CYFRA SPORT
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Wszyscy
Z MEDALAMI

Jednego przyłożenia zabra-
kło do tego, by Łódź niemal 
całkowicie zdominowała 
krajowe rozgrywki rugby 
w sezonie 2020/2021. 

Niestety, w fi nałowym 
meczu ekstraligi pro-
wadzony przez Prze-
mysława Szyburskiego 
i Krzysztofa Szulca ze-
spół Master Pharm Rugby 
Łódź przegrał w Sopocie 
z broniącym mistrzow-
skiego tytułu Ogniwem 
15:19. 
– Nie zawsze ma się swój 
dzień. Byliśmy bardzo 
dobrze przygotowani 
pod względem kondycyj-
nym, ale nie potrafi liśmy 
wykorzystać słabości fi -
zycznej naszych rywali. 
Biorę to na klatę. Chciał-
bym jednak podkreślić, 
że tego srebrnego medalu 
nikt nam nie podarował. 
Zdobyliśmy go na boisku. 
I choć nie mamy złota, to 
zdaliśmy egzamin dojrza-
łości – podsumował Szy-
burski.
W ekstralidze rugby po 
raz pierwszy fazę play-off 
po zasadniczej części sezo-
nu rozegrano w roku 2003. 
Od tego czasu odbyło się 

już osiemnaście fi nałów, 
z czego aż 16 z udziałem 
łodzian! – W ośmiu wy-
stąpili KS Budowlani, 
a teraz po raz ósmy zagra-
ła w nim spółka Budowla-
ni Rugby S.A., prowadzą-
ca drużynę Master Pharm 
Rugby Łódź – przypo-
mniał Mirosław Żóraw-
ski. – Nasza drużyna 
zawsze podchodziła do 
rozgrywek w jednym 
celu. Był nim udział 
w fi nale – dodał dyrek-
tor wicemistrzów Pol-
ski.
Tytuł najlepszej drużyny 
w kraju łodzianie stracili 
dwa lata temu, po poraż-
ce z Ogniwem. Od tego 
czasu myślą wyłącznie 
o odzyskaniu prymatu, 
jednak na razie ta sztuka 
im się nie udała. W ubie-
głym sezonie na przeszko-
dzie stanęła pandemia 
Covid-19, przez którą nie 
dokończono rozgrywek 
ekstraligi. W momencie 
ich przerwania ekipa Ma-
ster Pharm Rugby Łódź 
zajmowała pierwsze miej-
sce w tabeli, jednak sezon 
został zakończony bez 
wyłonienia mistrza kra-
ju. Kolejny udało 

się już 
rozegrać 
w całości, 
lecz tym razem 
drużyna Szyburskie-
go i Szulca nie znalazła 
sposobu na przełamanie 
obrony Ogniwa. Przez 
większość meczu fi nało-
wego gra to-

czyła się na 
połowie sopoc-

kiej drużyny, która sku-
piła się na tym, by nie do-
puścić przyjezdnych do 
pola punktowego. I to im 
się udało. Goście nie zdo-
byli żadnego przyłożenia, 
a wszystkie punkty ko-
pami z rzutów karnych 
zapisał na swoim koncie 
Michał Kępa.
Finał ekstraligowych 

zmagań seniorów był 
ostatnim akcentem se-
zonu, który generalnie 
okazał się bardzo uda-
ny dla łódzkich drużyn. 
W rozgrywkach młodzie-
żowych po mistrzostwo 
Polski sięgnęli kadeci 
i juniorzy KS Budowlani 
Commercecon. Młodszy 
zespół w meczu fi nało-
wym na własnym stadio-
nie pokonał Arkę Gdynia 
19:10, a starsza drużyna 

w starciu o złoto wygrała 
w Krakowie z Orkanem 
Sochaczew 36:0.
Na najwyższym stop-
niu podium stanęły też 
dziewczęta z Górniczej. 
Zawodniczki KS Budow-
lani Commercecon okaza-
ły się bezkonkurencyjne 
w rozgrywkach Rugby 
7 do lat 16, w których po 
medal sięgnęły też łódz-
kie Venol Atomówki. 
Swoje pierwsze mistrzo-
stwo Polski młode rug-

bistki KSBC zdobyły 
w imponującym sty-
lu. Wygrały wszyst-
kie cztery turnieje, 
nie przegrywając 
w nich żadnego meczu! 
Złote medale odebrały 
w Krakowie, gdzie od-
bywał się ostatni tur-
niej. Finał tej imprezy 
był wewnętrzną sprawą 
łódzkich drużyn. Nowo 
kreowane mistrzynie 
kraju wygrały w nim 
z Venol Atomówkami 
31:7, a w klasyfi kacji ge-
neralnej te ekipy prze-
dzieliła jedynie krakow-
ska Juvenia.   MD

y Budowlani 
byli o krok 

od zwycięstwa

KS Budowlani Commercecon
nie przegrały żadnego meczu w sezonie!

Brązowy medal to wielki sukces
Venol Atomówek Łódź

FOT. JUSTYNA JANIAK

FOT. ŁÓDŹ.PL

FOT. MATERIAŁY PRASOWE VENOL ATOMÓWKI

Od tego czasu odbyło się 

się już 
rozegrać 

stwo Polski młode rug-
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KARTKA Z KALENDARZA

ŁÓDZKA POGODYNKA
30°C

FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

ŁODZIANIZMY

10 lipca 1915 r. odbył się 
w Łodzi I Ogólnopolski 
Zjazd Gwiaździsty zorga-
nizowany przez Łódzkie 
Towarzystwo Kolarskie, 
w którym wzięło udział po-
nad 100 cyklistów. Ta data 
symbolizuje jednak bogate 
tradycje Łodzi rowerowej, 
której początki sięgają koń-
ca XIX wieku.
Już w lipcu 1886 r. założono 
Łódzkie Towarzystwa Cy-
klistów (Lodzer Cyklisten 
Verein), którego pierw-
szym prezesem został Ro-

09.07
PIĄTEK

ŁÓDZKIE LEGENDY

Imieniny 
obchodzą:
Sylwia, Weronika, 
Zenon, Adolfi na, 
Adrian, Adrianna

28°C

10.07
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Alma, Filip, 
Amelia, Aleksander, 
Amalberga, Aniela

27°C

11.07
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Olga, Pius, 
Benedykt, Jan, 
Kalina, Pelagia

To wyrażenie jest znane 
także na Śląsku i w re-
gionie poznańskim, ozna-
cza danie jednogarnko-
we (niem. eintopf – jeden 
garnek) ,  zwykle  zupę 
z mięsną wkładką albo 
rodzaj gulaszu, potraw-
ki z mieszaniny składni-
ków: mięsa, boczku, ka-
szy, ziemniaków, warzyw 
i innych dostępnych skład-
ników, zastępujących cały 
obiad. W robotniczej Łodzi 
ajntopf był koniecznością. 

AJNTOPF
Chodziło o szybkie przy-
gotowanie pożywnego 
posiłku dla całej rodziny 
z tego, co było pod ręką 
w kuchni. A zwykle  za wie-
le nie było, bowiem zarob-
ki w fabrykach ledwie 
wystarczały na utrzymanie, 
a ceny żywności w prze-
pełnionym mieście były 
wysokie. Posiłki składały 
się głównie z ziemniaków, 
kaszy,  chleba,   mleka 
i serów – mięso na łódz-
kich stolach 

bert Resiger. Na początku 
grupa liczyła 36 członków 
wyłącznie pochodzenia 
niemieckiego, a w kolej-
nych latach LCV pozyska-
ło bogatych mecenasów 
w osobach przemysłowców 
łódzkich (m.in. J. Heinzla 
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Kuferek Kuferek 
ReymontaReymonta

Nazwa od herbu?

i R. Geyera), którzy kupili na 
potrzeby organizacji dzier-
żawiony dotąd plac przy 
ul. Przejazd 3/5. Urządzo-
no na nim arenę welocy-
pedową, wewnątrz której 
mieścił się również pierw-
szy w Łodzi kort tenisowy. 

Jest wiele hipotez na temat 
genezy nazwy Łódź, ale żad-
na z nich nie została dotąd 
jednoznacznie potwierdzona.
W 1897 r. W. Rowiński napi-
sał, że źródła nic nie mówią 
o pochodzeniu nazwy Łodzi, 
ale prawdopodobnie wy-
wodzi się ona od „her-
bu tegoż nazwiska”, 
tzn. że jej założyciel 
pieczętował się 
herbem rodu Ło-
dziów. Pogląd ten 
rozwinął prof. Jan 
Karol Kochanowski, 
który w „Szkicach 
i drobiazgach histo-
rycznych” (1908) 
pisał: „Wszystko 
wskazuje na to, że 
nazwa osady i miasta pocho-
dzi od herbu Łodzia, godła 
rodu, który wydał wielu do-
stojników kalisko-poznań-
skich. Ten to ród niewątpli-
wie założył wszystkie Łodzie 
polskie, to jest Łódź poznań-
ską pod Strzeszewem, czy 
w powiecie krobskim oraz 

  Z kart „Ziemi obiecanej”

INTERESY
PO ŁODZKU

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

No cóż, nieszczęścia cho-
dzą i po fabrykach, i po 
ludziach, i po towarach, 
a asekuracja droga i pła-
cić potrzeba za darmo!

– Co słychać w mieście 
nowego?
– Co słychać? Słychać 
źle, zrobił się ładny 
deszcz z protestowanych 
weksli, można je będzie 
kupować na funty. 
Ale to wcale nic 
nie szkodzi.
– Jak to?
– Gałganów diabli 
wezmą, a Łódź i tak 
zostanie. Ja już w Łodzi 
widziałem gorsze czasy. 
A że po złych nastają 
lepsze, to i teraz tak 
będzie, po co to z tego 
robić gwałt.

czytaj kanwa

KĄCIK E-MERYTA

Canva naszą Łódź, która później 
przybrała herb założycieli. 
Była ona głuchym zakąt-
kiem, w którym jakiś Łodzic 
w XIV w. założył sadybę, któ-
ra dzięki położeniu stała się 
wioską”. J. K. Kochanowski 

wskazał nawet konkretną 
osobę, przypuszczając, 

iż dzieła tego doko-
nał Łodzic Gerward 
zasiadający na stol-
cu biskupów wło-
cławskich w latach 
1300–1323. Biskup 

należał jednak do 
rodu Leszczyców, 
a miasto Łódź nie 
powstało na suro-
wym korzeniu, lecz 
na obszarze wsi o tej 

samej nazwie i w momencie 
jej założenia nie było mowy 
o nadaniu jej herbu. Ponadto 
biskupi włocławscy otrzyma-
li tę miejscowość od książąt, 
zatem pierwotnie była wła-
snością monarszą, a nie ry-
cerską. Trzeba zatem szukać 
dalej… agr

Łódź na dwóch kółkachŁódź na dwóch kółkach

Biskup Gerward

JUŻ ZA TYDZIEŃJUŻ ZA TYDZIEŃ
NOWY CYKL 

SENSACYJNYCH, 
ŁÓDZKICH
HISTORII 

W STYLU RETRO

Mural honorujący genialnego kryptologa, łodzianina, por. 
Jana Kowalewskiego wg projektu Marka Sitkiewicza zdo-
bi ścianę kamienicy przy ul. Nawrot 7. Grafi kę wykonano 
w unikatowej technice, a portret tworzy sekwencja liter, cyfr 
i znaków szyfrowych.
Przy okazji miło nam poinformować, że zainicjowane w Łodzi 
przez UMŁ i Muzuem Tradycji Niepodległosciowych w Łodzi Ob-
chody Roku Jana Kowalewskiego zostały nominowane jako jedna 
z 5 inicjatyw do prezstiżowego tytułu „Wydarzenie historyczne 
roku” w plebiscycie oragnizowanym przez Muzeum Historii 
Polski. Głosować można na stronie www.whr.muzhp.pl.

Pies na balkonie 
niczym dekoder 
rejestruje bez żadnej 
anteny wszelkie 
sygnały naziemne 
i monitoruje 
sytuację na osiedlu...

– Jest u mnie jeden mło-
dy warszawiak, który 
niedawno przyjechał do 
Łodzi.
– Któż taki?
– Handlowiec, zakłada 
jakąś agenturę.
– U diabła, na dziesięciu 
spotkanych na ulicy - 
sześciu jest świeżo przy-
byłych i zakładających 
agentury, a dziesięciu 
chcących zarobić 
miliony.

kich stolach 

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Działalność towarzystwa, 
przerwana przez wybuch 
I wojny światowej, została 
wznowiona w 1918 r. po-
przez fuzję z SS „Union”. 
Do tego czasu sekcje kolar-
skie działały w 11 łódzkich 
stowarzyszeniach sporto-
wych. Równolegle trwały 
usilne starania o rejestrację 
podobnej organizacji pol-
skiej, ale formalnie Łódzkie 
Towarzystwo Cyklistów zo-
stało zalegalizowane przez 
władze carskie dopiero 
w czerwcu 1909 r.   agr

FOTOFOTO
RADARRADAR

Internetowe narzędzie po-
zwalające edytować zdjęcia 
oraz tworzyć proste grafi ki 
komputerowe bez pobiera-
nia specjalistycznych progra-
mów na własny komputer.

o pochodzeniu nazwy Łodzi, 
ale prawdopodobnie wy-
wodzi się ona od „her-
bu tegoż nazwiska”, 
tzn. że jej założyciel 
pieczętował się 
herbem rodu Ło-
dziów. Pogląd ten 
rozwinął prof. Jan 
Karol Kochanowski, 
który w „Szkicach 
i drobiazgach histo-
rycznych” (1908) 

wioską”. J. K. Kochanowski 
wskazał nawet konkretną 

osobę, przypuszczając, 
iż dzieła tego doko-
nał Łodzic Gerward 
zasiadający na stol-
cu biskupów wło-
cławskich w latach 
1300–1323. Biskup 

należał jednak do 
rodu Leszczyców, 
a miasto Łódź nie 
powstało na suro-

gościło od święta. Ro-
botnik zarabiał średnio 
5 rubli na tydzień, a funt 
słoniny (ok. 0,5 kg) kosz-
tował 40 kopiejek, masła 
podobnie, a mięsa – ok. 
30 kop. za kilogram. Chleb 
można było  kupić  za 
5 kop. (0,4 kg), a litr mleka 
za 8 kop. Potrawy z jed-
nego garnka pozwalały 
przetrwać wielu łódzkim 
rodzinom, mieszkających 
średnio po 4–5 osób w jed-
nej izbie.  agr

Głosujmy na „Wydarzenie 
historyczne roku 2020”!

ZAGŁOSUJ NA ŁÓDŹ!

Łódzcy cykliści na placu przed kościołem św. Krzyża w Łodzi 

Łódzka syrenka 
w pasażu Rubinsteina chłodzi 
się w fontannie, a nasza woda 
chyba dobrze jej służy, 
bo powabna panna 
ma już... 60 lat!

To skojarzenie i krótki podpis pod 
zdjęciem łódzkiego muralu, dedy-
kowanego T. Zawadzkiemu, mogły 
wprowadzić naszych Czytelników 
w błąd, który właśnie naprawiamy. 
Kultowy oddział „Zośka” należy do 
panteonu bohaterów powstania 
warszawskiego, a Tadeusz  Zawadz-
ki jest ikoną walczącej Warszawy 
i Podziemnego Państwa Polskiego 
jako harcmistrz Szarych Szeregów 
oraz żołnierz AK, a także uczestnik 
legendarnej akcji pod Arsenałem. 
Dziękujemy Państwu za wnikliwą 
lekturę oraz zgłoszone uwagi. agr

Batalion szturmowy Szarych Szere-
gów „Zośka” wsławił się walkami 
w powstaniu warszawskim, ale jego 
patron, czyli Tadeusz Zawadzki, 
pseudonim „Zośka” oczywiście nie 
brał w nich udziału, bo zginął rok 
wcześniej w innej akcji zbrojnej.

W sprawie „Zośki”W sprawie „Zośki”

Kolejne wydanie 
12 lipca
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