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NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

Policjanci namierzyli 
zbójów, którzy w jedną 
z wrześniowych nocy na-
padli na mężczyznę w par-
ku Helenów. 35- i 38-latek 
zaatakowali ofi arę gazem 
łzawiącym, przewrócili 
i leżącego kopali po całym 
ciele. Pobitemu ukradli 
rower, gitarę, telefon, ple-
cak oraz portfel. Wartość 
wszystkich przedmiotów 
przekroczyła 5,5 tys. zł.
Pokrzywdzonemu udało 
się samodzielnie dotrzeć 
do domu, skąd zawiado-

mił policję o napadzie. 
Mundurowi rozpoczęli 
śledztwo i wytypowali po-
tencjalnych podejrzanych.
Kompletnie zaskoczonego 
35-latka oraz jego 38-let-
niego wspólnika zatrzy-
mali w mieszkaniu star-
szego z nich, gdzie udało 
się odzyskać część skra-
dzionych przedmiotów. 
Sprawcy usłyszeli już za-
rzuty rozboju, za co grozi 
im 12 lat więzienia. Zostali 
tymczasowo aresztowani.

rp

NAPADLI POD OSŁONĄ NOCY
NA SYGNALE

CIEMNA STRONA MIASTA

Blisko 5000 grafik, obra-
zów, ilustracji i oczywiście 
komiksów autorstwa 
Grzegorza Rosińskiego 
stworzy niezwykłą ko-
lekcję w powstającym 
w EC1 Centrum Komiksu.

Yans, Kapitan Żbik, 
Szninkiel i wreszcie 
Thorgal – to bohatero-
wie historii znanych od 
dekad. Ich przygody 
fascynowały, rozbudza-
ły naszą wyobraźnię 
i emocje. Uniwersalny ję-
zyk opowieści sprawia, 
że komiksy Grzegorza 

Rosińskiego publikowa-
ne są w kilkudziesięciu 
krajach. Oczywiście tak-
że i u nas – artysta od lat 
jest tu najpopularniej-
szym polskim twórcą 
komiksowym. 
Do Łodzi trafił właśnie 
niezwykły zbiór prac Ro-
sińskiego, który osobiście 
przekazał je do budowa-
nego przy ul. Targowej 
Centrum Komiksu i Nar-
racji Interaktywnej EC1.
– Rzadko kiedy może-
my podziwiać dzieło 
twórcy tak artystycznie 
płodnego, obecnego na 

absolutnym szczycie 
komiksowego świata. 
W skład kolekcji wcho-
dzą oryginalne ilustra-
cje, okładki książek oraz 
okładki wydań albumo-
wych, a także plansze 
komiksowe, które pre-
zentują wszystkie etapy 
tak różnorodnej twór-
czości Grzegorza Ro-
sińskiego. A mówimy 
o twórcy absolutnie le-
gendarnym – opowiada 
Adam Radoń, dyrektor 
powstającego centrum.

red, FOT. LODZ.PL, 
RYS.  GRZEGORZ ROSIŃSKI

TRAFIŁA DO ŁODZI
UNIKATOWA KOLEKCJA 

GRZEGORZ ROSIŃSKI W CENTRUM KOMIKSU

– Chcieliśmy przybliżyć 
w ten sposób postaci har-
cerzy i pokazać, jakimi 
wartościami się kierowa-
li, między innymi po to, 
by dzisiejsza młodzież 

mogła z tych wzorców 
czerpać jak najwięcej – 
mówi Grzegorz Bielaw-
ski z ZHR.
Troje harcerzy przed-
stawionych na muralu 
to postaci znane choćby 
z książki Aleksandra 
Kamińskiego „Kamienie 
na szaniec”. Projekt po-
wstał dzięki łódzkiemu 
oddziałowi ZHR, a sfi -
nansowany został mię-
dzy innymi z funduszy 
Urzędu Miasta Łodzi.

rp
FOT. LODZ.PL,

Pomarańczowy tramwaj 
został zaprezentowany 
w wersji letniej, czyli z 
zainstalowanym na da-
chu podestem do prac 
sieciowych. Ma jednak 
także zimowe wyposaże-

nie: specjalny, dodatkowy 
pantograf z rolką do sma-
rowania sieci trakcyjnej 
preparatem odladzającym 
oraz pług do odśnieżania 
torowisk.

Bartosz Stępień

TEOFILÓW

HARCERSKI MURALHARCERSKI MURAL

COViD-19 COViD-19 
KRAJ:KRAJ:
10901090

WOJ. WOJ. ŁÓDZKIE:ŁÓDZKIE:
5858

LICZBA ZAKAŻEŃLICZBA ZAKAŻEŃ

Wielozadaniowy wagon techniczny łódzkiego MPK, 
zaprojektowany i zmontowany przez Zakład Torów 
i Sieci,  został wyróżniony nagrodą na 14. Między-
narodowych Targach Kolejowych TRAKO 2021, 
które odbyły się pod koniec września w Gdańsku. 

NAGRODA DLA ŁÓDZKIEGO NAGRODA DLA ŁÓDZKIEGO 
WAGONUWAGONU

Na elewacji Szkoły Podstawo-
wej nr 182 na łódzkim Teofilo-
wie powstał mural. Upamiętnia 
harcerzy, którzy brali udział 
w akcjach tzw. „małego sa-
botażu” w czasie II wojny 
światowej. Obraz przedstawia 
trzech harcerzy: Tadeusza Za-
wadzkiego „Zośkę”, Aleksego 
Dawidowskiego „Alka” i Jana 
Bytnara „Rudego”.
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JAK ZAPŁACIĆ MNIEJ 
ZA STUDENCKĄ MIGAWKĘ?
JAK ZAPŁACIĆ MNIEJ JAK ZAPŁACIĆ MNIEJ 
ZA STUDENCKĄ MIGAWKĘ?ZA STUDENCKĄ MIGAWKĘ?

Na łódzkich uczelniach rozpo-
czyna się nowy rok akademicki. 
Każdy student korzystający z ko-
munikacji miejskiej będzie mógł 
kupić taniej bilet miesięczny.
Nawet o połowę taniej ofe-
rują swoje usługi i produk-
ty partnerzy Karty Łodzia-
nina. Nie zabrakło wśród 
nich także Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego. Wszyscy po-
siadacze Karty Łodzianina 
korzystają z 20-procento-
wej zniżki na bilety okre-
sowe tego przewoźnika.
Poza miesięczną migawką, 
z Kartą można taniej kupić 
także:

 bilet  12-miesięczny; 

 bilet juniora – dedykowa-
ny dzieciom w wieku od  
4 lat do chwili ukończenia 
nauki w szkole podstawo-
wej (ale nie dłużej niż do 
osiągnięcia pełnoletności); 

 bilet seniora – dedyko-
wany osobom po 65. roku 
życia. 
 
Jak student może wyro-
bić Kartę Łodzianina? To 
proste, wystarczy przy 
wypełnianiu wniosku 
okazać ważną legitymację. 
Załatwienie wszystkich 
formalności trwa kilka mi-
nut, więc zimowy semestr 
można bez problemu roz-
począć ze zniżką na prze-
jazdy.

rd

Remont estakad na Dąbrowie 
został podzielony na dwa etapy. 
Pierwszy już za nami, a drugi wła-
śnie się rozpoczyna.
Dzisiaj na Dąbrowie (po-
niedziałek, 4 października) 
zostanie wprowadzona 
nowa organizacja ruchu, 
a we wtorek drogowcy 
zaczną frezowanie starej 
nawierzchni jezdni. – Re-
mont drugiego wiaduktu 
na ul. Dąbrowskiego bę-
dziemy prowadzili pod 
ruchem. Kierowcy, tak jak 
do tej pory, będą mieli do 
dyspozycji jeden, lewy pas 
jezdni. Na pozostałej części 
prowadzone będą prace, 
które rozpoczną się we 
wtorek od frezowania  

s t a r e j 
nawierzch-
ni wiaduktu. Ten 
etap remontu nie spowo-
duje większych utrudnień 
i zachowamy możliwość 
przejazdu ul. Dąbrowskie-
go na wschód. Zawieszony 
będzie jedynie przystanek 
autobusowy znajdujący 
się na wiadukcie w kierun-
ku Dąbrowy Przemysłowej  
– mówi Maciej Sobieraj, 
z-ca dyrektora Zarządu 

D r ó g  
i  Trans-

portu.
Z a k r e s  p r a c 

o b e j m u j e  r e m o n t 
lub wymianę wszyst -
kich elementów wiaduk-
tu, m.in.: filary, przęsła, 
kapy, izolację, jezdnię, 
chodniki, schody, balu-
strady i bariery, ochronę 
przeciwpożarową oraz 
wzmocnienie konstrukcji  
i skarp.
Po remoncie będziemy 
mogli korzystać z obu  

wiaduk-
tów całą 
ich sze-
rokością. 
R e m o n t 
południo-
wego wia-
d u k t u  n a  
ul.  Dąbrow-
s k i e g o  k o s z -
t o w a ć  b ę d z i e  
8,8 mln zł i zakończy się  
w drugiej połowie przy-
szłego roku.
Północny wiadukt, prowa-
dzący w kierunku centrum, 
został wyremontowany  
w zeszłym roku.
Prawdopodobnie w listo-
padzie zacznie się dru-
ga ważna inwestycja na 

innych wiaduktach łą-
czących wschód miasta 
z centrum. Tutaj zakres 
prac jest poważniejszy, bo 
wszystkie trzy estakady 
na ul. Przybyszewskie-
go zostaną wyburzone  

i  zbudo-
wane od 
n o w a . 
P o d  k o -
niec wrze-

śnia miasto 
p o d p i s a ł o 

umowę na tę  
i n w e s t y c j ę , 

k t ó r a  z o s t a -
nie zreal izowana 

w etapach. Najpierw 
wykonawca rozbierze  
i odbuduje wiadukt pro-
wadzący do centrum,  
a potem wiadukty tram-
wajowy i drugi drogo-
w y .  T e  p r a c e  z a k o ń -
czą  s ię  w 2023  roku. 

TAnd, Aha

POWRÓT NA UCZELNIE

DRUGI WIADUKT DO REMONTUDRUGI WIADUKT DO REMONTUDRUGI WIADUKT DO REMONTU
ULICA DĄBROWSKIEGO FOT.LODZ.PL

Zakres prac obejmuje remont
wszystkiego, w tym 
konstrukcji 

Od wtorku drogowcy będą 
frezowali jezdnię przy zachowaniu
ruchu na jednym pasie
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Równe chodniki, gładka 
nawierzchnia jezdni, dużo 
zieleni i droga rowero-
wa. Miasto przygotowuje 
się do przebudowy ulicy 
Ogrodowej (od ul. Za-
chodniej do ul. Nowomiej-
skiej wraz ze skrzyżowa-
niem) oraz ul. Północnej 
(od ul. Nowomiejskiej do 
ul. Franciszkańskiej). 
Prace rozpoczną się pod 
koniec br.

— Domykamy formalności 
związane z wyborem wy-
konawcy. W ciągu najbliż-
szych tygodni podpiszemy 
umowę z fi rmą budowla-
ną, która zrealizuje projekt 
— informuje Agnieszka Ko-
walewska-Wójcik, dyrektor 
Zarządu Inwestycji Miej-
skich.
— Wyremontowane dro-
gi zmienią się w Bulwary 
Północne. Na łodzian i tu-

rystów będą tam czekać 
kawiarenki, kioski gastro-
nomiczne czy rzucające cień 
zielone pergole.
Prace obejmą wymia-
nę sieci podziemnych, 
oświetlenia i sygnaliza-
cji świetlnej oraz montaż 
instalacji do podlewania 
zieleni, a tej sporo przy 
Bulwarach przybędzie. 
Wzdłuż pierzei ul. Pół-
nocnej zasadzone zosta-

ną klony, kasztanowce 
i dęby. Nie zabraknie róż 
i hortensji.
Przebudowany zostanie 
cały 650-metrowy ciąg 
ulic Ogrodowej i Północ-
nej w zakresie inwestycji. 
Kierowcy otrzymają nowe 
jezdnie z dwoma pasami ru-
chu w obu kierunkach. Dla 
pieszych powstaną nowe 
chodniki, na których staną 
stylizowane na secesyjne 

ławki i kosze na śmieci. Po 
północnej stronie (wzdłuż 
parku Staromiejskiego) wy-
budowana zostanie droga 
rowerowa z przejazdami 
w obrębie skrzyżowań. 
Koszt realizacji projektu to 
45,5 mln zł.
Remont ulic Ogrodowej 
i Północnej przygotowywa-
ny był już od dawna. Nie-
stety, w kolejnych przetar-
gach, które miały wyłonić 

wykonawcę tego projektu, 
ceny ofert znacznie przekra-
czały kwotę przewidzianą 
na ten cel. Żeby projekt Bul-
warów zrealizować, miasto 
musiało go znacznie okroić 
– m.in. poprzez rezygna-
cję z remontu krańcówki 
tramwajowej przy ul. Pół-
nocnej – i zwiększyć budżet 
tej inwestycji, co musiała 
zaakceptować Rada Miejska 
w Łodzi. (pj)

Wokół parku im. Pił-
sudskiego pojawią się 
niebawem parkomaty. 
Zmiany związane są ze 
zbliżającym się otwar-
ciem Orientarium, no-
woczesnego pawilonu 
w łódzkim zoo.

Park na Zdrowiu to jed-
no z najpopularniejszych 
miejsc wypoczynku i re-
kreacji wśród mieszkań-
ców. W znajdującym się 
na jego terenie ogrodzie 
zoologicznym kończą 
się prace przy budowie 
Orientarium i urządza-
niu tam nowych wybie-
gów. Zanim odwiedzą je 

goście, w nowoczesnym 
pawilonie muszą się 
jeszcze zaaklimatyzować 
zwierzęta. 
Otwarcie Orientarium 
będzie wiązało się 
z dużo większym zain-
teresowaniem parkiem 
i, co się z tym wiąże, 
większym zapotrzebo-
waniem na miejsca par-
kingowe. – Spodziewa-
my się półtora miliona 
zwiedzających rocznie, 
z czego większości spo-
za aglomeracji łódzkiej. 
Dzięki pobliskiej stacji 
Łódź Kaliska mamy wy-
godny dojazd koleją, jest 
komunikacja miejska, 

a na tych, którzy wybiorą 
się do nas autem, przy-
gotowaliśmy zintegro-
waną strefę parkowania 
– mówi Arkadiusz Jaksa, 
prezes zoo.
Dojazd MPK będzie 
zapewniony póki co 
autobusami. Po zapla-
nowanym remoncie, 
w 2023 roku na ul. Kon-
stantynowską wrócą 
także tramwaje. Z kolei 
dzięki budowie tunelu 
średnicowego podróż 
pociągiem z Widzewa na 
Zdrowie zajmie kilkana-
ście minut.
Głównym parkingiem 
dla ogrodu będzie par-

king przy Atlas Arenie. 
Do tego kolejne miejsca 
będą czekać przy aqu-
aparku, al. Unii i ul. Kra-
kowskiej. Wolne miej-
sca na poszczególnych 
parkingach będą wska-
zywały elektroniczne 
tablice. O trzy ostatnie 
z wymienionych lokali-
zacji została powiększo-
na właśnie strefa płatne-
go parkowania. Park na 
Zdrowiu trafi ł do tzw. 
podstrefy B, w której 
stawki wynoszą: 3 zł za 
pierwszą godzinę, 3,5 zł 
za drugą, 4 zł za trzecią 
i 3 zł za każdą kolejną.

AHa

REWITALIZACJA

ZBUDUJĄZBUDUJĄ
BULWARY PÓŁNOCNEBULWARY PÓŁNOCNE

NOWE GRANICE STREFY
ZMIANY NA ZDROWIU

PŁATNEGO PARKOWANIAPŁATNEGO PARKOWANIA

Ulice Północna i Ogrodowa będą
gotowe w 2023 roku 

(od ul. Nowomiejskiej do 
ul. Franciszkańskiej). 
Prace rozpoczną się pod 
koniec br.

skich.
— Wyremontowane dro-
gi zmienią się w Bulwary 
Północne. Na łodzian i tu-

zieleni, a tej sporo przy 
Bulwarach przybędzie. 
Wzdłuż pierzei ul. Pół-
nocnej zasadzone zosta-

chu w obu kierunkach. Dla 
pieszych powstaną nowe 
chodniki, na których staną 
stylizowane na secesyjne 

i Północnej przygotowywa-
ny był już od dawna. Nie-
stety, w kolejnych przetar-
gach, które miały wyłonić 

Wokół parku im. Pił-
sudskiego pojawią się 
niebawem parkomaty. 
Zmiany związane są ze 
zbliżającym się otwar-
ciem Orientarium, no-
woczesnego pawilonu 
w łódzkim zoo.

Park na Zdrowiu to jed-
no z najpopularniejszych 
miejsc wypoczynku i re-
kreacji wśród mieszkań-
ców. W znajdującym się 
na jego terenie ogrodzie 
zoologicznym kończą 
się prace przy budowie 
Orientarium i urządza-
niu tam nowych wybie-
gów. Zanim odwiedzą je 

goście, w nowoczesnym 
pawilonie muszą się 
jeszcze zaaklimatyzować 
zwierzęta. 
Otwarcie Orientarium 
będzie wiązało się 
z dużo większym zain-
teresowaniem parkiem 
i, co się z tym wiąże, 
większym zapotrzebo-
waniem na miejsca par-
kingowe. – Spodziewa-
my się półtora miliona 
zwiedzających rocznie, 
z czego większości spo-
za aglomeracji łódzkiej. 
Dzięki pobliskiej stacji 
Łódź Kaliska mamy wy-
godny dojazd koleją, jest 
komunikacja miejska, 

a na tych, którzy wybiorą 
się do nas autem, przy-
gotowaliśmy zintegro-
waną strefę parkowania 
– mówi Arkadiusz Jaksa, 
prezes zoo.
Dojazd MPK będzie 
zapewniony póki co 
autobusami. Po zapla-
nowanym remoncie, 
w 2023 roku na ul. Kon-
stantynowską wrócą 
także tramwaje. Z kolei 
dzięki budowie tunelu 
średnicowego podróż 
pociągiem z Widzewa na 
Zdrowie zajmie kilkana-
ście minut.
Głównym parkingiem 
dla ogrodu będzie par-

NOWE GRANICE STREFY
ZMIANY NA ZDROWIU

PŁATNEGO PARKOWANIAPŁATNEGO PARKOWANIAPŁATNEGO PARKOWANIAPŁATNEGO PARKOWANIAPŁATNEGO PARKOWANIA

FOT: MAT.PRAS.

FOT. LODZ.PL
ENVATO ELEMENTS



WYDARZENIA Poniedziałek, 4 października  |  nr 46/2021 5
FOT. LODZ.PL

MAT.PRAS.
DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK

Nauka liczenia 
na liczydle
O godz. 15:30 w Bibliote-
ce Miejskiej w Łodzi przy 
ul. Gdańskiej 8 odbędą się 
warsztaty dla najmłodszych. 
Organizatorzy zapraszają na 
lekcje matematyki z wyko-
rzystaniem liczydła. Zajęcia 
skierowane są dla dzieci 
w wieku 7–9 lat. Wstęp 
bezpłatny. Obowiązu-
ją zapisy: telefonicznie 
574 407 032 lub mailowo 
fi lia_32@biblioteka.lodz.pl.

Treningi dla 
młodzieży
O godz. 16:00 Zielona Łódź 
i Stowarzyszenie Direct 
Sport zapraszają młodzież 
na zajęcia ogólnorozwojowe 
i treningi biegów przeszko-
dowych. Ogólnodostępne 
zajęcia odbywają się w par-
ku Julianowskim na placu 
zabaw Cyganka. Wstęp bez-
płatny. 

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Pokaz fi lmowy 
i spotkanie 
fi lozofi czne
O godz. 19:00 w Kinie Charlie 
(ul. Piotrkowska 203/205) 
odbędzie się pokaz fi l-
mowy „Nowy porządek” 
w reż. Michel Franco oraz 
spotkanie fi lozofi czne. Te-
matem dyskusji będą po-
głębiające się nierówności 
społeczne, pęczniejące bańki 
bogactwa wśród narastają-
cej biedy innych środowisk. 
Bilety: 19 i 21 zł dostępne na 
stronie charlie.pl i w kasie 
kina.

Degustacje win dla 
młodych duchem
O godz. 17:00 restauracja 
Len i Bawełna na OFF Piotr-
kowska (ul. Piotrkowska 
138/140) zaprasza na degu-
stacje win dla osób młodych 
duchem. Bilet na warsztaty 
kosztuje 90 zł i zapisy są 
możliwe pod numerem tele-
fonu: 792 841 108.

MUZEUM KINEMATOGRAFII

Muzeum Kinematografi i 
(pl. Zwycięstwa 1) zaprasza 
w październiku na wyjąt-
kowe wydarzenia: wystawę 
plakatu, seanse fi lmowe, 
wykłady i spotkania.

Plakaty Andrzeja 
Pągowskiego
W październiku w mu-
zeum będzie można 
oglądać wystawę czaso-
wą plakatów Andrzeja 
Pągowskiego „Wajda 
na nowo”. Aby uczcić, 
przypadającą w 2021 
roku, 95. rocznicę uro-
dzin i 5. rocznicę śmierci 
Andrzeja Wajdy, mi-
strza polskiej kinemato-
grafi i, Andrzej Pągow-
ski stworzył plakaty do 
wszystkich 60 fi lmów 
reżysera – zarówno 
fabularnych, jak i doku-
mentalnych. „Wajda na 
nowo” to sentymentalna 
podróż po fi lmowych 
dziełach, które na stałe 
zapisały się w świado-
mości widzów.
Kiedy? 
Od 8 października

Człowiek 
z marmuru
Wydarzeniem towarzy-
szącym wystawie będzie 
spotkanie z Jerzym Ra-
dziwiłowiczem. Prze-
łomem w jego karierze 
były role w dwóch fi l-
mach Andrzeja Waj-
dy: „Człowiek 
z marmuru” 

(który zostanie wyświe-
tlony po spotkaniu) 
i „Człowiek z żelaza”.
Kiedy? 
6 października 
o godz. 18
Bilety: 20 zł

Najkrótsza 
recenzja fi lmu
Drugim wydarzeniem 
zapowiadającym wy-
stawę będzie spotkanie 
„Plakat – najkrótsza 
recenzja fi lmu” – wy-
kład wraz ze spacerem 
z przewodnikiem po 
wystawie i warsztatem. 
Kiedy?
8 października 
o godz. 16:30
Bilety: 15 zł

Przekładaniec 
z Lema i Wajdy
W ramach tego-
rocznej współpracy 
z Festiwalem Krop-
ka+Kreska oraz z oka-
zji Roku Stanisława 
Lema Muzeum zor-
ganizuje rocznicowy 

pokaz specjalny fil-
mu „Przekładaniec” 
w reżyserii Andrzeja 
Wajdy, który jako je-
den z nielicznych zy-
skał aprobatę samego 
Stanisława Lema dla 
swojej adaptacji jego 
twórczości. 
Tego wieczoru grat-
ką dla miłośników 
seansów z taśmy 
światłoczułej będzie 
także pokaz innego 
Lemowskiego filmu 
– „Test Pilota Pirxa” 
z 1978 roku w reżyse-
rii Marka Piestraka.
Kiedy? 
10 października 
o godz. 15:00
Bilety: 20 zł 

Pałace i zamki 
rodu Scheiblerów
Siedzibą Muzeum Ki-
nematografi i w Ło-
dzi jest pałac Karola 
i Anny Scheiblerów. 
Jednk rodzina posiadała 
w Łodzi jeszcze jeden pa-
łac przy reprezentacyjnej 
ulicy Piotrkowskiej, ale 
to nie wszystko... 

Scheiblerowie mieli jesz-
cze kilka majątków, dwo-
rów, a nawet prawdziwe 
zamki. Muzeum zaprasza 
na spotkanie poświęcone 
historii siedzib najpotęż-
niejszego łódzkiego rodu 
fabrykanckiego – Scheible-
rów.
Kiedy? 
13 października
o godz. 16:00
Wstęp wolny

Rockowisko-
-pamiętacie?
Kinematograf zorganiuje 
także  bezpłatny pokaz zre-
konstruowanego cyfrowo 
fi lmu „Rockowisko-pa-
miętacie?”, poświęconego 
jednemu z najciekaw-
szych festiwali rockowych 
w Polsce. 
Kiedy? 
14 października 
o godz. 17:00
Wstęp wolny

Jutro czeka nas 
długi dzień
Ostatnia propozycja 
to pokaz fi lmu doku-
mentalnego „Jutro cze-
ka nas długi dzień”. 
To poruszający portret 
polskiej lekarki pracują-
cej w Indiach w ośrodku 
wychowawczo-leczni-
czym dla trędowatych. 
Po seansie odbędzie się 
spotkanie z reżyserem 
Pawłem Wysoczańskim 
i bohaterką fi lmu Hele-
ną Pyz.
Kiedy? 
28 października 
o godz. 17:00
Bilety: 20 zł
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FOT. ARCHIWUM U3WIEKU POLITECHNIKI

Dowiedz się, 
co twój wnuczek 
robi na swoim 
smartfonie!

KĄCIK 
E-MERYTA

KĄCIK 
E-MERYTA

Jesieniara

To wyrażenie uży-
wane do opisania 
dziewczyny, która 
bardzo lubi jesień 
i towarzyszące tej 
porze roku formy 
spędzania czasu 
wolnego, takie jak 
czytanie książek pod 
ciepłym kocem.

6

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU FOT. ARCHIWUM U3WIEKU POLITECHNIKIUNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Student po 60-tce

Rozpoczęły się wykłady 
i  zajęcia na największym 
w województwie Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku, któ-
ry działa przy Politechnice 
Łódzkiej. Z zajęć w tym roku 
skorzysta prawie 600 słu-
chaczy.

– To więcej niż liczy so-
bie taka sama uczelnia na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim! Z czego 200 z nich 
jest z nami od 15 lat! Pro-
szę sobie wyobrazić, jaką 
kreatywnością musimy 
się wykazać, by nasz se-
nior nie powiedział nam, 
że te zajęcia „już były” 
– mówi Agnieszka Sto-
łecka, dyrektor Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
Politechniki Łódzkiej.
Pandemia, która po-
krzyżowała wiele pla-
nów uczelni w ubiegłym 
roku akademickim, nie 
pozostała bez wpływu 
na ten rok.

Powrót po pandemii
– Musimy zachować dużą 
elastyczność, zarówno co 
do sposobu prowadze-
nia zajęć i terminów, jak 
i osób prowadzących czy 
aspektów organizacyj-

nych. Dlatego prosimy 
naszych słuchaczy o wy-
rozumiałość – dodaje 
Agnieszka Stołecka. – Mo-
gliśmy wrócić na zajęcia 
w grupach maksymalnie 
do 30 osób. Rozszerzy-
liśmy gamę zajęć dodat-
kowych realizowanych 
w mniejszych grupach 
– od 10 do 30 osób. Liczy-
my, że zajęcia pozwolą 
nam nie tylko poszerzyć 
wiedzę, ale i spotkać się, 
wymienić doświadcze-
niami, nawiązać kontakt 
z drugim człowiekiem. 
Właśnie to w tych stu-
diach jest najważniejsze. 
Część naszych słuchaczy 
straciło partnera, a bliscy 
mieszkają daleko. Grono 
innych studentów stało 
się dla nich rodziną – 
szczególnie w przy-
padku osób, które 
spotykają się tu od 
kilku czy kilkunastu 
lat. Wiemy, że część 
uniwersytetów trze-
ciego wieku pozwala 
słuchaczom na uczest-
niczenie tylko w kilku 
semestrach wykładów, 
ale my nie mielibyśmy 
serca rozdzielać przyjaź-
ni, które się tu rodzą.

Ciekawe zajęcia 
i wykłady
Języki obce, plastyka, in-
formatyka, sekcja obsługi 
multimediów, historia, 
historia sztuki, kultura 
hiszpańska, psychologia, 
geografia, brydż sporto-
wy, gimnastyka, basen 
czy spacery z przewod-
nikiem po Łodzi – to 
w ofercie znajdą seniorzy. 
Renoma uczelni, ale i fakt, 
że wiele osób zasiada 
w uniwersy-
t e c k i c h 

ławach od kilkunastu lat, 
sprawia, że kolejka cze-
kających na liście rezer-
wowej sięga 400 osób. Do 
grona studentów nowe 
osoby są przyjmowane 
przez cały rok – gdy tylko 
zwolni się miejsce.
Ze względu na dużą licz-
bę słuchaczy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku Politech-
niki Łódzkiej zajęcia pla-
nuje realizować w formie 

hybrydowej. Wzo-
rem ubiegłe-

go roku 

do wykładów wykorzysta 
prostą w obsłudze plat-
formę słuchacza. 
–  Pandemia odebrała 
nam wiele możliwości, 
ale i dała nowe szanse. 
Wśród naszych wykła-
dowców pojawił się np. 
Jacek Fedorowicz – sam 
już 80-letni. Ze względu 
choćby na wiek nie przy-
jechałby do nas osobiście, 
ale nagrał dla nas swój 
wykład! – podkreśla dy-
rektor Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Politechniki 
Łódzkiej.
Przedział wiekowy słu-
chaczy jest bardzo sze-
roki ;  od urodzonych 

w latach 20. do lat 60. 
XX wieku. Gros z nich 
posiada wyższe wy-
kształcenie. Więk-
szość słuchaczy to 
osoby emerytowane, 
jednak są również 
aktywne zawodo-
wo.
W roku akademic-

kim 2020/21 liczba 
słuchaczy Uniwersyte-

tu Trzeciego Wieku PŁ 
sięgnęła 577 osób: w tym 
502 Panie i 75 Panów.

OHO

Student po Student po Student po 6060-tce-tce

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki 
Łódzkiej będzie w tym roku realizował zajęcia 

w formie hybrydowej

Na zajęciach słuchacze nie tylko 
poszerzają swoją wiedzę, ale także 

spotykają się z przyjaciółmi 
i tworzą zgraną grupę
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Najstarsze z nich ma około 
100 lat i chociaż czasem coś 
mu odpadnie, coś pęknie, 
to my i tak naprawiamy to 
krosno, dla nas to przedmiot 
z historią i po prostu szko-
da się go pozbywać – mówi 
Wiktoria Podolec.
Krosno ustawiane jest pod 
określoną wielkość kilimu. 
Przygotowanie krosna zaj-
muje nawet kilka dni, a na 
wykonanie jednego kilimu 
wielkości 150 na 70 centyme-
trów potrzeba ok. 7–8 dni.
– Wkładamy dużą energię 
w wykonanie tego, co robi-
my, chcemy, by nasze kilimy 
służyły jak najdłużej. Ale też 
szkoda po prostu ręcznej 
pracy na robienie nietrwa-

łych rzeczy – przyznaje 
Wiktoria Podolec.
Technika kilimu jest jed-
ną z najstarszych w tkac-
twie wzorzystym. Zna-
na była w starożytnym 
Egipcie, Grecji czy Azji. 
Na nasze tereny dotarła 
w średniowieczu. Kilimy 
często były dziełami sztu-
ki. W Polsce projektowa-
li je tacy znani artyści, 
jak chociażby Stanisław 
Wyspiański.           agrut

także zwierzęta długowiecz-
ne, zupełnie jak kilimy, któ-
re możemy przekazywać 
z pokolenia na pokolenie – 
opowiada Wiktoria.
Kilimy są obustronne, 
mogą służyć jako dywany, 
ale mogą także być deko-
racją na ścianę. Kiedyś tka-
nina ta miała bardzo dużo 
różnych funkcji ,  szyto 
z niej torby, okrycia dla 
koni, ocieplano namioty. 
Teraz służy głównie jako 
tkanina dekoracyjna.

100-letnie krosna
– Nasze kilimy robimy 
z przędzy ręcznie farbowanej. 
W tym momencie nasz park 
maszynowy to około 
10 krosien.

S t u d i ow a ł y  w z o r n i c t w o 
na Politechnice Łódzkiej, na 
specjalizacji projektowanie 
przemysłowe. Ale ich praw-
dziwą pasją było tkanie. Tka-
nie ręczne, nitka za nitką, 
powolnie i mozolnie, ale za to 
z sercem. Wiktoria Podolec 
i Jadzia Lenart od 4 lat tworzą 
kilimy, dywany i dekoracyjne 
tkaniny na ścianę.

czas, odzwierciedla to na-
zwa naszej pracowni „Tar-
taruga”. Tartaruga to po 
włosku „żółw”. Żółwie są 
powolne, tak jak powstawa-
nie naszych prac odbywa 
się długo i mozolnie. Ale to 

TARTARUGA
żółw

znaczyznaczy
Tkanie

sprawia
właścicielkom 

Tartarugi
mnóstwo frajdy

ŁODZIANIE KREUJĄ

Kiedy artystki kończyły 
studia, akurat w tym sa-
mym czasie odbywał się 
konkurs na rezydentów 
w Art-Inkubatorze. Stwier-
dziły, że nie mają na co 
czekać. Napisały projekt, 
złożyły wniosek, dostały 
pracownię.

Praca nad jednym kilimem 
zajmuje nawet 7–8 dni

pracy na robienie nietrwa-
łych rzeczy – przyznaje 
Wiktoria Podolec.
Technika kilimu jest jed-
ną z najstarszych w tkac-
twie wzorzystym. Zna-
na była w starożytnym 
Egipcie, Grecji czy Azji. 
Na nasze tereny dotarła 
w średniowieczu. Kilimy 
często były dziełami sztu-
ki. W Polsce projektowa-ki. W Polsce projektowa-
li je tacy znani artyści, 
jak chociażby Stanisław 
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maszynowy to około 
10 krosien.

nie naszych prac odbywa 
się długo i mozolnie. Ale to 

Praca nad jednym kilimem Praca nad jednym kilimem 
zajmuje nawet 7–8 dni

Kilimy to prawdziwe dzieła sztuki

Żółwie tempo – żółwia 
długowieczność
– Tkanina kilimowa jest 
bardzo trwała, bardzo gę-
sta, nie wyciera się. Jest to 
spójne z naszym podejściem 
do życia, do przedmiotów. 
Chcemy, żeby raz kupiony 
przedmiot był z nami cały 

– Jeszcze na studiach za-
częłyśmy tkać, nawet bez 
krosien. Miałyśmy po pro-
stu drewniane ramy, zbite 
z desek i na nich tkałyśmy. 
Wełnę dostawałyśmy od 
znajomych i bliskich. Począt-
ki były niemal bezkosztowe, 
więc nie ryzykowałyśmy 
strasznie dużo – opowiada 
Wiktoria Podolec.
Studiując wzornictwo, 
próbowały różnych 
technik, między inny-
mi pracowały także 
z tkaniną typowo 
odzieżową. Ale 
najciekawsza i naj-
bliższa ich warto-
ściom była tech-
nika kilimowa.

FOT. ARCHIWUM TARTARUGIFOT. LODZ.PL
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Akademiki znów pełne, także ten najnowszyAkademiki znów pełne, także ten najnowszy
Baza mieszkaniowa dla studen-
tów łódzkich uczelni właśnie 
wzbogaciła się o 153 łóżka. 
Tyle ma ich Chill Inn, nowo wy-
budowany prywatny akademik, 
który w czwartek uroczyście 
otwarto przy ul. 6 Sierpnia 70b.

Akademik powstał w rekor-
dowym tempie 15 miesięcy, 
na pustej wcześniej działce 
przy skrzyżowaniu z ul. Że-
ligowskiego. Wewnątrz jest 
podzielony na 57 jedno-
stek mieszkalnych (jakby 
mieszkań z oddzielnymi 
sypialniami) od standardu 
„single” (jednoosobowych 
z prysznicem i toaletą) do 
„twin” (dwie sypialnie 
i wspólny pokój z kuchnią, 
prysznic, toaleta). Tych po-
dwójnych jest jednak tylko 

20. Mieszkańcy mają do 
dyspozycji na parte-
rze strefę relaksu oraz  
pralnię. Na dachu bu-
dynku zaaranżowano 
zielony ogród będący 
częścią wspólną dla 
wszystkich lokatorów. 
Na niewielkim dzie-

dzińcu jest parking dla 
aut i rowerów. Z dwóch 

istniejących na parterze lo-
kali usługowych jeden jest 
już zajęty przez sklep popu-
larnej sieci.
Bardzo staraliśmy się ukoń-
czyć w pełni wyposażony 
budynek przed rozpoczę-
ciem roku akademickiego. 
To się nam udało, ale waż-
niejsze jest to, że mamy już 
90 procent obłożenia - po-
wiedział Wojciech Orze-
chowski z Revisit Home.

Student musi mieszkać
W Łodzi jest 18 uczelni: 
7 publicznych i 11 niepu-
blicznych. Studiuje w nich 
ok. 80 tys. studentów. 
57 tysięcy to mieszkańcy 

aglomeracji łódzkiej, 
ale pozostali, 

23 tysiące, 
to przy-

jezdni , 
w ś r ó d 
k t ó -
r y c h 
5  t y -
s i ę c y 

osób to 
studenci 

zagranicz-

ni z programu Erasmus. 
Własną bazę noclegową 
w postaci domów studenc-
kich zapewniają właściwie 
wyłącznie szkoły publiczne. 
Tyle że baza to stosunkowo 
niewielka, licząca około 7 ty-
sięcy łóżek. Łatwo obliczyć, 
że mniej więcej 17 tysięcy 
studentów musi na własną 
rękę poszukiwać lokum 
na czas nauki. W pewnym 
stopniu potrzeby te zaspo-
kaja od lat wolny rynek wy-
najmu mieszkań. Prywatne 
akademiki to stosunkowo 
niedawna nowość, ale biz-
nes szybko dostrzegł po-
trzeby studentów i oferta 
dla nich jest coraz szersza.

Nowe standardy
Dużym graczem na tym 
rynku jest sieć międzyna-
rodowa Base Camp, która 
swój pierwszy obiekt w Ło-
dzi otworzyła w wyremon-
towanym budynku dawnej 
drukarni przy ul. Rewolucji 
1905 r. 45. Jest tam 487 po-
kojów dla 625 osób (65% to 
„jedynki”). We wrześniu 
ub.r. powstał Base Camp 2, 
akademik wybudowany od 
nowa przy ul. Rembieliń-
skiego 16. Ma 631 pokojów, 
wyłącznie jednoosobowych. 
To akademiki nieznanej 
jeszcze do niedawna rangi 
premium. Oprócz wyposa-
żonych mieszkań zapew-
nia też pokoje do wspólnej 
lub indywidualnej nauki, 
pralnie, pomieszczenia do 
spędzania czasu w więk-
szym gronie, strefy relaksu 
(wewnętrzne i zewnętrzne), 
kina i siłownie, a nawet fl o-
tę rowerów, z których mogą 
korzystać lokatorzy. 
Na starcie nowego 
roku akademickie-
go oba łódzkie 
Base Campy pę-
kają już w szwach 
(do wynajęcia są już 
tylko pojedyncze 
pokoje). 90-procen-
towe obłożenie Chill 
Inn wcale zatem nie 
dziwi, choć obiekt 
jest nowy i dopiero 
inicjuje swą obec-
ność na rynku. Jest 
to poniekąd najlep-
szy dowód na to, że 
potrzeby mieszkaniowe 

Coraz większy udział 
w łódzkich akademikach 
mają prywatne obiekty

Base Camp to międzynarodowa 
sieć, która ma w Łodzi już 
dwa akademiki

Akademiki są wyposażone w wiele 
udogodnień, m.in. recepcję, pokoje 
wspólnej i indywidualnej nauki, 
pralnie czy strefy relaksu
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Akademiki znów pełne, także ten najnowszyAkademiki znów pełne, także ten najnowszy
żaków są naprawdę spore, 
a wymagania rosną. 
Od kilku lat zaspokajają je 
także mniejsze podmioty 
funkcjonujące pod szyldem 
akademików. Jest ich w Ło-
dzi już co najmniej kilka. 
Największy z nich to Stu-
dent Depot przy ul. Wigury. 
Oferuje 267 pokoi jedno- lub 
dwuosobowych w stan-
dardzie porównywalnym 
z Base Camp. Każdy jest 
w pełni umeblowany i po-
siada łazienkę z prysznicem 
oraz aneks kuchenny. 
Dwa obiekty w Łodzi ma 
sieć firma Apex - przy 
ul. Żwirki (35 pokoi 2-oso-
bowych i 8 pokoi 1-oso-
bowych) i ul. Kilińskiego 
(w pokojach 1- i 2-osobo-
wych ze wspólnymi łazien-
kami).
Trudno powiedzieć, ile 
w mieście funkcjonuje 
akademików nieformal-
nych - kamienic, w których 
mieszkania są wynajmowa-
ne studentom na pokoje ze 
wspólną kuchnią i łazienką 
(a są takie), ani jak wiele 
z nowo wybudowanych 
mieszkań kupiono z myślą 
o tym, by oferować je na 
wynajem m.in. właśnie stu-
dentom. Przynajmniej kilka 
inwestycji zrealizowano 
w Łodzi jak gdyby specjal-
nie z myślą o takiej działal-
ności inwestycyjnej.

Uczelnie starają się 
nadążać
Wprawdzie szkoły wyższe 
nieco przespały moment, 
gdy oczekiwania studen-
tów znacznie wzrosły, 
ale odrabiają zaszłości. 
Niektóre z łódzkich aka-
demików, jak choćby wy-
remontowana „Synapsa” 
Uniwersytetu Medycznego, 
spełniają już standardy ho-
teli trzygwiazdkowych. Na 
Politechnice Łódzkiej wizy-
tówką wśród akademików 
jest I Dom Studenta, w któ-
rym po remoncie każdy 
pokój ma własną łazienkę, 
lodówkę, podłączenie do in-
ternetu i cyfrowej telewizji. 
Na każdym piętrze znajduje 
się ogólnodostępna kuch-
nia, na parterze budynku 
jest bilard i salka klubowa, 
gdzie także można oglądać 

tv, a w piwnicy sala fi tness, 
pralnia. Remont przeszedł 
już także III DS Politechniki, 
a obecnie modernizowany 
jest II DS, w którym będą już 
tylko jednoosobowe pokoje. 
Sukcesywnie modernizo-
wane były też akademiki 
Uniwersytetu Łódzkiego 
(do użytku oddano właśnie 
świeżo wyremontowany 
IX DS na Lumumbowie), 
choć większość bazy po-
zostaje w pokojach 2- 
i 3-osobowych.

Ceny
Najtaniej mieszkać 
w akademikach 
p a ń s t w o w y c h 
uczelni. Na UŁ 
c e n a  z a  ł ó ż k o 
w 3-osobowym 
pokoju to 370–
460 zł/mies. (róż-
ne ceny obowiązują 
w różnych obiektach). 
W pokojach dwuosobo-
wych zapłacić trzeba od 
430 do 590 zł/mies. W poje-
dynkę można zamieszkać za 
590–820 zł/mies. Na osiedlu 
akademickim PŁ opłata za 
miejsce w pokoju 2-osobo-
wym waha się od 430 do 
550 zł/mies., a za „jedynkę” 
od 450 do 750 zł/mies.
Jednoosobowy pokój w Base 
Camp to wydatek minimum 
1300 zł/mies. (dochodzi 
opłata za media). W Chill 
Inn koszt wynajęcia „je-
dynki” to 1180 zł/
mies. (bez dodat-
kowych opłat). 
Student Depot 
Łódź swoje 
jednoosobo-
we pokoje 
z łazienka-
mi i wypo-
s a ż e n i e m 
(w wers j i 
podstawo-
wej) oferuje 
od 1225 zł/
mies. Aparta-
ment premium 
to już wydatek 
1945 zł/mies.
Najniższe ceny wynajmu 
kawalerek na wolnym ryn-
ku w Łodzi oscylują wokół 
1200–1300 zł/mies.a do tego 
dochodzą jeszcze opłaty za 
czynsz i media.

Piotr Jach

Akademiki mają nawet 
zielone tarasy na dachu

W akademikach lokatorzy mają
 pełne zaplecze kuchenne 
do przygotowywania posiłków

Przy ul. 6. Sierpnia został właśnie 
otwarty kolejny już w Łodzi 
prywatny dom studenta

FO
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Osiedle 
z kortem te-

nisowym, łaźnią i solarium 
na dachu? Nie byłoby w tym 
może nic dziwnego, gdyby nie 
to, że mowa o międzywojennej 
kolonii. Standardem spokoj-
nie mogłaby konkurować ze 
współczesnymi apartamen-
towcami i nie stałaby wcale 
na straconej pozycji!

Zbudowane w obrębie 
ulic Lokatorskiej, Sejmo-
wej, Łącznej i Niemce-
wicza osiedle powstało 
z inicjatywy Towarzy-
stwa Spółdzielczego „Lo-
kator”, najstarszego 
w Łodzi i jednego 
z  n a j s t a r s z y c h 
w Polsce. Wy-
j ą t k o w o 

interesująca jest historia 
samej spółdzielni, która 
z czasem bardzo się roz-

rosła i stoi za wybudo-
waniem wielu łódz-

kich osiedli, m.in. 
Doły-Wschód, im. 
Reymonta, Żerom-
skiego i Konopnic-
kiej na Teofilowie, 
Gagarina-Bednar-
ska na Chojnach, 
Zgierska-Stefana na 
Julianowie czy Ra-

dogoszcz-Wschód. 
Pierwsza inwestycja 

„Lokatora”, miejsce, 
gdzie wszystko się za-

częło, bywa nazywana 
Starym Osiedlem. To tutaj 
istnieje też ulica poświę-
cona spółdzielni – władze 
Łodzi, w podziękowaniu 
za zasługi Towarzystwa, 
w 1930 r. przemianowały 
dotychczasową ulicę Keni-
ga na Lokatorską.

Zmiana stylu
Stare Osiedle powstawało 
w trzech etapach i jest ide-
alnym przykładem tego, 
jak szybko zmieniały 
się nurty w mię-
dzywojennej 
a r c h i t e k -
turze. 

Jego pierwsza, wybudo-
wana w latach 1925–1927 
część, to trzy budynki 
o stylu „dworkowym” 
stojące wzdłuż dzisiejszej 
ul. Lokatorskiej. Są tu spa-
dziste dachy kryte orygi-
nalnie czerwoną karpiów-
ką, mansardy, ozdobne 
gzymsy i arkadowe wej-
ścia z kolumną. Druga 
część osiedla to dwa bu-
dynki (wzdłuż Sejmowej 
i w środku kwartału), 
nieznacznie uproszczone, 
chociaż wciąż dość trady-
cyjne. Tym, co odróżnia 
się wyraźnie, jest część 
trzecia – powstały w 1932 r. 
modernistyczny blok sto-
jący przy ul. Łącznej. Dach 
jest tu spłaszczony, a ele-
wacje proste – ozdabiają je 
jedynie przeszklone klatki 
schodowe, duże okna 
ze szprosami i balkony 
o ażurowych balustra-
dach. Wyjątkowym ele-
mentem są także narożne 
okna, doskonale doświe-

tlające mieszkania. Blok 
jest długi, ale nie mo-

notonny, ponie-
waż jego środ-

kową część 

cofnięto, bawiąc 
się formą.

Kort, huśtaw-
ki i… solarium
Mieszkania na 
osiedlu były raczej 
niewielkie, jedno-, 
dwu- i trzypoko-
jowe. Wyposażono 
je za to we wszelkie 
wygody – gaz, prąd, 
przyłącze do sieci wo-
dociągowej i kanalizację. 
P l a n u j ą c  p r z e s t r z e ń 
wspólną myślano o miesz-
kańcach, starając się od-
powiedzieć na wszystkie 
ich potrzeby – na osiedlu 
funkcjonowały sklep spół-
dzielczy, przedszkole, 
świetlica, klub towarzyski 
oraz łaźnia. Urządzono 
także mechaniczną pral-
nię, w której – za opłatą 
– można było wyprać, 
wysuszyć i wymaglować 
pranie.
Tym, co szczególnie za-
chwalały ówczesne gaze-
ty, były tereny wokół bu-
dynków. I nic dziwnego! 
Na obsadzonych drzewa-
mi zielonych podwórkach 
znalazło się miejsce na 
kort tenisowy, boisko do 
gry w siatkówkę i koszy-
kówkę oraz plac zabaw ze 
zjeżdżalniami i huśtawka-

mi. Zimą dzieci mogły 
bawić się na torze 

sanecz-

ko-
wym 
o r a z 
ś l i z g a w -
ce. Niezwykła 
atrakcja ukrywała się 
także na płaskim, betono-
wym dachu długiego blo-
ku – urządzono tam sola-
rium, lub, jak opisywał to 
„Kurjer Łódzki” z 1932 r., 
„plażę na kąpiele słonecz-
ne”. W planach była także 
budowa dwóch basenów, 
dla dzieci i dorosłych. 
Dziś Stare Osiedle objęte 
jest ochroną konserwato-
ra zabytków. Blok stojący 
wzdłuż ul. Łącznej nie-
dawno odnowiono i jego 
jasna, skąpana w zieleni 
elewacja napraw-
dę robi wraże-
nie. Niestety 

na remont wciąż czeka-
ją dworkowe budynki 
z ul. Lokatorskiej. Część 
z nich jest już niezamiesz-
kana – swoje siedziby 
mają tu Centrum Kultury 
Młodych i administracja 
spółdzielni. Spółdziel-
ni stojącej za budową 
osiedli, na których wielu 
z nas mieszka do dziś.

Dorota Szczepańska

OSIEDLE TOWARZYSTWA „LOKATOR”

KOLEBKA ŁÓDZKICHKOLEBKA ŁÓDZKICH
BLOKOWISK

FOT. LODZ.PL, WIKPEDIA
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Na dachu wybudowanego w latach 30.  bloku 
przy ul. Łącznej urządzono solarium, 

czyli „plażę na kąpiele słoneczne”

Najstarszą część osiedla tworzą budynki 
o stylu dworkowym, inspirowanym polskim 

dworem szlacheckim

FOT. LODZ.PL
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Koziorożec (22.12-19.01)
Miłość: Porozmawiaj ze 
swoją duszą, na chłodno 
i bez emocji – by zo-
rientować się, czy jesteś 
w stanie wybaczyć spra-
wę, która Cię rani i raz na 
zawsze ją zamknąć.
Finanse: Podejmij stanow-
czą decyzję, na co należy 
wydać pieniądze w tym 
tygodniu. Nie wahaj się, 
na coś w końcu trzeba 
postawić.
Zdrowie: Zadbaj o to, by 
zawsze na koniec dnia po-
czuć błogi spokój. Możesz 
doprowadzić do tego sta-
nu, medytując czy biorąc 
ciepłą, relaksująca kąpiel. 
Odpręż się i wycisz.

Rak (21.06-22.07)
Miłość: Postawisz na 
szczerość z samym sobą 
oraz drugą osobą.
Finanse: Będziesz kierował 
się emocjami w pracy i fi -
nansach, dążył do uznania.
Zdrowie: Będziesz mógł 
liczyć na pomoc drugiej 
osoby, jeśli tylko uznasz, 
że jej potrzebujesz.

Lew (23.07-22.08)
Miłość: Oderwiesz się od 
przeszłości i będziesz miał 
nadzieję na lepsze jutro.
Finanse: Bardzo sta-
nowczo stwierdzisz, że 
najwyższy czas odkładać 
pieniądze na spełnienie 
swoich marzeń, w tym na 
przyszłe wakacje.
Zdrowie: Zadbasz o to, by 
odpowiednio dobrać dietę 
do swojego zapotrzebo-
wania.

Panna (23.08-22.09)
Miłość: Będziesz spędzał 
czas z drugą połówką 
w spontaniczny sposób. 
Osoby samotne udadzą 
się na spacer, by poznać 
drugą połówkę.
Finanse: Ocenisz sytuację 
i dokonasz bilansu, dopro-
wadzając swoje sprawy 
materialne do porządku.
Zdrowie: Możesz zbyt ła-
two popadać w nerwowe 
sytuacje, przez co będziesz 
troszkę spięty. Lepiej się 
wyciszyć i zrelaksować.

Waga (23.09-22.10)
Miłość: W miły sposób 
spędzisz czas ze swoją 
drugą połówka. Powodze-
nie w miłości i spełnienie 
u osób samotnych.
Finanse: Zaczniesz poszu-
kiwać nowych przyjem-
ności, na które mógłbyś 
wydać zaoszczędzoną 
gotówkę.
Zdrowie: Zadbasz o siebie, 
by w końcu zregenerować 
swoje zdrowie fizyczne 
oraz psychiczne.

Skorpion (23.10-22.11)
Miłość: Pojawi się sytu-
acja, w której trzeba bę-
dzie podjąć decyzję. Daj 
sobie czas, aby zapomnieć 
o jakiś przykrych wspo-
mnieniach, które wciąż 
mają wpływ na teraźniej-
szość.
Finanse: Okres korzystania 
z owoców wcześniej wy-
konanej pracy. Będziesz 
szczęśliwy i zadowolony 
ze swoich fi nansów.
Zdrowie: Podniesiesz 
swoje endorfiny poprzez 
większą aktywność fi zycz-
ną. Dzięki temu znajdziesz 
także równowagę emocjo-
nalną i będziesz potrafił 
szybciej podejmować do-
bre decyzje.

Strzelec (23.11-21.12)
Miłość: Uświadomisz so-
bie, że masz wybór między 
tym, by znaleźć w sobie 
siłę do zmiany na lepsze 
a tym, by pozostawać zda-
nym na łaskę losu.
Finanse: W tym tygodniu 
pomyślisz o sobie i spra-
wisz sobie jakiś mały 
prezent.
Zdrowie: Zawsze szukaj 
pomocy innych, jeśli czu-
jesz, że sam nie dasz rady 
i również sam pomagaj 
innym, jeśli masz taką 
możliwość.

Wodnik (20.01-18.02)
Miłość: Kalkulacja za 
i przeciw doprowadzi 
Cię do bardzo ciekawych 
wniosków. Warto podejść 
do sprawy na spokojnie, 
starając się kontrolować 
swoje emocje. Ten tydzień 
to zdecydowanie czas na 
podejmowanie kroków ku 
stabilizacji i analizę spraw 
bieżących pt. „warto czy 
nie warto?”
Finanse: Wysiłek i deter-
minacja przyniosą oczeki-
wany sukces.
Zdrowie: W tym tygodniu 
powrócisz do swoich sił 
witalnych, twój organizm 
się zregeneruje, a Ty po-
czujesz dobrą energię.

Ryby (19.02-20.03)
Miłość: Jeśli do tej pory 
zastanawiałeś, się jaką 
decyzję podjąć i byłeś 
bardziej obserwatorem 
swojego życia miłosnego 
niż czynnym uczestnikiem, 
należy ruszyć do przodu 
i nie czekać, aż sprawy 
same się rozwiążą.
Finanse: Coś się kończy, 
coś zaczyna. Czas zmian, 
tylko od Ciebie i twojego 
nastawienia zależy, jak 
dalej potoczą się sprawy. 
Spróbuj wizualizować so-
bie wymarzony sukces.
Zdrowie: Ubieraj się od-
powiednio do pogody, 
aby uniknąć jesienne-
go przeziębienia. Jeśli 
w ostatnim czasie długo 
nie wykonywałeś podsta-
wowych badań kontrol-
nych, warto udać się do 
lekarza i przebadać.

Baran (21.03-19.04)
Miłość: Pamiętaj, że mi-
łość ma być Twoją bez-
pieczną przystanią, a nie 
toksyczną pułapką. Po-
staw w miłości na spokój, 
szczerość i przyjaźń.
Finanse: Warto, byś pomy-
ślał o sobie i spełnił swoje 
drobne zachcianki.
Zdrowie: Możesz liczyć na 
pomoc kogoś, kogo znasz 
od lat, a kto jest dla Ciebie 
bardzo miły.

Byk (20.04-20.05)
Miłość: Nie daj się ponieść 
słownym złośliwościom 
i nie kłóć się o byle bła-
hostki.
Finanse: Będziesz się czuł 
doskonale zbierając owo-
ce swojej pracy. Wszech-
świat będzie Ci sprzyjać.
Zdrowie: Nie angażuj się 
w sytuacje, które mogą 
spowodować pogorszenie 
stanu zdrowia.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Miłość: Wspaniały czas, 
by poznać drugą połówkę. 
W związkach okres ponow-
nych magicznych chwil.
Finanse: Zwrócisz uwagę 
na to, czy w ostatnim cza-
sie nie wydałeś zbyt dużo 
gotówki na „głupotki” 
i dzięki temu będziesz bar-
dziej rozważny.
Zdrowie: Poczujesz się 
znów jak małe dziecko, 
odetchniesz i będziesz
się czuł bardzo wyluzo-
wany.

Drodzy Czytelnicy, zgodnie z Waszymi prośbami, na łamach gazety zagościł horoskop. Od dzisiaj w każdy 
poniedziałek znajdziecie go na stronie 11. Do współpracy zaprosiliśmy wróżkę Malwinę, która zawodowo 

zajmuje się wróżbami, ezoteryką i bioenergoterapią. Co tydzień będzie przygotowywać dla Was rady na 
kolejnych siedem dni.

wania.

Telefon: 732-944-762
e-mail: wrozkamalwina.konsultacje@gmail.com
Facebook: Przystań duchowa-rejs przez życie: wróżby i doradztwo życiowe
Instagram: wrozka.malwina

nalną i będziesz potrafił 
szybciej podejmować do-
bre decyzje.

 Przystań duchowa-rejs przez życie: wróżby i doradztwo życiowe

WRÓŻKA MALWINA – PORADY TELEFONICZNE ORAZ ONLINE. 
DORADZTWO ŻYCIOWE I DUCHOWE, BIOENERGOTERAPIA, 
BIAŁA MAGIA, EZOTERYKA.
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UWAGA 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 uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

z naszą gazetą „Łódź.pl”. 
W środku znajdziecie naj-

nowsze 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

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
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Ryneczek przy Mochnackiego
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)
Sklep GAMA Perla, 
Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego
Smocza 1h 
(naprzeciw Biedronki)
Chryzantem 8
Pasaż Handlowy 
Oranżada Wujaka 7
przy sklepie Rossmann 
Pojezierska 2/6

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Galeria Handlowa „Jagienka” Jagienki 34
Rynek Bałucki 
Rynek Maratońska 
Rynek Pionier gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek ul. Wielkopolska
Zielony Rynek (Barlicki)

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

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

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100

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:

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

przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

Manufaktura
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stwarza-
liśmy sytu-
acje, ale zabrakło ważnych 
detali – mówił szkolenio-
wiec na konferencji po 
spotkaniu. Problem jed-
nak w tym, że nikt nie 
ma pomysłu, jak temu 
zaradzić.
JB

Brakowało przede wszystkim 
skuteczności – tym zdaniem 
można podsumować prawie 
każdy mecz Rycerzy Wio-
sny w tym sezonie. Nie 
inaczej było tym ra-
zem. Wyraźna prze-
waga nie przełożyła się 
na bramki i przede wszyst-
kim na punkty, a o przegranej 
zdecydował rzut karny. Nie 
pomógł ani dobrze grający 
Rygaard, który zastąpił kon-
tuzjowanego w ostatnim me-
czu Trąbkę, ani powrót Cor-
rala, który wrócił na boisko 
na ostatnie kilka minut spo-
tkania, żeby ratować wynik. 
A szanse na zdobycie goli 
były, szczególnie w drugiej 
połowie. W 55. minucie Ryga-
ard podbiegł blisko pola kar-
nego i strzelił płasko, ale fut-
bolówka minęła bramkę. Kilka 
minut później znów dobra 
akcja Rygaarda, który dośrod-
kował do Radaszkiewicza, ale 

ten nieczysto

przyjął 
głową piłkę, 
a ta znów minęła 
bramkę. Kluczowy jed-
nak okazał się błąd obrony
w 76. min. Tosik sfaulował 
w polu karnym zawodnika 
Zagłębia, a sędzia wskazał na 
11. metr. Rzut karny pewnie 
wykorzystał Sobczak, mocno 
strzelając w środek poprzecz-
ki. Piłka się od niej odbiła 
i wylądowała za linią.
Z błędów, jakie popełnia ŁKS, 
zdają sobie sprawę już wszy-
scy. Nawet trener biało-czer-
wono-białych. – Mieliśmy 
piłkę, kontrolowaliśmy mecz, 

wyszli na prowadzenie. 
Juliusz Letniowski ideal-
nie wpuścił w „uliczkę” 
Pawła Zielińskiego, ten 
jednak przegrał pojedy-
nek sam na sam z bram-
karzem Puszczy Gabrie-
lem Kobylakiem. Dobijał 
jeszcze Bartosz Guzdek, 
jednak jego strzał z pustej 
bramki wybił  obrońca. 
Widzew po tej akcji nabrał 
wiatru w żagle, uspokoił 
grę i szukał sposobu na 
sforsowanie muru, który 
ustawiał się przed bramką 
gospodarzy. To stało się 
w 32. minucie. Po krótko 
rozegranym rzucie wol-
nym, piłkę z głębi pola 
dośrodkował Letniowski. 
Najwyżej wyskoczył Kry-
stian Nowak i umieścił 
piłkę w siatce. Do koń-
ca połowy podopieczni 
Janusza Niedźwiedzia 
kontrolowali grę i na prze-
rwę schodzili z jednobram-
kowym prowadzeniem.

Wrąbel ratuje Widzew
Po niezłym początku Wi-
dzew zaczynał się cofać 
coraz głębiej, aż w koń-
cu zaczął ograniczać się 
tylko do rozpaczliwego 
wybijania piłki. Kolejny 
raz ogromną klasę poka-
zał Jakub Wrąbel, który 
k i lkakrotnie  s tanął  na 
wysokości zadania i tylko 
dzięki jego genialnym in-
terwencjom RTS nie stracił 
bramki. Przy tej „obronie 
Częstochowy” w ostatnich 
minutach udało się Widze-
wowi wyjść z groźną kon-
trą. Paweł Tomczyk prze-
biegł pół boiska i został 
powalony w polu karnym 
przez Ivana Hladika, któ-
ry obejrzał za to zagranie 
czerwoną kartkę. Młody 
napastnik jednak nie wy-
korzystał jedenastki. Wi-
dzew dowiózł zwycięstwo 
do końca, ale trudno mó-
wić, żeby poprawił swoją 
grę na wyjazdach.         PB

Obie drużyny rozpoczęły 
spotkanie w ofensywnych 
ustawieniach 3-5-2-1 co 
zwiastowało nam otwar-
tą grę.  Puszcza, znając 
wyjazdowe problemy Wi-
dzewa, zaczęła wysoko. 
Hanousek i Letniowski 
mieli bardzo mało miejsca 
w środku pola na rozegra-
nie akcji. Początkowo to 
niepołomiczanie częściej 
dochodzili do głosu. Jed-
nak z ich poczynań nie 
powstała żadna klarow-
na akcja. W 17. minucie 
było bardzo blisko, aby 
po  pierwsze j  sk ładne j 
ofensywnej akcji łodzianie 

Widzew Łódź 11 23:8 26
Korona Kielce 11 15:7 24
GKS Tychy 11 11:9 21
Sandecja Nowy Sącz 10 12:8 19
Podbeskidzie B-B 11 17:14 18
Miedź Legnica 10 15:10 18
ŁKS Łódź 11 15:12 17
Odra Opole 11 15:14 17
Arka Gdynia 10 16:11 16
Chrobry Głogów 11 14:10 15
Skra Częstochowa 10 7:12 12
Zagłębie Sosnowiec 11 12:14 10
GKS Katowice 11 15:24 10
Resovia Rzeszów 10 10:13 9
Górnik Polkowice 11 11:17 9
Puszcza Niepołomice 11 9:19 8
Stomil Olsztyn 11 11:18 7
GKS Jastrzębie 10 7:15 7
AWANS              BARAŻE              SPADEK
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Brakowało przede wszystkim 
skuteczności – tym zdaniem 
można podsumować prawie 
każdy mecz Rycerzy Wio-
sny w tym sezonie. Nie 
inaczej było tym ra- ŁKS

RADASZKIEWICZ

DOMINGUEZ

RYGAARD

KLIMCZAK

KOPROWSKI

DĄBROWSKI

SZELIGA

KOZIOŁ

WOLSKI

IBE-TORTI

81’ CORRAL

67’ PIRULO

TOSIK68’ GRYSZKIEWICZ

74’ RICARDINHO

te samete samete samete samete sameCIĄGLE
BŁĘDY

ŁKS PRZEGRYWA Z OUTSIDEREM

W   NIEPOŁOMICACH

ŁKS przegrał na własnym boisku 
z o wiele gorzej radzącą sobie 
w tym sezonie drużyną Zagłębia 
Sosnowiec. I choć łodzianie byli bez wątpienia faworytami 
tego pojedynku, to trudno tu mówić o zaskoczeniu, bo 
o wyniku spotkania zadecydowały te same błędy, z którymi 
podopieczni Kibu Vicuñy borykają się od dawna.

Po pucharowym zwycięstwie nad 
Resovią, Widzew tym razem wy-
grał w Niepołomicach z Puszczą. 
Patrząc jednak na oba mecze, 
trudno być optymistą przed zbli-
żającym się wyjazdem do Kielc. 
RTS wciąż popełnia te same błę-
dy i chyba nie ma pomysłu, jak je 
rozwiązać.

NIEPOŁOMICE ŁÓDŹ0:1PUSZCZA WIDZEW

11. KOLEJKA
FORTUNA 1. LIGA

Nowak (32’)

11.
12.
13.
14.

TRUDNA
przeprawaprzeprawa

Widzew
przełamał
złą passę

meczów
wyjazdowych
i umocnił się

na pozycji
lidera

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

FOT. MARTYNA KOWALSKA
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Po pucharowym zwycięstwie nad 
Resovią, Widzew tym razem wy-
grał w Niepołomicach z Puszczą. 
Patrząc jednak na oba mecze, 
trudno być optymistą przed zbli-
żającym się wyjazdem do Kielc. 
RTS wciąż popełnia te same błę-
dy i chyba nie ma pomysłu, jak je 
rozwiązać.
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Drużyna Widzewa rozpoczęła 
swój drugi sezon w grupie 
północnej 1. ligi futsalu. Po-
przednie rozgrywki zespół 
prowadzony przez Marcina 
Stanisławskiego zakończył 
na 4. miejscu, ustępując 
warszawskiej Legii, AZS UG 
Gdańsk i UMKS Zgierz. 
W bieżących celem jest 
awans do naj-
wyższej klasy 
rozgrywkowej. ZWYCIĘSTWA
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wyższej klasy 
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przystąpił już pod nowym 
szyldem, a rywalizację za-
kończył w ścisłej czołówce. 
Duża w tym zasługa Marcina 
Stanisławskiego, któremu od 
początku powierzono opie-
kę nad futsalistami Widze-
wa. To szkoleniowiec, który 
w praktyce potrafi  połączyć 
swoje bogate doświadczenie 
wyniesione z boisk trawia-
stych, halowych i piaszczy-
stych. Przygodę z klasyczną 

odmianą futbolu rozpoczy-
nał w łódzkim ChKS. 
Później występował 
m.in. w: UKS SMS 
Łódź, Stali Głowno, 
Zdroju Ciechocinek, 
Starcie Łódź, Włókniarzu 
Konstantynów Łódzki i War-
cie Sieradz. Kibice kojarzą go 
jednak przede wszystkim 
z występów w ŁKS, w któ-
rym w sezonie 2002–2003 
rozegrał 20 spotkań i strzelił 

jednego 
gola na 
zapleczu 
E k s t r a -

klasy (ów-
czesna 2. liga). Na trawia-
stych boiskach nigdy już 
nie zagrał na tak wysokim 
poziomie rozgrywkowym, 
ale znakomicie odnalazł się 
w innych odmianach futbolu. 

Debiutancki sezon był więc 
dla Widzewa udany, jednak 
w kolejnym futsaliści prowa-
dzeni przez Stanisławskiego 
chcą być jeszcze wyżej i za-
pewnić sobie bezpośredni 
awans do krajowej elity. Po-
móc ma w tym m.in. Marcin 
Łagiewski, który został asy-
stentem grającego trenera. 
Do drużyny dołączyło też 
kilku nowych zawodni-
ków. Największe nadzie-
je wiązane są z 39-letnim 
Danielem Krawczykiem 
– byłym reprezentantem 
Polski, mającym na kon-
cie występy w: Gremba-
chu, Hurtapie, Marwi-
cie Toruń, Gatcie Active 
i Cleareksie. Sprowadzo-
no również 25-letniego 
Maksyma Panasenko, któ-
ry w poprzednim sezonie 
w 19 meczach zdobył 15 
goli dla Górnika Polkowice 
– najlepszej drużyny grupy 
południowej I ligi. Obaj już 
w pierwszym meczu sezo-
nu 2021/2022 udowodnili 
swoją przydatność i wpi-
sali się na listę strzelców. 

W spotkaniu z Futsalem 
Szczecin Panasenko zdo-
był gola w 5. minucie, 
a  Krawczyk  zrob i ł  to 
w 23. i 34. minucie. Swoje 
trafienie zaliczył również 
Stanisławski (24’). Bramki 
zdobyli też: Tomasz Gąsior 
(36’) oraz Jan Dudek (37’), 
zapewniając wygraną 6:4.

MD

Futsalowy Widzew powstał 
na fundamentach Malwee 
Łódź – klubu założonego 
w roku 2011. 9 lat później 
doszło do zmiany nazwy. 
W sezonie 2019/2020 gra-
cze Malwee zdobyli tylko 
8 pkt. i zakończyli rywalizację 
na 11., ostatnim miejscu 
w grupie północnej (wcze-
śniej z rywalizacji wycofała 
się Pogoń 04 Szczecin). Do 
kolejnych rozgrywek zespół 

FOT. MARCIN BRYJA

Już w roku 2003 próbował 
swych sił na hali w cho-
rzowskim Cleareksie, a póź-
niej występował m.in. w: 
Grembachu Łódź, Hurtapie 
Łęczyca i Akademii FC Pnie-
wy. W roku 2012 związał się 
z Gattą Active Zduńska 
Wola, z którą zdobył mistrzo-
stwo Polski, trzy wicemi-
strzostwa kraju i halowy Pu-
char Polski. Podobne sukcesy 
świętował też jako trener KP 
Łódź w piłce plażowej, 
w której był również trene-
rem reprezentacji Polski.
Do Widzewa Stanisławski 
przyszedł jako grający trener 
i już w pierwszym roku pra-
cy wprowadził swój zespół 
do czołówki grupy północnej 
I ligi. W sezonie 2020/2021 
jego podopieczni wygrali 
15 spotkań – tyle samo, co 
ekipy ze Zgierza i Gdańska, 
a tylko 3 mniej od Legii, która 

z dorobkiem 56 pkt. 
wygrała rywa-

lizację. 

W i d z e w  z g r o m a d z i ł 
8 punktów mniej od stołecz-
nej ekipy, 4 oczka dzieliły go 
natomiast od akademików 
z Trójmiasta. Zespół AZS 
UG zajął 2. lokatę, dającą 
prawo do gry w barażach 
o miejsce w Statscore Futsal 
Ekstraklasie. W tych potycz-
kach gdańszczanie okazali 
się lepsi od Sośnicy Gliwice.

ZACZĘLIZACZĘLIodod

Piłkarze Widzewa
mają w tym sezonie

tylko jeden cel 
– awans do Ekstraklasy
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ŁÓDZKA POGODYNKA
21°C

FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

04.10
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Edwin, Franciszek,
Rozalia, Euzebiusz,
Konrad, Lucjan

19°C

05.10
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Faustyna, Igor,
Apolinary, Faust, 
Flawia, Flora

FILMOWA PĘTLAFILMOWA PĘTLA  

GALERIA 
ŁÓDZKICH 
MURALI

3 października 2000 roku 
zmarł w Łodzi Wojciech 
Jerzy Has (ur. 1 kwietnia 
1925 r. w Krakowie) – pol-
ski wybitny reżyser filmo-
wy, scenarzysta, producent 
i pedagog, wykładowca 
łódzkiej Filmówki, w la-
tach 1990–1996 rektor tej 
uczelni. 
Karierę reżyserską za-
czynał jako realizator so-
crealistycznych filmów 
dokumentalnych. W 1957 
roku wyreżyserował swój 
pierwszy pełnometrażowy 
filmy fabularny „Pętla”  
według opowiadania Mar-
ka Hłaski. 
Uznawany za jednego  
z najważniejszych twórców 
tzw. szkoły polskiej: „Po-
żegnania” (1958), „Jak być 
kochaną” (1962), Has sła-
wę zdobył jednak przede 
wszystkim jako realizator 
późniejszych onirycznych 
adaptacji dzieł literackich, 

m.in. „Rękopis znaleziony 
w Saragossie” (1964, we-
dług Jana Potockiego), „Lal-
ka” według B. Prusa (1968)  

ŁODZIANIZMY

BUTERSZNYCIKBUTERSZNYCIK 

28 stycznia 1936 r., ok. godz. 
18 w centrum Łodzi rozległ 
się głośny wybuch, który 
wywołał prawdziwą pani-
kę w centrum Łodzi,  mię-
dzy ulicami Narutowicza 
a Śródmiejską (dziś Więc-
kowskiego). Jak się okazało,  
w składzie porcelany Sa-
muela Wintera przy ulicy 
Piotrkowskiej 33 wybuchła 
petarda pozostawiona przez 
dwóch osobników, którzy 
chwilę wcześniej robili tam 
niewielkie zakupy. Oka-
załe dwie wystawy skle-
powe zostały kompletnie 
zniszczone, a odłamki szkła 

rozprysły się po całej ulicy  
w promieniu kilkudziesię-
ciu metrów. 
Kilka osób zostało poka-
leczonych, w tym rów-
nież pan Winter, a poli-
cja szybko zablokowała 
ruch w okolicy zajścia. 
Informacja o wybuchu 
szybko obiegła miasto  
i snuto różne sensacyjne 
przypuszczenia, ale spraw-
ców nie udało się ustalić.  
I nie wiadomo, czy była to 
próba zamachu, zastrasze-
nia kupca, czy po prostu 
głupi i bardzo niebezpiecz-
ny wybryk… agr

POSYPAŁO SIĘ SZKŁO…POSYPAŁO SIĘ SZKŁO…

Kolejne wydanie 
w środę 
6 października

RE
KL

AM
A

Mural wyryty na ścianie 
kamienicy przy ul. Żeromskiego 
autorstwa portugalskiego 
artysty o pseudonimie Vhils

KARTKA Z KALENDARZA
oraz „Sanatorium pod Klep-
sydrą” oparte na prozie Bru-
nona Schulza (1973), które 
doceniono na festiwalu  
w Cannes. 
W 1998 roku na Piotrkow-
skiej odsłonięta została 
gwiazda reżysera, a w 2010 
roku imię W.J. Hasa nadano 
Krakowskiej Szkole Filmo-
wej. Wybitny twórca filmo-
wy ma również swoją ulicę  
w Nowym Centrum Łodzi. 
Zmarł w łódzkim Szpitalu 
im. Barlickiego. Początkowo 
planowano jego pochowanie 
na Cmentarzu Rakowickim 
w rodzinnym Krakowie, 
jednak ostatecznie spoczął  
w Łodzi, w Alei Zasłużo-
nych na cmentarzu na Do-
łach.  agr

To kolejne słowo z języ-
ka niemieckiego, które 
zdrobniale oznacza po 
prostu kanapkę. Okre-
ślenie to musiało być  
w Łodzi dosyć popularne, 
skoro Reymont po kilku-
miesięcznym pobycie  
w naszym mieście wplata 
je do dialogów w takiej 
formie: „A może pan dy-
rektor zechce buterszny-
cik!”. 
W skróconej wersji wy-
rażenie jest używane 
także dziś, gdy mówimy 
o sznytce, czyli kawałku 
ukrojonego chleba lub in-
nego pieczywa. Niemiec-
ka nazwa „Butterschnitt” 
sugeruje jednak, że chodzi 
o specjalnie przygotowa-
ną kanapkę i zwykle po-
smarowaną masłem, ale  
w Łodzi zajadło się rów-
nież sznyteczki ze smal-
cem.  agr

Wojciech Jerzy Has w latach 60.
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