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ZŁAPALI DILERA

Policjanci namierzyli poszukiwanego
handlarza narkotykami. W toku śledztwa ustalili, że przebywa w jednym
z mieszkań przy ul. Gdańskiej. Najpierw pukali do drzwi, ale kiedy nie
przyniosło to efektu, wyważyli je. Diler
próbował uciekać przez okno, ale daremnie, bo policjanci przewidzieli taką
możliwość i zabezpieczyli potencjalną
drogę ucieczki.
Podczas przeszukania mieszkania
kryminalni znaleźli w szaﬁe plecak,
a w nim trzy wagi elektroniczne, marihuanę oraz torebki z białym proszkiem o łącznej wadze 153 g. Poza tym
w mieszkaniu było sześć telefonów komórkowych.
Notowanemu w przeszłości 23-latkowi
grozi 10 lat więzienia.
rp

W ŁÓDZKIM
ZOO
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REWITALIZACJA

WYSTARTOWAŁ REMONT
przy pl. Wolności 2

Przy fasadzie jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych budynków przy rynku Nowego Miasta stanęły
rusztowania. Do końca roku
historyczna fasada odzyska
blask.
Wielkimi krokami zbliża
się przebudowa pl. Wolności. Już teraz jednak
remontu doczekała się
frontowa
elewacja
kamienicy pod numerem 2. – Przeprowadzamy
remont konserwatorski,
który zakończy się w tym
roku. Koszt inwestycji
to 1,6 mln zł. W drugim
etapie wyremontujemy
wnętrza budynku – mówi
Agnieszka
Kowalewska-Wójcik, dyrek-

tor Zarządu Inwestycji
Miejskich.
– Pracom konserwatorskim poddane zostaną
detale
architektoniczne
i sztukateria. Uzupełnimy
ubytki w ścianach oraz
w stolarce. Wymienimy
okna i zabezpieczymy balkony, renowacji poddamy
balustrady. Wyremontujemy gzyms dachowy. Dodatkowo jeszcze wykonamy izolacje fundamentów
– wylicza Mariusz Kociołek z Zakładu Ogólnobudowlanego Michała
Szymczyka, generalny wykonawca.
ToWa

INFO

Zabytkowa, XIX-wieczna kamienica przy pl. Wolności 2 wybudowana została jako jednopiętrowa w 1840 r. przez Bogusława Zimmermana (drugie piętro w 1893 r. dobudował kolejny właściciel,
Maksymilian Leinweber). Do dziś działa w niej najstarsza apteka
w mieście. Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się Muzeum
Farmacji, magazyny Muzeum Sportu (filia Muzeum Miasta Łodzi),
szkoła tańca i lokale mieszkalne.

WARSZTATY

NAUCZĄ CIĘ, JAK SIĘ OBRONIĆ
Miasto zaprasza na bezpłatne warsztaty samoobrony
i asertywności. Umiejętności
zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

FOT.LODZ.PL

Łódzkie
zoo rośnie w siłę.
Do ogrodu przyjechały nowe zwierzęta. Część z nich
wzbogaci ekspozycję
w Orientarium.
Kanguroszczury,
przepiórka
chińska,
kaczka malajska i smugowce chińskie – w zoo
w Łodzi można oglądać
już nowe gatunki, z których część przeniesie się
wkrótce do budowanego właśnie Orientarium.
Jego pierwszy duży lokator, słoń Aleksander,
NAKŁAD: 60000

Kanguroszczury
i chińskie wiewiórki

już zadomowił się
w Łodzi.
Rodzina łódzkiego
zoo stale się powiększa. — Przyjechały
do nas między innymi smugowce
chińskie, inaczej
chińskie
wiewiórki, które
tymczasowo
przebywają
w pawilonie Wiwarium
— mówi Tomasz Jóźwik,
wiceprezes zoo. — W pawilonie Świat Ptaków ra-

zem z bilbilami, które pojawią się w Orientarium,
zamieszkały przepiórki
chińskie, czyli jedne z najmniejszych kuraków na
świecie. Tuż obok pojawiły się bezszpony, które
także zasilą ekspozycję
w nowym obiekcie. Sprowadzamy również zwierzęta do pozostałych stref
łódzkiego zoo. W streﬁe
australijskiej, nieopodal
kangurów, można już
oglądać kanguroszczury.
PK-S

WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”.
Jest jedyną w Polsce metodą
samoobrony i asertywności
opracowaną przez kobiety
i dla kobiet, która łączy metody samoobrony ﬁzycz-

nej i psychicznej. Pierwsze
w Łodzi warsztaty WenDo dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchowymi
są organizowane w dniach
28 i 29 września w godz.
15.00–18.00 w Filii Miejskiej
Biblioteki TUVIM przy ul.
Tuwima 46.
Uczestniczki zajęć będą
mogły przekonać się, jak
mimo ograniczeń, poczuć
moc, odzyskać siłę, uwolnić
głos. Doświadczą własnej

siły ﬁzycznej, uwolnią swój
oddech, dostrzegą własne
możliwości i zasoby.
Warsztaty poprowadzą trenerki krakowskiej Fundacji
Autonomia.
rd

INFO

Warsztaty są bezpłatne. Liczba
miejsc jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji i zapisy pod nr.
42 638-54-63 i e-mail: ag.luczak@
uml.lodz.pl w godz. 8.00–16.00.

KORTY JAK W NOWYM JORKU
Łódź zakończyła kolejną ważną
inwestycję sportową. Za ćwierć
miliona złotych zmodernizowano korty tenisowe Akademickiego Związku Sportowego przy
ul. Lumumby 22/26.

Poprzednia nawierzchnia
kortów w hali przy ul. Lumumby została położona
w 2002 r. Od tego czasu
straciła swoje właściwości
użytkowe i profesjonalni zawodnicy niechętnie wyko-

rzystywali ją do treningów.
Na tzw. kortach twardych
szybkość piłki jest mierzona w skali 1–5, a na starej
nawierzchni AZS wykraczała poza obecnie stosowaną skalę, przekraczając
dopuszczalną
prędkość

i tym samym często uniemożliwiając odbiór serwisu.
Na nowej, 7-warstwowej
nawierzchni typu cushion
szybkość piłki wynosi 4.
Na podobnych nawierzchniach rozgrywa się obecnie
ok. 40% turniejów tenisowych na całym świecie, m.in.
Australian Open. Oznacza to,
że czołówka naszych tenisistów będzie mogła przygotowywać się do takich imprez
właśnie u nas.
rd
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JESZCZE WIĘCEJ

remontów

Tak po remoncie
będzie wyglądała kamienica
przy ul. Włókienniczej 2

Kochankowie z ulicy Kamiennej
Płaskorzeźba „Kochankowie z ulicy Kamiennej”, która znajdowała
się na elewacji budynku przy ul. Włókienniczej 2, na czas remontu
została zdemontowana. Po zakończeniu prac i koniecznym oczyszczeniu powróci na swoje miejsce. Dzieło autorstwa Wojciecha Gryniewicza nawiązuje do piosenki Agnieszki Osieckiej z lat 50. XX w.

Żeby było pięknie, trzeba
zacząć od rozbiórek. – Skuwamy tynki, rozbieramy
ścianki działowe, zrzucamy stare stropy. Na obu
budynkach nie ma już starej więźby dachowej, którą
zastąpi nowa konstrukcja.
Niezmienione pozostaną
jedynie ściany konstrukcyjne — mówi Patryk Markowski, kierownik robót.
Kiedy stara konstrukcja
zostanie
wyczyszczona
z tego, co niepotrzebne,

rozpocznie się właściwa
budowa. Oba budynki
zostaną gruntownie wyremontowane, podłączone do sieci centralnego
ogrzewania. Mieszkania
będą wyposażone w kuchnie lub aneksy kuchenne
i łazienki z wannami lub
prysznicami. Wymienione
zostaną wszystkie instalacje, a kamienice uzyskają
także dostęp do sieci światłowodowej.
– W kamienicy od strony
ul. Wschodniej znajdzie się
18 mieszkań komunalnych
i 3 lokale usługowe na parterze. Natomiast od strony
ul. Włókienniczej powstanie 21 mieszkań, w tym jedno dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością oraz 2 lokale użytkowe
– mówi Olga Kassyańska

NOWA ATRAKCJA

Strefa street workout otwarta
Pasaż Abramowskiego jest kolejnym miejscem w Łodzi, które
zamieniło się w ciekawą przestrzeń dla mieszkańców. Są tu
już tężnia, rolkostrada i pasaż
w miejscu dawnych komórek,
a teraz przybyła jeszcze strefa
street workout, więc można
tu nie tylko odpoczywać, ale
i zadbać o kondycję.
Strefa znajduje się pośrodku pasażu Abramowskiego, pomiędzy ulicami
Sienkiewicza a Kilińskiego. Zamontowano w niej
najważniejsze urządzenia,
które pozwalają na wyko-

nywanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności.
Street workout oznacza,
że do ćwiczeń wykorzystujemy jedynie ciężar
własnego ciała.
– Chcielibyśmy, żeby na
każdym osiedlu w Łodzi
był chociaż jeden drążek

do ćwiczeń. Tu, na Abramowskiego, jest super, bo
powstała duża, naprawdę
fajna konstrukcja i każdy
może tutaj znaleźć miejsce
dla siebie. Myślę, że to będzie sprzyjać rozwojowi
sportu i temu, żeby ludzie
byli chociaż troszkę spraw-

niejsi, co się przyda po pandemii – mówi Maciej Galus,
Street Workout Łódź.
4,5 mln zł – to kwota, którą w ciągu ostatnich 5 lat
miasto przeznaczyło na
pasaż
Abramowskiego.
W tym czasie powstały
tu: tężnia, pasaż, rolkostrada, droga rowerowa i nasadzenia cebulic.
O ich realizacji zdecydowali sami mieszkańcy,
ponieważ większość projektów została wybrana
przez nich w Budżecie
Obywatelskim.
ARut

z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Kamienice łączy podwórze, które też zostanie
wyremontowane. Będzie
większe dzięki wyburzeniu starych komórek. Dziedziniec będzie miał nową
nawierzchnię i mocno się
zazieleni – pojawi się na
nim nie tylko trawnik, ale
REKLAMA

także krzewy, drzewo oraz
rośliny pnące, które ukryją
pergolę śmietnikową. Nie
zabraknie też mebli miejskich — na podwórku staną
ławki, altana oraz trzepak,
a na ścianach budynków
zamontowane zostaną budki lęgowe dla jerzyków oraz
innych gatunków ptaków.
WM

FOT. LODZ.PL

Rozpoczęły się prace budowlane w dwóch zabytkowych
kamienicach
u zbiegu ulic Wschodniej
i Włókienniczej. Czeka je
gruntowna przebudowa,
odnowienie elewacji oraz
remont łączącego je podwórza.

AKTUALNOŚCI
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NOWE
OSIEDLE
ROŚNIE
PRZY UL. TELEFONICZNEJ

FOT. ENVATO ELEMENTS, LODZ.PL, MATERIAŁY INWESTORA

MIESZKANIA

Spółka deweloperska
ATAL, która zakończyła
właśnie budowę wielkiego osiedla Apartamenty

Osiedle Aura będzie
już czwartą inwestycja tego
dewelopera w Łodzi

Drewnowska 43 (17 nowych domów między
ul. Drewnowską a ul. Lutomierską), przystępuje do
realizacji kolejnego projektu w Łodzi. Będzie nim
osiedle ATAL Aura,
które powstanie przy ul.
Telefonicznej
21.

GASTRONOMIA

Inwestycja przyniesie 154
mieszkania o powierzchni
od 31 do 103 mkw. oraz
układach od 1 do 5 pokoi.
Mieszkańcy lokali usytuowanych na parterach
posiadać będą prywatne
ogródki, a do mieszkań
na wyższych piętrach
przynależeć będą przestronne loggie i balkony.
W podziemnej hali garażowej przewidziano 107
miejsc parkingowych,
a na terenie osiedla znajdzie się też 57 parkingowych stanowisk
zewnętrznych.
Dodatkową
przestrzeń do
przechowy-

wania rzadko
używanych
przedmiotów
stanowić będą komórki lokatorskie.
W części parterowej
powstaną dwa lokale
usługowe, które uzupełnią
istniejącą w sąsiedztwie
osiedla ofertę handlową.
Dla wygody mieszkańców
budynki będą wyposażone
w cichobieżne windy.
Inwestor zamierza zadbać
o przestrzeń między budynkami, tworząc tam zielone
azyle z małą architekturą
i placem zabaw, zachęcającymi do sąsiedzkiej integracji i spędzania czasu
na świeżym powietrzu.

Brak barier
architektonicznych, niskie
krawężniki, szerokie ciągi
komunikacyjne sprawią, że
inwestycja zostanie przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a także
rodzin z małymi dziećmi
i osób starszych.
To już czwarte osiedle
ATAL powstające w Łodzi. Spodziewany termin

KAWIARNIA Z CEJLOŃSKĄ

HERBATĄ
Wschodnie wybrzeże Morza
Śródziemnego nazywane jest
przez Włochów Levantem.
To właśnie stamtąd pochodzą łodzianie, którzy przy
ul. Piotrkowskiej 80, w lokalu po sieciowej kafeterii,
otworzyli Cafe Levante.
— Kawiarnia, która padła
w czasie pandemii, była
na Piotrkowskiej jednym
z naszych ulubionych
miejsc na śniadanie i pracę przy porannej kawie.
Nie mogliśmy przekonać
się do żadnego innego

lokalu, więc postan o w i l i śmy o t w or z y ć
własny — mówi Karim
Dadoush, właściciel
Levante.
Co we włoskiej kafejce
może być zaskoczeniem,
jej specjalnością wcale
nie jest kawa, choć nią
także uraczą gości sympatyczni Włosi. Właściciele stawiają jednak na
herbatę, a Cafe Levante
jest na ten moment jedynym w Łodzi lokalem
serwującym oryginalne
herbaty ze Sri Lanki.

Do wyboru jest aż
12 smaków oraz autorskie mieszanki szefa,
jak również zestawy
prezentowe z herbatą.
W menu przede wszystkim śniadania – bajgle
oraz tosty z karty lub ze
składników do wyboru
przez klienta. Dla łasuchów – słodkie przekąski: tiramisu, które
własnoręcznie przyrządza Karim, wypiekane
na miejscu ciasta i inne
smakołyki od łódzkich

cukierników. Do tego
lody rzemieślnicze znanej marki.
Kawiarnia przy pasażu Rubinsteina posiada
zewnętrzny ogródek,
z którego można jeszcze
korzystać przy sprzyjającej jesiennej aurze.
Do pobytu wewnątrz
zachęcają miękkie kanapy i wygodne fotele.
Ściany zdobią grafiki
i obrazy. Będzie też biblioteczka z książkami.
W planach są wieczorne
jam sessions, kameralne koncerty i spotkania
kulturalne.
(pj)

prze
k a zania
l o k a li nowym
lokatorom to
IV kwartał 2023 r. Poza
wspomnianymi już Aparatmentami Drewnowska
43 w portfolio tego dewelopera jest wieloetapowe
Nowe Miasto Polesie, które
powstaje w południowo-zachodniej części miasta
oraz osiedle Chojny Park,
wzniesione na Górnej.
Piotr Jach

WYDARZENIA
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WARSZTATY DLA SENIORÓW

DZIEJE SIĘ W

ŁE K
PONIE DZIA

ĆWICZ PAMIĘĆ

Sztuka relaksacji

I KREATYWNE PODEJŚCIE

W Domu Kultury „Widok”
(al. Piłsudskiego 133) przygotowano interesujące zajęcia dla seniorów. W programie artystyczne warsztaty
dla osób kochających sztukę
oraz ćwiczenia poprawiające
pamięć i koncentrację.

W środę (15 września)
w godz. 10:00–11:00 bę-

dzie można wziąć udział
w zajęciach „Gimnastyka
umysłu”. Sprawny umysł
jest tak samo ważny jak
sprawne ciało. A żeby tę
sprawność utrzymać, należy regularnie ćwiczyć.
Dzięki
proponowanym
podczas zajęć ćwiczeniom
zadbamy o koncentrację,
kreatywność, język,
pamięć oraz
w i e d z ę
– wszystkie
składowe
naszego

intelektu. To szczególnie
ważne w trudnym czasie
pandemii i po miesiącach
przebywania w zamknięciu oraz rozłąki z przyjaciółmi.

Dla kochających sztukę
Kolejne zajęcia tego dnia to
warsztaty artystyczne, które
rozpoczną się o godz. 11:30
i potrwają półtorej godziny.
– Czas skończyć z plastikowymi siatkami zaśmiecającymi naszą planetę –
przekonują organizatorzy.
– Warto zastąpić je materiałowymi torbami
wielokrotnego
użytku, w których zmieszczą się nawet ciężkie
zakupy.
Na wszystkie warsztaty
Z pomowstęp jest wolny.
cą specjalisty
Obowiązują zapisy

– tel. 574 255 542,
widok@wdk.pl

uczestnicy wykonają własne dzieło sztuki użytkowej, które będzie służyć
przez długi czas – wyjątkową ekotorbę.
Z kolei 29 września
w godz. 11:30–13:30 dom
kultury zaprasza na warsztat malowania na szkle. To
sztuka znana od bardzo dawna. Dzięki
specjalnym farbom
i
wzornikom
uczestnicy zrealizują swoje artystyczne wizje.
Powstałe prace doskonale
sprawdzą się
jako dekoracja mieszkania lub
prezent
dla blis k i e j
osoby.
Uczestn i c y
otrzymują
za darmo wszelkie potrzebne
materiały,

FOT. ENVATO ELEMENTS

a powstałe prace będą
mogli zabrać do domu.
Warsztaty poprowadzi
Oksana Hałatyn-Burda
– Akademia Dobrego
Czasu.
Red

Na godz. 17:00 zaprasza
Biblioteka Kostka (ul. Kostki
Napierskiego 4). Odbędą się
tam warsztaty relaksacji, czyli
sztuki odpuszczania kontroli umysłu. Zaproponowane
ćwiczenia pozwolą wyciszyć
umysł oraz doświadczyć błogiego stanu odprężenia i rozluźnienia. Wstęp wolny.
ny.
DZIEJE
SIĘ WE

K
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Literacki Spacer
po Łodzi

O godz. 17:00 Bałucki Ośrodek
Kultury zaprasza na „Literacką
wycieczkę po Łodzi”. Wycieczkę poprowadzi przewodniczka:
dr Karolina Kołodziej. Zbiórka
przy Pomniku Jednorożca. Udział
bezpłatny.
Piosenki Agnieszki
Osieckiej

FOT. LODZ.PL

O godz. 18 w Bibliotece Odyseja
(ul. Wschodnia 42) rozpocznie się
koncert Anny Paszkowskiej, która
przedstawi swoją interpretację
piosenek Agnieszki Osieckiej. Koncert będzie wstępem do planowanego na koniec września spaceru
Śladami kobiet ulicą Wschodnią.
Wstęp wolny.

WIELOKULTUROWE MIASTO

TRWA FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR

W PROGRAMIE SPEKTAKLE I WYSTAWA
Tegoroczna edycja Festiwalu Łódź Czterech Kultur odbywa się pod hasłem „Przyszłość teraz!”.
W jej programie znajdziemy ciekawe spektakle
i wystawy.
W poniedziałek (13 września) na scenie Art_Inkubatora przy ul. Tymienieckiego 3 widzowie obejrzą
inscenizację work in progress. To uhonorowana
Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną 2020 kontrowersyjna sztuka Maliny Prześlugi „Debil”.
Po wydarzeniu odbędzie
się spotkanie dotyczące tematu poruszonego
w tekście.
Środa
i
czwartek
(15 i 16 września) przyniosą dwa premierowe

pokazy „Powrotu
Odysa”
Stanisława Wyspiańskiego
w reżyserii Tomasza
Kaczorowskiego;
spektakl jest realizowany we współpracy
z Teatrem Pinokio
w Łodzi.
Jeszcze do środy (15 września) na billboardach i citylightach w całym mieście
można oglądać wystawę
„Wolne miejsce”.
Bilety na ostatnie wolne
miejsca można jeszcze kupować za pośrednictwem
platformy
bilety24.pl.
Rezerwacje na wydarzenia
nieodpłatne są przyjmowane mailowo.
Szczegóły programu można sprawdzić na stronie
www.4 kultury.pl.
RedKu

INFO

Zeskanuj kod
i kup bilety

N

FOT. MAT. PRAS
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ZAJRZYJ DO TĘŻNI
W MIEŚCIE

CZY WIESZ, ŻE…
Podc zas 4 5-m inu t owego
seansu w tężni solankowej
wdychamy tyle jodu, co
podczas trzech dni spędzonych nad morzem?
Dla kogo seans w tężni?
Korzystanie z tężni solankowych poleca się przede
wszystkim osobom z nawracającymi schorzeniami górnego układu oddechowego. To dlatego, że
jod rozrzedza zalegający

Tężnie w Łodzi
Na terenie Łodzi znajduje
się kilkanaście ogólnodostępnych tężni solankowych.
Część z nich jest położona na
osiedlach, inne są dostępne
w parkach. Aktualnie działające w mieście tężnie to:
– tężnia Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja
(między blokami położonymi między ul. Żubardzką a ul. Inowrocławską)
– tężnia Spółdzielni Mieszkaniowej Botanik
– śródmiejska tężnia solankowa w pasażu Abramowskiego
– tężnia solankowa Widzew-Wschód w parku
Widzewska Górka
– tężnie solankowe w parku
Podolskim
– Ciechocinek na Olechowie
i Janowie w parku Źródła
Olechówki
Tężnie działają od maja do
końca września, w godzinach od 7:00 do 22:00. Warto
jednak pamiętać, że nie działają one w okresie wzmożo-

nych opadów atmosferycznych. Do tężni nie można
przychodzić z psami.
O czym pamiętać?
Choć tężnie solankowe działają pozytywnie na niektóre
dolegliwości, istnieją także
pewne przeciwwskazania
do ich odwiedzania. Zaliczamy do nich przede wszystkim choroby nowotworowe,
niewydolność krążenia, aktywne infekcje zapalne oraz
gorączkę. Z tężni nie powinny korzystać też osoby po
dopiero co przebytym zawale oraz z nadwrażliwością
na jony zawarte w solance.
Przed wizytą w tężni najlepiej zatem porozmawiać ze
swoim internistą.
Jak często korzystać z dobrodziejstw tego wyjątkowego
mikroklimatu? Już 2–3 sesje w tygodniu przyniosą
rezultaty. Jedna nie powinna trwać jednak dłużej niż
45 minut.
oszym

TĘŻNIA WIDZEW WSCHÓD
/miejsce - park Widzewska Górka

TĘŻNIA ŚRÓDMIEJSKA

TĘŻNIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ BOTANIK

CRUSH

TĘŻNIE W PARKU PODOLSKIM
P

Tężnie to miejsce, w którym
nie tylko zadbasz o zdrowie, ale
także o życie towarzyskie

KĄCIK
E-MERYTA

TĘŻNIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ IM. M. REJA

/pasaż Abramowskiego

I ODETCHNIJ
NA ZDROWIE
FOT.LODZ.PL

Tężnie solankowe to konstrukcje zbudowane z drewna iglastego i cienkich gałązek. W przypadku łódzkich
tężni są to gałązki tarniny.
Znajdujące się w nich specjalne pompy rozprowadzają po drewnie solankę, czyli
wodę bogatą w minerały
takie jak jod, brom, magnez,
potas, sód oraz żelazo. Dzięki temu powietrze otaczające
tężnie jest wyjątkowo bogate
w te mikroelementy – zupełnie jak w nadmorskich sanatoriach i uzdrowiskach.

w drogach oddechowych
śluz. Pierwiastek ten reguluje ponadto pracę tarczycy.
Regularne seanse w tężni
solankowej wzmacniają odporność organizmu. Lekarze
zalecają korzystanie z tężni
także pacjentom z alergiami
różnego typu.

17 rok

CIECHOCINEK
NA OLECHOWIE I JANOWIE
/park Źródła Olechówki

Tężnie działają od maja do końca
września w godz. 7:00–22:00

(w wersji spolszczonej krasz)
to anglojęzyczne określenie na
osobę, w której się zakochaliśmy
lub jest naszą sympatią. Wyrażenie to zyskało tytuł Młodzieżowego Słowa w 2016 r., jednak
jest dalej popularne wśród
nastolatków, np.
— Dlaczego tak na niego patrzysz?
— To mój krasz.

FOT. ENVATO ELEMENTS

Nie trzeba jechać nad morze,
by zażyć zdrowego, jodowanego powietrza. Na terenie Łodzi
znajduje się już siedem miejsc
z tężniami solankowymi. Gdzie
je znaleźć i jak prawidłowo
z nich korzystać?

M
JEDYNY TAKI FESTIWAL W POLSCE

Maria Nowakowska, przewodniczka po Łodzi, pasjonatka
architektury i sztuki. Napisała 4 książki, 15 folderów
i szereg artykułów poświęconych detalowi w Łodzi. Jest
też dyrektorką programową
Festiwalu Detalu Architektonicznego DetalFest
i właścicielką marki
Detal w mieście
i Łódzki
Detal.

Wycieczki organizujesz w co
drugą sobotę miesiąca, są bezpłatne. Podobnie sam Festiwal,
ze wszystkich wydarzeń można
skorzystać bezpłatnie.
Ja jestem z krwi i ducha
popularyzatorką, dlatego
wszystkie atrakcje są dostępne za darmo, staramy
się pozyskać środki, żeby
ludzie nie musieli płacić
za udział, żeby nie było
tak, że kogoś nie stać na to,
żeby posłuchać o złożoności
świata.

Bardzo szybko zaczęłaś dzielić się
tą wiedzą z innymi.
Tak, powstał folder „Zwierzęta Starego Polesia”, potem kolejny o roślinach.
A równolegle z nimi potrzeba opowiedzenia i przekazania innym informacji o tych
perełkach i ciekawostkach,
związanych z łódzką architekturą. Wycieczki „Szlakiem łódzkich detali” organizuję do dziś.

Sztukaterie
w pałacu Haertiga
F O T. M

Nawiązując do Festiwalu,
który właśnie trwa. Tegoroczna, już 3. edycja,
ma swój temat przewodni „Nie-miasto”. Skąd pomysł
na taki temat
i co właściwie
„Nie-miasto”
oznacza?
Kiedy wybuchła pandemia, nie
m o g ł a m
z taką swobodą jak dotychczas jeździć
i zwiedzać, więc
podróżowałam

Sztukaterie w kamienicy Konstadta

Detale

arii

do miejscowości położonych
niedaleko Łodzi. Wszystko
zaczęło się od Arboretum
w Rogowie – jadąc tam, postanowiłam, że przespaceruję się pomiędzy mijanymi
przystankami ŁKA. Pieszo
pokonywałam rozmaite
trasy: od Rozprzy do Luciążanki, od Łaznowa do Rokicin, od Przyłęku Dużego
do Wągrów. Z tego chodzenia powstało mnóstwo pytań, np. „Czemu teren jest
w tym miejscu ukształtowany w ten sposób? Czemu takie dachy, płoty itd.”. Okazało się, że poza miastem,
poza metropolią pejzaż architektoniczny się zmienia,
jest znacznie mniej zbadany,
opisany i spopularyzowany.
Pewnych form, do których
przyzwyczajona jestem
w mieście, nie znalazłam,
ale na ich miejsce pojawiły

ARIA NOWAKOWSKA

Mozaika na fasadzie Teatru Pinokio
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Ceramika
w prześwicie
bramnym
kamienicy
przy al. 1 Maja 28

się inne, nie mniej ciekawe.
Nawet budynki gospodarskie mają swoją „detalową
stronę”. Natomiast sama
nazwa „Nie-miasto” jest
przekorna i powstała w odpowiedzi na pytanie: „Co
się stanie, jeśli usuniemy
ze świata metropolię?
Co pozostaje?”. No właśnie
„Nie-miasto”.
„Nie-miasto” to temat główny
Festiwalu DetalFest. A cały Festiwal został podzielony na 3 bloki
tematyczne. Oprócz „Nie-miasta” są to także „Jednak miasto” oraz „Piękno nie-ludzkie”.
Szczegółowy program Festiwalu
można znaleźć na facebookowym
profilu wydarzenia i na stronie
www.lodzkidetal.pl. Festiwal
rozpoczął się 10, a zakończy
18 września.
Rozmawiała
Agnieszka Rutkowska

FOT. TOMASZ STAŃCZAK

Trwa 3. edycja Festiwalu,
której przewodnim tematem
jest „Nie-miasto”.

A.R.: Twoje pierwsze studia to
polonistyka na Uniwersytecie
Łódzkim. Jak trafiłaś na detal?
M.N.: Detal sam mnie znalazł, pewnego dnia podniosłam głowę na ul. Legionów
i zobaczyłam Atenę, postać,
którą rozpoznałam po sowie
na hełmie. Zaintrygowała
mnie. Pomyślałam: „Ciekawe, jak wiele takich elementów zdobniczych jest w Łodzi?”. Poszłam z aparatem
w przestrzeń osiedla i zaczęłam szukać. Po pewnym
czasie miałam tak dużo tych
zdjęć i miejsc, w których
można podziwiać detale
architektoniczne, że trzeba
było zacząć to porządkować.

FOT. MARIA NOWAKOWSKA
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ARIA NOWAKOWSK
FO T . M
A

FOT. AGNIESZKA CYTACKA

ŁODZIANIE KREUJĄ

ŁÓDŹ PO KOLEI
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KOLEJOWA R

ZBUDUJĄ
N
DO WARSZAWY
WARSZAWY PRZEZ
PRZEZ C
C
DO
Trwają właśnie konsultacje przebiegu nowej
linii, która połączy dwa
duże miasta i Centralny
Port
Komunikacyjny.
To jedna z kilku dużych
inwestycji kolejowych
realizowanych w Łodzi
i jej okolicach.
Najbliższe lata to dla
naszego miasta kluczowe projektu transportowe. W samej
Łodzi trwa modernizacja sieci tramwajowej, w zakres której
wchodzi
kończący
się remont al. Rydza-Śmigłego,
przebudowa ulic Wojska
Polskiego i Przybyszewskiego
i modernizacja

W przygotowaniu są
natomiast budowa
Kolei Dużych Prędkości, która połączy m.in. Warszawę Zachodnią
i Łódź Niciarnianą przez Centralny Port Komunikacyjny, czyli
największe krajowe lotnisko, które
powstaje między
tymi dwoma miastami.
Kolej Dużych
Prędkości
pod Łodzią
Projektem budowy KDP
w Polsce zajmuje się spółka
Centralny

Stacja Łódź Koziny
powstanie przy
al. Włókniarzy/ul. Drewnowska

KDP
Łódź–
Warszawa
Na zlecenie CPK powstaje
właśnie studium przebiegu nowej linii kolejowej
– odcinka KDP z Łodzi do Warszawy.
Wykonawca ma za
zadanie wybrać jej
najbardziej optymalny przebieg.
Spotkanie
w sprawie łódzkiego przebiegu nowej linii
zaplanowane
jest na czwartek,
30 września w duPod Łodzią powstaną
żej sali obrad przy
dwa tunele średnicowe. Pierwszy
ul.
Piotrkowskiej
już się buduje. Drugim pojedzie
104. Tego samego dnia,
zaale o godz. 16:30 o połąKolej Dużych Prędkości
jezdczeniu Łodzi z CPK i stolicą
ni
na
będą rozmawiać mieszkańChociacy Nowosolnej.
nowicach.
P o r t Podczas spotkania przedstaW skali ogólnokrajoKomunikacyjny, wiciele ﬁrmy IDOM, lidera
wej natomiast mamy która odpowiada również konsorcjum, które przygototrzy potężne inwe- za budowę lotniska mię- wuje studium, zaprezentują
stycje:
wydrążenie dzy Łodzią a Warszawą. warianty możliwych przetunelu, który połączy Plany są ambitne. Według biegów linii. Przewidziane
nie tylko dworce Fa- założeń pierwsze szybkie są także pytania i dyskusja.
bryczny i Kaliski, ale pociągi na trasie z Warsza- Spotkania będą zorganizoWarszawę, Wrocław wy do Wrocławia przez wane w reżimie sanitarnym.
i Poznań szybką kole- Łódź mają pojechać już za Do 15 października dostępją przez Łódź.
6 lat.
na jest także ankieta, którą

można wypełnić
on-line na stronie
www.cpk.pl
KDP
Łódź–Wrocław
CPK projektuje także odcinek, który
połączy Koleją Dużych Prędkości Łódź
z Wrocławiem. Nowa
linia będzie świetną alternatywą dla podróży
na Dolny Śląsk samochodem.
Dzisiaj jeszcze bardziej
opłacalne jest pojechać
do Wrocławia S8, bo
zajmie nam to o godzinę krócej niż pociągiem. Ale po zbudowaniu KDP sytuacja
się odwróci i to drastycznie na korzyść
kolei. – Inwestycje
przygotowywane przez
CPK sprawią, że podróż
z Wrocławia do Łodzi
skróci się do 1 godz.
10 min., a z Wrocławia
do Warszawy do 1 godz.
55 min. – przekonuje
Marcin Horała, z centralnego lotniska.

Na trasie tunelu średnicowego
powstają nowe dworce:
Śródmieście, Polesie
i Koziny
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FOT. LODZ.PL
FOT. MAT. PRAS.

REWOLUCJA

NOWĄ
LINIĘ
CENTRALNE LOTNISKO
LOTNISKO
CENTRALNE
Kolej Dużych
Prędkości
KDP będzie rewolucją
w podróżowaniu po Polsce. Pociągi pojadą jej torami z prędkością 250 km/h.
Z Łodzi do nowego portu
lotniczego dostaniemy
się w pół godziny,
do stolicy podróż
zajmie nam kwadrans dłużej.

Plany są
ambitne,
a tempo
prac,
jak
na
tego
rodzaju inwestycje, ma
być
błyskawiczne. Spółka
chce, żeby pierwsi
robotnicy zaczęli budowę już za dwa lata,
a pierwsze pociągi miałyby zabrać pasażerów, kiedy gotowe będzie lotnisko
między Łodzią a Warszawą, czyli za 6 lat.
Tunel średnicowy
Strategicznym elementem
KDP jest także tunel średnicowy pod Łodzią. Dzięki
tej inwestycji nie tylko traﬁ
do naszego miasta ogromny ruch pasażerski w relacji
wschód-zachód. Jego wybudowanie oznacza także
rewolucję w poruszaniu się
po samej Łodzi.
Tunele w rzeczywistości
powstaną dwa, jeden
dla KDP, a drugi dla
kolei konwencjonalnej. Budowa tego
drugiego już trwa
i ma się zakończyć
w 2023 roku.
Zaplecze tej

Stacja Łódź Polesie powstaje przu ul. Ogrodowej,
koło Manufaktury. W 2023 roku będziemy
mogli pojechać stamtąd w kilka minut
na Żabieniec, Kaliską, Fabryczną i Widzew,
a raptem kilkanaście minut zajmie podróż
do Zgierza, Koluszek czy Pabianic

Na skrzyżowaniu ulic Zielonej
i Zachodniej trwa już budowa
stacji Śródmieście

ogromnej budowy znajduje
się przy ul. Drewnowskiej,
między Odolanowską i Stolarską. Ekipę budowlaną widać też koło Manufaktury, gdzie przy
ul. Ogrodowej
trwa już
budowa
stacji

Na przygotowanie projektu budowy tunelu dla
KDP mamy już przyznane

Między ul. Odolanowską
i ul. Stolarską powstała wielka
komora startowa dla maszyn
drążących tunele

Łódź
Polesie.
Także
z powodu
drążenia tunelu
zamknięta
została
ul. Zielona między al. Kościuszki i ul. Wólczańską.
Tam powstaje stacja Łódź
Śródmieście. Trzecią zupełnie nową stacją PKP
będzie Łódź Koziny przy
skrzyżowaniu al. Włókniarzy z ul. Drewnowską.

unijne doﬁnansowanie. Jeśli wszystko przebiegnie
zgodnie z planem, pociągi
pomkną drugim tunelem
za 6 lat.
AHa, JB

FAJNE OSIEDLE

10
ŁÓDZKIE ZAKĄTKI

OSIEDLE ZUS

– RZADKA OKAZJA, BY ZAMIESZKAĆ W BLOKU Z WIEŻĄ

W latach 1930–1932 na niezagospodarowanym dotąd
terenie w południowej części
Łodzi wybudowano bardzo
nowoczesne, jak na czasy
międzywojnia, osiedle. Pojawiły się nowe ulice – Unicka
i Żółkiewskiego, duży park
i komfortowe bloki z mieszkaniami, w których znalazły
się nawet… stróżówki.
Budowa osiedla była
odpowiedzią na głód
mieszkaniowy, który
dotknął Polskę w XX-leciu międzywojennym. W warszawskim
biurze architektonicznym powstał projekt
kolonii mieszkalnej dla
pracowników łódzkiego ZUS. Zaplanowano
14 trzypiętrowych bloków (ostatecznie udało
się wybudować połowę
z nich), dzieląc osiedle
na dwie części, robotniczą i urzędniczą. Każda
z nich charakteryzowała
się innym standardem
i rozmiarem mieszkań,
co miało odzwierciedlenie w wysokości czynszu. Niestety, wbrew
założeniom, dla robotników okazało się jednak
zbyt drogo – w nowych
blokach zamieszkało ich
bardzo niewielu.

miały nawet spiżarnie
i służbówki! Nowością
w każdym mieszkaniu,
dokładnie opisywaną
w gazetach, był zlewozmywak, czyli „duża miska,
przedzielona na dwie części i posiadająca urządzenia, umożliwiające z jednej
strony korzystanie z umywalni, z drugiej z miski
przeznaczonej do zmywania statków kuchennych”
(„Dziennik Łódzki”, 1931
rok). Pod zlewozmywakami umieszczono zaś kolejną nowinkę – wentylowane szafki. Po raz pierwszy
w Łodzi zastosowano także okna zespolone typu
szwedzkiego, zapewniające lepszą ochronę przed
chłodem. Starannie zagospodarowano przestrzenie wspólne – w budynkach znalazły się pralnie
i suszarnie oraz łazienki
dla lokatorów mieszkań
robotniczych, które posiadały jedynie toalety. Osiedle ogrodzono, a uliczki
wewnętrzne wyłożono kocimi łbami. Rozległy park
rozdzielający robotniczą
i urzędniczą część osiedla
zaprojektował architekt
krajobrazu Stefan Rogowicz, uznawany za ojca
łódzkiej zieleni miejskiej.

Mieszkania pełne
nowinek
Mieszkania zaplanowane jako
urzędnicze
wyposażono
w piece węglowe, drewniane parkiety, instalację
gazową, okna
i
d r z w i
z mosiężnymi okuciami
oraz łazienki. Niektóre

Osiedle ZUS to wyjątkowy przykład
architektury przedwojennego modernizmu
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Charakterystycznym
punktem osiedla
jest dawna
wieża ciśnień,
dziś przerobiona
na mieszkania

Budynki inne
niż wszystkie
Spacerując po osiedlu
ZUS warto zwrócić uwagę na charakterystyczne,
rzadko spotykane w Łodzi budynki. Przy ul. Sanockiej 20 stoi galeriowiec
(czyli blok, w którym do
mieszkań wchodzi się nie
z klatki schodowej, ale
z zewnętrznej galerii), a obok
dwa klatkowo-galeriowce.
Najdziwniejszy jest jednak
budynek przy ul. Dygasińskiego 6 – to blok z dobudowaną 8-piętrową wieżą
ciśnień, obecnie przerobioną na mieszkania. Do ewidencji zabytków wpisane
są dwa długie bloki z części
urzędniczej (Bednarska 24
i 26) – wyjątkowe ze względu na układ, jaki tworzą
wraz z wewnętrznym dziedzińcem. Warto docenić
także walory plastyczne
osiedla – budynki są proste
i pozbawione ozdób, a ich
niezwykły charakter wynika z połączenia surowych,
szarych tynków, klinkierowych cegieł na podmurówce oraz zaokrąglonych
jednostronnie balkonów
z ażurowymi balustradami
z metalowej siatki. Mimo
upływających lat osiedle
ZUS zachowało swój niepowtarzalny charakter
i jest jednym z ciekawszych
przykładów przedwojennego modernizmu w Łodzi,
a zdaniem niektórych – nawet w całej Polsce.
Dorota
Szczepańska
FOT. LODZ.PL,

Galeriowiec to typ bloku,
w którym do mieszkań
wchodzi się nie z klatki,
ale z zewnętrznej galerii

CIEKAWOSTKA 1
Osiedle ZUS wcześniej nosiło nazwę Z.U.P.U (Zakładu
Ubezpieczeń Pracowników
Umysłowych), stąd mówiono
o mieszkaniu „w zupie” lub
„na zupie”.
CIEKAWOSTKA 2
Po wojnie na osiedlu ZUS
przez kilka lat mieszkała
pisarka Hanna Ożogowska,
która osadziła tu fabułę
swojej powieści „Tajemnica
zielonej pieczęci”.

MIEJSKA DŻUNGLA
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FOT. ENVATO ELEMENTS

OWAD O ZŁEJ REPUTACJI ZADOMOWIŁ SIĘ W ŁODZI. KTO GO WIDZIAŁ?

Tropimy
MODLISZKI

W Łodzi rozpanoszyły się…
modliszki. Te rzadkie do
niedawna w Polsce owady
widuje się nawet na chodnikach w centrum miasta.
Zwróciło to uwagę naukowców.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego we
współpracy z Łódzkim
Oddziałem
Polskiego
Towarzystwa Entomologicznego objął modliszki
monitoringiem i zamierza stworzyć mapę ich
występowania.
Kiedyś to była
rzadkość
W Polsce występuje
tylko jeden gatunek
modliszki, modliszka

zwyczajna (Mantis religiosa), będąca zresztą od
1984 r. pod ścisłą ochroną,
jako gatunek wpisany do
Polskiej Czerwonej Księgi
Zwierząt w kategorii EN
(silnie zagrożony). Jeszcze
pod koniec XX w. modliszka występowała w Polsce
lokalnie. Od 2000 r. jej liczebność zaczęła stopniowo rosnąć, a od kilku lat
obszar występowania modliszki w Polsce powiększył się znacząco. Jedynie
na północy kraju to wciąż
rzadkość.
— W tym roku obserwujemy gwałtowną ekspansję
modliszki w środkowej
Polsce. Moją uwagę szczególnie zwróciło jej liczne
występowanie w Łodzi.
W ostatnich dniach docierają do mnie bardzo liczne

doniesienia o modliszkach
z terenu miasta. Obserwuję
to też na grupach pasjonatów przyrody i amatorów
fotograﬁi
przyrodniczej
— mówi prof. Agnieszka
Soszyńska-Maj z Katedry
Zoologii Bezkręgowców
i Hydrobiologii UŁ.
Zróbmy mapę

Żeby pomóc naukowcom w zbadaniu fenomenu ekspansji modliszki,
każdy może przyłączyć
do projektu stworzenia
mapy jej występowania.
Wystarczy
zauważonego owada sfotografować
i wraz z opisem (miejsce
i data) opublikować je na
proﬁlu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego

(fb.com/LodzPTE)
lub
przesłać na adres: mail:
agnieszka.soszynska
@biol.uni.lodz.pl.
Prof. Soszyńska-Maj podejrzewa, że przyczyną
gwałtownego
wzrostu
liczebności
modliszki
w Łodzi jest kombinacja
kilku czynników: postępujące ocieplenie klimatu, rekordowe temperatury tego lata, ostatnie
łagodne zimy, zjawisko
„miejskiej wyspy ciepła”,
jaką jest Łódź, ale też projekt kwietnych łąk, które
prawdopodobnie stają się
miejską ostoją tych owadów.
pj
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Modliszki nie cieszą się dobrą opinią,
ale ich krwiożerczość jest mocno
przesadzona

Modliszki są w Polsce pod ochroną prawną.
Nie wolno ich krzywdzić. Jeżeli modliszka
wleci do mieszkania czy samochodu,
ostrożnie wynieśmy ją w bezpieczne
i spokojne miejsce

INFO
Modliszka jest całkiem dużym owadem, samice mogą osiągać nawet 9 cm. To drapieżniki polujące na większe owady, zwykle szarańczaki i pasikonikowate.
Są owadami ciepłolubnymi, występują na suchych i ciepłych śródleśnych łąkach, murawach, wrzosowiskach, brzegach borów sosnowych, ale również
na nieużytkach i ugorach. Pomimo powszechnego przekonania o zjadaniu samców przez samice, w rzeczywistości tylko w mniej niż 30% przypadków
ich kopulacja kończy się pozbawieniem samca głowy.
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI
ROZDAJEMY GAZETĘ NA SKRZYŻOWANIACH I PRZY OBIEKTACH:
7:00 - 10:00
Dąbrowskiego/Tatrzańska
Strykowska/Inﬂancka
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków

Wojska Polskiego/Strykowska
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkińska/Wyszyńskiego

15:00 - 18:00
Manufaktura
Galeria Łódzka
Stajnia Jendorożców
Strykowska/Inﬂancka

Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Rondo Solidarności
Kilińskiego/Północna

SKRZYNKI
Z DARMOWĄ
GAZETĄ

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W TYCH MIEJSCACH:
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
Manufaktura
przy punkcie informacji oraz wejściu
do strefy Qulinarium (restauracje)
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

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Galeria Handlowa „Jagienka” Jagienki 34

UWAGA

Rynek Bałucki
Rynek Maratońska
Rynek Pionier gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek ul. Wielkopolska
Zielony Rynek (Barlicki)
Kwadraciak Inowrocławska/Żubardzka
Pod zegarem Inowrocławska/Wielkopolska
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski: Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, CH Central,
Jaracza 5, pl. Wolności 9, Tatrzańska 42/44, Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8,
Armii Krajowej 36, Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)

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 45 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
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
FOT. LODZ.PL

SPORT
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WIDZEW
WIDZ
WI
DZEW
DZ
EW
wciąż

VS

WIDZEW
ŁÓDŹ

Guzdek (45’)
Letniowski (57’)
Michalski (67’)

niepokonany

Juliusz Letniowski (23 l.)
został wybrany najlepszym
zawodnikiem meczu
Od przepychanek w środku
pola po zdominowanie meczu.
Dla RTS potyczka z GKS Katowice nie była spacerkiem, ale
drużyna Janusza Niedźwiedzia
kolejny raz pokazała charakter i duże umiejętności.
Od początku było wiadomo,
że na boisku i na trybunach
będzie gorąco. Najmocniej
odczuł to Juliusz Letniowski, który już w pierwszych
minutach oberwał kilka
razy. To chyba zmotywowało go jeszcze bardziej, bo był
zdecydowanie najlepszym
zawodnikiem gospodarzy.
Obie ekipy na zmianę tworzyły okazje bramkowe, jednak te GKS były groźniejsze.

Widzewiacy czyste konto
zawdzięczali Konradowi
Reszce, który w ostatnim
momencie zastąpił kontuzjowanego Jakuba Wrąbla.
W miarę upływającego
czasu podopieczni Janusza Niedźwiedzia zaczęli
przejmować kontrolę na
boisku. Częściej byli przy
piłce i szybko rozbijali akcje
ofensywne gości. Bramka
jednak padła dopiero pod
koniec pierwszej połowy.
W 45. minucie sprzed
pola płasko uderzył Letniowski,
przytomnie zachował się Bartosz Guzdek, który lekko trącił piłkę zmieniając

Po urazie Dominika Kuna (28 l.)
sprzed trzech tygodni nie ma już śladu

GUZDEK

DANIELAK

tor jej lotu i myląc
bramkarza. To właśnie na konto młodego napastnika został
zapisany gol.
Bramka do szatni wyraźnie p o db udo w ała
RTS, bo od początku drugiej części gry byli stroną
dominującą. Hanousek,
Michalski i Letniowski
bardzo szybko wymieniali

KUN

LETNIOWSKI

na
80’ MUCHA
2:0. R z u t
rożny krótko
rozegrali Kun i Letniowski, ten drugi
uderzył sprzed pola
karnego w długi róg.
Tym razem bez pomocy innych zawodników piłka wpadła
do siatki. Po upływie

W LEGNICY

ale nie trafił w bramkę.
Im dłużej trwała gra,
tym ełkaesiacy dawali
więcej miejsca gospodaŁKS odniósł w Legnicy ważne
rzom, którzy stawali się cozwycięstwo. Pokonał bardzo
raz bardziej niebezpieczni.
dobrze dysponowaną w tym
W 37. minucie piłka nawet
sezonie Miedź 2:0. Była to
traﬁła do bramki, ale sędzia
pierwsza historyczna wygrana
uznał, że zawodnik Miedzi
łodzian z zespołem z Dolnego
zagrał ręką w polu karnym.
Śląska.
Po kilku minutach drugiej
połowy łodzianie w końcu
ŁKS
się przełamali. Pirulo popisał się skutecznością, której
zabrakło mu w pierwszej
46’ JURIĆ
JANCZUKOWICZ
części spotkania. W 53. minucie Moreno podał mu
TRĄBKA
62’ KOPROWSKI
piłkę, a Hiszpan
SZELIGA
PIRULO
płaskim
JAVI
16’ ROZWANDOWICZ strzałem
TOSIK
pewnie
LORENC
posłał
84’ SOBOCIŃSKI
KLIMCZAK
futboKOZIOŁ
lówkę na
MARCINIAK
dalszy słupek.
84’ GRYSZKIEWICZ
FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

Bramkarz legniczan
nie miał nic do powiedzenia. ŁKS złapał wiatr
w żagle. Raptem trzy
minuty później znów
gola zdobył Pirulo, który wykorzystał błąd
w obronie gospodarzy. Ominął bramkarza
i z ostrego kąta
umieścił piłkę
w siatce. Po objęciu
prowadzenia ŁKS
na początku starał
się atakować, ale pod
koniec spotkania się
wycofał i bronił bardzo
głęboko. Na szczęście
w 79. minucie doskonałą interwencją
popisał
się Kozioł

86’ GRUDNIEWSKI

HANOUSEK

80’ BECHT

ŁKS
Ł
S
wygrywa

Pierwszą połowę obie
drużyny zaczęły bardzo
wyrównanie. Łodzianie
mieli co najmniej dwie stuprocentowe akcje, których
nie wykorzystali. W 13. minucie Trąbka przyjął piłkę
po bardzo dokładnym dośrodkowaniu z lewej strony, ale… poślizgnął się i nie
wcelował w piłkę. Powinno
być 1:0 dla ŁKS. Siedem minut później doskonałą okazję miał
WOLSKI
Pirulo,

Repka (90’)

ZIELIŃSKI

MICHALSKI

FOT. MARCIN BRYJA

GKS

KATOWICE

kolejnych dziesięciu minut
było 3:0. Po kombinacyjnej
piłkę w środku pola, akcji Zielińskiego, Guzdka
a rotujący na skrzy- i Michalskiego ten ostatni
dłach Dominik Kun uderzył z około 20 metrów,
i Paweł Zieliński stwa- a interweniujący Kudła
rzali nie lada problemy nie zdołał odbić piłki. Po
obrońcom GKS. Dzie- tej akcji katowiczanom
sięć minut po rozpoczęciu wyraźnie przeszła ochota
gry Widzew podwyższył
na grę. Dopiero w 90. minucie zdobyli się na groźną
80’ MONTINI
akcję, która zakończyła się
golem Oskara Repki.
WIDZEW
84’ VILLA
PB

Miedź odczarowana!

Pirulo (29 l.)
był bohaterem
meczu

3:1

STĘPIŃSKI
NOWAK

TANŻYNA

RESZKA

TABELA FORTUNA I LIGA
1. Korona Kielce
2. Widzew Łódź
3. Miedź Legnica
4. ŁKS Łódź
5. Podbeskidzie B-B
6. GKS Tychy
7. Sandecja Nowy Sącz
8. Chrobry Głogów
9. Arka Gdynia
10. Odra Opole
11. Resovia
12. Skra Częstochowa
13. GKS Katowice
14. GKS Jastrzębie
15. Zagłębie Sosnowiec
16. Górnik Polkowice
17. Puszcza Niepołomice
18. Stomil Olsztyn
AWANS

BARAŻE

M

G PKT

8
8
8
8
8
7
6
7
7
7
7
7
7
8
7
6
6
6

13-4 22
17-7 19
11-5 15
13-9 14
11-9 12
6-7 11
8-6 10
8-5 10
9-7 10
7-9 10
8-6 9
5-7 8
8-14 6
6-12 6
9-11 5
7-12 5
4-11 4
1-10 0
SPADEK

Tabela
22.08.2021
15:00
TABELA
NAna
12.09.2021
godz.
15:00

VS

MIEDŹ
LEGNICA

0:2

po strzale
StróżyńŁKS
skiego. ŁKS
ŁÓ
ÓDŹŹ
w końcu
był skuteczPirulo (53’, 56’)
ny. Jego gra
być może nie była widowiskowa, ale pozwoliła na
zdobycie aż dwóch bramek.
Warto również odnotować,
że popisała się defensywa Rycerzy Wiosny, która
do tej pory była piętą achillesową łódzkiej drużyny.
Dzięki punktom zdobytym w Legnicy
łodzianie utrzymują kontakt
z czołówką
tabeli.
JB
zagrał

ŁKS
w końcu
na miarę swoich
aspiracji i możliwości

SPORT

ZŁOTO
w pierwszym
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FOT. ENVATOELEMENTS LODZ.PL

PODEJŚCIU
Rok 2021 był bardzo ważny dla wspinaczki sportowej. Dzięki debiutowi na igrzyskach olimpijskich ta dyscyplina znalazła swoje miejsce
w świadomości polskich kibiców, którzy
kilka tygodni temu emocjonowali się
występami Aleksandry Mirosław. Nasza
reprezentantka olimpijski trójbój zakończyła na czwartym miejscu, wygrywając po drodze wspinaczkę na czas.
W swojej koronnej konkurencji
ustanowiła w Tokio nowy rekord
świata – 6,84 s. Być może już
wkrótce ten wynik poprawi Daria Marciniak.
Zawodniczka Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego pod koniec sierpnia
wywalczyła w Woroneżu
mistrzostwo świata w najmłodszej kategorii
juniorskiej!
Wspinaczka
sportowa to trzy
konkurencje:
bouldering,
prowadzenie
i tzw. czasówka.
czasówka

Daria prócz wspinaczki
ma wiele innych pasji,
między innymi skacze o tyczce
FOT. MAT.PRAS. DARIA MARCINIAK

Nasza mistrzyni obecnie
nie ma gdzie trenować.
Ścianka na Zatoce Sportu
jest likwidowana

Daria swoją przygodę
z tą dyscypliną sportu
rozpoczęła
w roku 2013.
Od tego czasu rywalizuje
we wszystkich
konkurencjach, lecz
największą

przyjemność sprawia
jej wspinaczka na czas.
Poświęca jej każdą wolną chwilę, trenując pod
okiem taty Dariusza.
Wykonywana przez nich
praca bardzo szybko zaczęła przynosić wymierne efekty. Daria zdobyła
m.in. Puchar Małych
Wspinaczy w kategorii
dzieci młodszych (2015),
zajęła pierwsze miejsce w rankingu
Polskiego Związku Alpinizmu i zwyciężała w mistrzostwach
i Pucharze Czech
(2016).
W 2018 r. rozpoczęła starty w kategorii
młodzik i pierwszy
sezon zakończyła
jako mistrzyni Polski
w trójboju olimpijskim. Na ten wynik
zapracowała wygrywając „czasówkę” i zajmując
drugą lokatę w boulderingu i trzecią w prowadzeniu. Zwycięstwo
w Pucharze Europy, mistrzostwo
i nowy rekord Polski
(9,19 s)

we wspinaczce na czas oraz
trzecie miejsce
w trójboju, to
z kolei wyniki pierwszego sezonu
w juniorkach
młodszych.
Sukcesy
te Daria
osiągnęła
w ubiegłym roku,
a w tym już je przebiła.
– Nie wiem, jak opisać wszystkie emocje,

Mistrzostwo
Świata
to ogromny
sukces
młodej
łodzianki

które
towarzyszyły
mi podczas moich pierwszych
mistrzostw świata.
Cieszę się, że mogłam
godnie reprezentować
Polskę i stanęłam na najwyższym stopniu podium,
ustanawiając jednocześnie
nowy rekord Polski 8.43!
Jestem pewna, że nie zapomnę tych chwil do końca
życia. Była to najcenniejsza
lekcja, a zarazem pewnego
rodzaju przygoda. Dziękuje wszystkim, którzy
uczestniczyli w moich
przygotowaniach. Najwięcej jednak zawdzięczam
moim rodzicom – napisała
na swojej stronie po mistrzostwach w Woroneżu.
Kilka tygodni przed
wyjazdem na tę imprezę
Daria nawiązała współpracę z firmą Commercecon, która od wielu lat
skutecznie wspiera łódzkich sportowców. To pod
jej skrzydłami siatkarki

ŁKS w minionych latach
awansowały
do ekstraklasy i wywalczyły w niej cztery medale
(w tym złoty) mistrzostw
Polski. Commercecon
od kilku miesięcy pomaga też drużynom rugby
KS Budowlani, a teraz
przyniósł szczęście przedstawicielce wspinaczki
sportowej, której przed
wyjazdem do Woroneża
przekazał kilka par profesjonalnych butów.
Mimo młodego
wieku Daria
może być przykładem osoby
potrafiącej pogodzić uprawianie sportu
z nauką oraz innymi zainteresowaniami. Jeździ
na łyżwach, biega, skacze o tyczce i w dal. Gra
na gitarze, lubi rysować,
a i inne formy aktywności artystycznej nie
są jej obce. Otrzymała
m.in. III nagrodę w kategorii ogólnej konkursu
plastycznego „15. Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi
w Oczach Młodego Widza”. Jej praca
„Jednorożcopegaz” była
prezentowana na wystawie
w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi.
Jakby tego było mało,
to jeszcze piecze i gotuje. - Uczę się od mamy.
Dobra dieta to podstawa
w codziennym życiu, no
i oczywiście w sporcie
– podkreśla mistrzyni świata w kategorii Junior B.
MD
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PONIEDZIAŁEK

13.09

22°C

Imieniny
obchodzą:
Eugenia, Aureliusz
Filip, Aleksander,
Jan, Morzysław

WTOREK

14.09

22°C

URODZINY JULIANA„SkamanTUWIMA

REKLAMA

13 IX 1894 r. urodził się prawnicze do Warszawy
w Łodzi Julian Tuwim. w 1916 roku odwiedzał roPrzyszedł na świat w mie- dziców mieszkających przy
szczańskiej rodzinie za- alei Spacerowej 27 (obecnie
symilowanych Żydów, al. Kościuszki).
prawdopodobnie przy uli- Jako poeta zadebiutował
cy Widzewskiej 44 (obecnie w 1913 r. na łamach „KuKilińskiego 46), zaś dorastał riera Warszawskiego”,
w podwórku kamienicy ale ściśle współpracował
z łódzkimi kaprzy pasażu Szulbaretami
ca 5 (obecnie
Bi-Ba-Bo
al. 1 Maja),
i Nowości.
a potem
W trakw domu
cie stuprzy ulicy
diów naAndrzeja
wiązał
Struga 40
współ(obecnie 42).
p r a c ę
Do dziś wiz pismem
dnieje tam taJulian Tuwim. Warszawa, ok. 1945–1950.
studenckim
blica poświęcoFot. Władysław Miernicki NAC
„Pro arte et studio”,
na poecie. W Łodzi
mieszkał również przy a był także współzałożyulicy Dzielnej 50 (obecnie cielem kabaretu literackieNarutowicza 56), ukończył go „Pikador”, a następnie
Męskie Gimnazjum Rządo- w 1919 r. współtwórcą
we przy ul. Sienkiewicza, i c z o ł o w y m p r z e d s t a a już po wyjeździe na studia wicielem grupy poetyckiej

der”.
W tym samym roku
poślubił
w Łodzi Stefanię Marchew.
Już wówczas był uznanym
poetą i ważną postacią życia literackiego dwudziestolecia międzywojennego. W 1928 roku otrzymał
Nagrodę Literacką Łodzi.
Ale prowadził również
ożywioną działalność jako
autor tekstów satyrycznych i piosenek, m.in. dla
kabaretów Miraż, Czarny Kot, Qui Pro Quo czy
Banda. Spora część dorobku stanowią również
niezapomniane utwory
dla dzieci. Współpracował
z pismami satyrycznymi:
„Cyrulikiem Warszawskim” i „Szpilkami”.
Od 1935 r. był kierownikiem artystycznym działu
humoru w Polskim Radiu.

Imieniny
obchodzą:
Bernard, Cyprian,
Roksana, Albert
Symeon, Szymon
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ŁÓDZKA POGODYNKA

GALERIA
ŁÓDZKICH
MURALI

KARTKA Z KALENDARZA
Więcej czasu spędzał
w stolicy, ale
nie zapominał
o rodzinnej Łodzi. W 1939 roku
wyemigrował najpierw do
Brazylii, a potem do Stanów
Zjednoczonych. Wrócił do
Polski w czerwcu 1946 roku
i zamieszkał w Aninie, ale
Łódź ponownie doceniła
swojego największego poetę przyznając mu w 1949
roku kolejną nagrodę literacką miasta. Został także
doktorem honoris causa
Uniwersytetu Łódzkiego.
Ilekroć mógł, wracał do
Łodzi, którą nazywał „najwspanialszym miastem na
ziemi” i podkreślał to m.in.
w poemacie „Kwiaty polskie”. Zmarł 27 XII 1953
roku na atak serca w pensjonacie ZAIKS „Halama”
w Zakopanem i został pochowany na Powązkach. agr

Mural na budynku
w strefie OFF Piotrkowska
od ulicy Roosevelta
autorstwa hiszpańskiego
artysty Carlosa Callizo Gutierreza

NAPAD NA... BROWAR

W dość jeszcze niespokojnym okresie po wydarzeniach rewolucyjnych,
w Łodzi roku 1907, apasze
łódzcy napadali na bogatych
obywateli.
28 stycznia, o godz. 18, tuż
przed zamknięciem, do kasy
browaru Ludwika Anstadta
w Radogoszczu (fragmenty
tego obiektu zostały przy
ul. Sędziowskiej) wtargnęło 7 uzbrojonych rabusiów.
Grożąc śmiercią obecnemu
w kantorze właścicielo-

wi, zmusili go do otwarcia
ogniotrwałej kasy pancernej
i zabrali znajdujące się tam
pieniądze w kwocie 300 rubli. Zdobywszy łup, bandyci
najspokojniej wyszli z browaru, nakazując Ludwikowi Andstatowi, by ten – pod
groźbą zemsty – powstrzymał się przez pół godziny od
próby wszczynania alarmu.
To wystarczyło, by rabusie
bez śladu ulotnili się, zabierając gotówkę z piwnego
utargu... agr

