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Będący już po pracy po-
licjant udaremnił próbę 
kradzieży w sklepie przy 
ul. Prądzyńskiego.
Robiący zakupy funkcjo-
nariusz w cywilu zwrócił 
uwagę na dwóch męż-
czyzn, którzy opuszcza-
li sklep z wózkiem za-
ładowanym butelkami 
z markowymi alkohola-
mi. Wiedziony przeczu-
ciem zrezygnował z zaku-
pów i poszedł ich śladem. 
Gdy w pobliskim przej-
ściu podziemnym podej-
rzani zaczęli pakować 

alkohol do plecaków, 
podszedł do nich, przed-
stawił się i zaproponował, 
by wrócili do sklepu wy-
jaśnić sytuację. Wówczas 
mężczyźni rzucili się do 
ucieczki. Policjant zdołał 
zatrzymać jednego z nich. 
Trzydziestolatek oka-
zał się recydywistą, 
a w marcu i maju dopu-
ścił się dwóch podobnych 
kradzieży. Grozi mu 5 lat 
więzienia. Zatrzymanie 
drugiego sprawcy jest tyl-
ko kwestią czasu.  
  (pj)

NA GORĄCYM UCZYNKU
NA SYGNALENA SYGNALE

CIEMNA STRONA MIASTA

Koniec wakacji nie oznacza 
spowolnienia prac remonto-
wych na łódzkich drogach. 

W najbliższych dniach 
rozpoczną się prace na 
ul. Brukowej i ul. Śląskiej, 
a już wczoraj (1 września) 

zaczął się kolejny etap mo-
dernizacji ul. Bednarskiej 
(od ul. Unickiej do ul. Pa-
bianickiej), która docelowo 
ma otrzymać nową na-
wierzchnię i chodniki na 
całej długości od ul. Pabia-
nickiej do ul. Rzgowskiej. 
Ruszyły też prace na 
ul. Skrajnej – od lasu Po-
pioły od skrzyżowania 
z ul. Letniskową do ul. Wie-
kowej, gdzie wymiany wy-
maga nawierzchnia.
Na 8 września Zarząd Dróg 
i Transportu zaplanował 
początek remontu ul. Ślą-
skiej, gdzie Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna prowadzi 
jeszcze prace na skrzyżowa-
niu z ul. Lodową (powstaje 
kanalizacja). W przyszłym 
tygodniu wykonawcę 

zmieni fi rma, która wyre-
montuje ulicę na zlecenie 
ZDiT-u. Inwestycja obejmie 
odcinek od skrzyżowania 
z ul. Lodową do posesji nr 
48. Wymieniona zostanie 
nawierzchnia jezdni wraz 
z podbudową. Wyremon-
towane będą także chodni-
ki i przystanki komunikacji 
miejskiej.
Kolejne remonty łódzkich 
dróg rozpoczną się w po-
łowie miesiąca. Drogow-
cy wkroczą na dwie ulice 
Bałut: św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus i Brukową. 
Pierwsza zostanie wy-
remontowana od 
ul. Brukowej 
do al. Włók-
niarzy, druga 
– od ul. św. 

Teresy do ul. Zbąszyńskiej. 
Zakres prac to wymiana 
podbudowy i nawierzchni 
dróg, remont przystanków 
autobusowych i namalowa-

nie nowych oznakowań 
poziomych.

red 
FOT.LODZ.PL

REMONTOWY
POCZĄTEK WRZEŚNIA

DROGI W ŁODZI

ul. Śląska
ul. Brukowa

Łódź będzie miała szybkie 
połączenie kolejowe z Wie-
luniem. W ramach inwestycji 
o wartości szacowanej na 
ponad 580 mln zł wybudowa-
na zostanie nowa ok. 28-ki-
lometrowa jednotorowa linia 
kolejowa. 

Będzie całkowicie zelek-
tryfi kowana, dzięki czemu 

w połączeniach przewoź-
nicy mogą wykorzystywać 
nowoczesne, ekologicz-
ne pojazdy i tym samym 
przygotować lepszą ofertę 
dla podróżnych. 
Na nowym żelaznym 
szlaku powstanie pięć 
przystanków kolejowych: 
Wieluń Berlinek, Ruda, 
Wierzchlas, Drobnice, 

Siemkowi-
ce. Będą 
wyposażo-
ne w wia-
ty, ławki oraz jasne 
oświetlenie. Elementy te 
będą dostosowane do po-
trzeb osób o ograniczo-
nych możliwościach poru-
szania się. Odpowiednia 
wysokość peronów ułatwi 

wsiadanie i wysiadanie 
z pociągu. 
Czas przejazdu ze stolicy 
województwa do Wielu-
nia wyniesie ok. 1 godz. 
i 39 min. (pj)

FOT.LODZ.PL
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POCIĄGIEM DO WIELUNIA

Już z początkiem nowego 
roku akademickiego działal-
ność rozpocznie niepubliczne 
przedszkole dla dzieci pra-
cowników oraz studentów 
Politechniki Łódzkiej. 

Placówka powstaje 
w budynku przy ul. Wól-
czańskiej 179, który został 
gruntownie przebudowa-
ny i powiększony o piętro. 
Etap budowy już się za-
kończył, obecnie trwa już 
wyposażanie obiektu oraz 
ostatnie prace wykończe-
niowe. Początkowo przed-
szkole przyjmie kilkana-
ście maluchów, a docelowo 

ma zapewnić opiekę nawet 
setce dzieci w wieku od 2,5 
roku do 6 lat.
Kolejną inwestycję Poli-
technika realizuje w głębi 
kampusu. Tam powstaje 
Centrum Doskonałości 
Projektowania Uniwersal-

nego Poli-
techniki 

Łódzkiej, które będzie 
zajmować się m.in. two-
rzeniem i testowaniem 
autorskich rozwiązań 
wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami 
oraz tych związanych ze 
zrównoważonym rozwo-
jem.
W budynku powstaną 
m.in. specjalistyczne la-
boratoria do prowadzenia 
zajęć i badań: mechanicz-
ne, elektroniczne, analiz 
i symulacji ergonomicz-
nych oraz wirtualnej rze-
czywistości. 

(pj)
FOT.LODZ.PL

Zmieniają się budynki Politechniki

ściu podziemnym podej-
rzani zaczęli pakować 

ko kwestią czasu.  
  (pj)

Huczne urodziny 
łódzkiego zoo

Spotkanie z Viki Gabor 
i jej ekskluzywny koncert 
w Orientarium, warsztaty ze 
znanym tiktokerem Seba-
stianem Kowalczykiem oraz 
prezentacja trzeciego słonia 
w łódzkim zoo – to tylko nie-
wielka część atrakcji, które 
Ogród Zoologiczny w Łodzi 
szykuje z okazji 84. rocznicy 
swojego istnienia!

Zoo będzie świętować 
urodziny 18 września. 
Goście będą mogli po-
znać nowego słonia, któ-
ry powiększy łódzkie 
stado, zwiedzić sypialnię 
i kuchnię tych najwięk-
szych lokatorów Orienta-
rium, zajrzeć na zaplecze 

strefy oceanicznej i po-
słuchać ciekawych opo-
wieści na temat zwierząt.
O godz. 15:00 będzie moż-
na wysłuchać Viki Gabor, 
która opowie o swojej ka-
rierze i rozda autografy, 
a o godz. 20:00 rozpocz-
nie swój koncert. Z kolei 
o godz. 16:00 z fanami 
spotka się Sebastian Ko-
walczyk, popularny tikto-
ker, który opowie o sobie, 
pokaże, jak zrobić dobre 
selfi e, i zaprosi na warsz-
taty taneczne.

Wśród in-
nych atrak-
cji jubi-
l e u s z u 
p r z e w i -
d z i a n o : 
darmową 
watę cu-
k r o w ą , 
dmuchań-
ce, animacje, 
m a l o w a n i e 
buziek i poka-
zowe karmienia 
zwierząt.  (pj) 

FOT.LODZ.PL
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„The Loom” to po angielsku 
„krosno”. Pod tą nazwą od-
wołującą się do włókienniczej 
przeszłości Łodzi działalność 
rozpoczął czterogwiazdkowy 
hotel, który ofi cjalnie otwarto 
1 września przy ul. Ogrodowej 21. 

Budynek był kiedyś sie-
dzibą Wojewódzkiej 

Przychodni Reu-
matologicznej, 

jednak zo-
stał grun-

townie 
prze-

budowany i podwyższony 
o jedną kondygnację. Me-
tamorfoza trwała prawie 
5 lat, ale przeobrażenie jest 
spektakularne – socreali-
styczny gmach zmienił się 
w nowoczesny architekto-
nicznie obiekt nawiązujący 
ceglaną fasadą do sąsied-
niego hotelu Vienna House 
Andel's Łódź i dawnych 
robotniczych famuł po dru-
giej stronie ulicy. Lekkości 
i nowoczesnego charakteru 
dodają mu liczne przeszkle-
nia i wcięcia w fasadach. 

Łódzkie akcenty
The Loom oferuje 76 poko-
jów w stylistyce łódzkich 
loftów. Do dyspozycji są 
pokoje jedno- oraz dwu-
osobowe, pokoje lux o pod-

wyższonym standardzie 
oraz apartament. Do 

dyspozycji są również 
trzy sale konferencyj-
ne, które można łą-
czyć, tworząc więk-
sze pomieszczenia. 
Nazwa hotelu nie 
jest jedynym nawią-

zaniem do łódzkich 
korzeni – do kame-

ralnych spotkań prze-
widziano cztery gabinety 

biznesowe o nazwach: Śle-
py Maks, Dętka, Krańców-
ka i Zdrowie. Goście mogą 
skorzystać z sauny, gabine-
tu masażu i sali fi tness.

Dobre jedzenie 
i wypoczynek
W hotelu funkcjonują trzy 
lokale. Gastronomiczną 
wizytówką jest restaura-
cja Wątek z nowoczesnym 
i zróżnicowanym menu 
zawierającym m.in. dania 
kuchni wegetariańskiej 
oraz przysmaki dla dzieci. 
Od rana do północy czyn-
ny jest Lobby Bar – połą-
czenie kawiarni i cocktail 
baru. W podziemiach jest 
też 200-metrowy Cotton 
Club z barem oraz parkie-
tem tanecznym. To klu-
bowa przestrzeń z ofertą 
gastronomiczną do imprez 
zorganizowanych. (pj)

FOT. LODZ.PL, LOOM HOTEL

W  parku Widzewskim po-
wstaje plac zabaw dla dzieci, 
którego motywem przewod-
nim jest piłka nożna.

– Przed nami ostatnie 
poprawki i będziemy 
przechodzić do odbioru 
inwestycji. Planujemy, 
że w ciągu kilku najbliż-
szych tygodni oddamy 
nową atrakcję do użyt-
kowania – mówi Justyna 
Krakowiak z Zarządu 
Inwestycji Miejskich.
Na nowym placu za-
baw zostały zamon-

towane urządzenia wie-
lofunkcyjne ze zjeżdżalnią, 
ruchomymi schodkami, 
wirującą huśtawką oraz 
zjazdem typu tyrolka. By-
walcy będą mogli korzystać 
ze stołu do gry w piłkarzy-
ki, urządzenia do ćwiczeń 
koordynacji ruchowej oraz 
trampoliny ziemnej. Dodat-
kowo na nawierzchni zosta-
ły zamontowane cztery gry 

planszowe: twister, darts, 
klasy i alfabet. Największą 
atrakcją nowego placu za-
baw jest jednak kula wspi-
naczkowa w formie piłki 
nożnej o średnicy 1,6 m. Nie 
brakuje też ławek, koszy 
i stojaków rowerowych.
Plac położony jest  pomię-
dzy ulicami: Niciarnianą 
i Sobolową oraz aleją Pił-
sudskiego. Inwestycja zo-
stała zrealizowana w ra-

mach łódzkiego Planu 
dla Osiedli kosztem 

448 tys. zł.  red
FOT. LODZ.PL
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NOWY HOTEL PRZY UL. OGRODOWEJ

NA WIDZEWIE

PLAC WIELU ZABAWPLAC WIELU ZABAWPLAC WIELU ZABAWPLAC WIELU ZABAW
Dwieście kompletnych wy-
prawek szkolnych trafi ło do 
dzieci w rodzinach zastępczych 
dzięki piątej edycji akcji „Bag 
To School”, którą organizuje 
Many Mornings, łódzki produ-
cent skarpetek nie do pary, 
przy współpracy z Urzędem 
Miasta Łodzi, EC1 Łódź i Cen-
trum Administracyjnym Pieczy 
Zastępczej.

W każdym plecaku znalazły 
się m.in. worki na buty, ze-
szyty, akcesoria plastyczne, 
piórniki z Harrym Potterem 
i kolorowe skarpetki Many 
Mornings.
– Program odpowiedzialno-
ś ci społecznej uruchomili-
śmy już w pierwszym roku 
działania Many Mornings. 
To rdzeń  naszego biznesu, 

ufun-
dowany na 
potrzeby dzielenia się  
benefi tami ze sku-
tecznego prowadze-
nia działalnoś ci 
gospodarczej 
– mówi Maciej 
B u t k o w s k i , 
w s p ó ł z a ł o -
życiel skarpetkowej fi rmy. 
– Równe szanse w edukacji 
mają szczególne znaczenie 
społeczne. To na początku 
życiowej drogi rozwijają się 
nasze możliwości, by w przy-
szłości dosięgnąć marzeń.
Dzięki współpracy z EC1 
Łódź wszyscy objęci akcją 
uczniowie mieli też okazję 
zwiedzić unikatową ekspo-
zycję Centrum Nauki i Tech-
niki.

„Bag to School” to dopie-
ro początek działań na 
rzecz edukacji w ramach 
programu społecznej od-
powiedzialności biznesu 
realizowanego przez Many 
Mornings. Wkrótce fi rma 
uruchomi stypendia dla naj-
zdolniejszych projektantów 
i projektantek aplikujących 
na uczelnie wyższe.

red
FOT. LODZ.PL
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„Kulinaria i film” to hasło 
przewodnie 18. edycji Festiwa-
lu Dobrego Smaku. Jak mówią 
organizatorzy, dobre jedzenie 
jest jak dobry film – karmi 
oczy i wywołuje emocje. Czym 
nas zaskoczy w tym roku?

Inauguracją festiwalu było 
uroczyste odsłonięcie wy-
stawy plakatów i zdjęć 
z poprzednich edycji wy-
darzenia. Podczas ekspo-
zycji w restauracji Drukar-
nia Skład Chleba&Wina 
można zobaczyć również 
plakat tegorocznej imprezy 
przygotowany przez An-
drzeja Pągowskiego – arty-
stę, który na swoim koncie 
ma ponad 1000 projektów, 
w tym słynną pracę promu-
jącą fi lm „Miś”.

Nowe fi esty fi lmowe
Pierwszą częścią festiwa-
lu są fiesty filmowe trwa-
jące od 1 do 4 września. 
Zadaniem restauracji jest 
przygotowanie prawdzi-
wej uczty z filmowym 
motywem. Lokale biorące 
w nich udział to: Quale, 
Nitka, Cesky Film, Bella-
napoli, Drukarnia Skład 
Wina&Chleba, Zyner’s 
Restaurant by Anatewka, 
Montag oraz Ryżowa Buła. 
Rezerwacji można dokonać 
na stronie festiwalu (zeska-
nuj kod QR).
Festiwal już tradycyjnie 
wiąże się konkursem – 
uczestnicy wydarzenia 
wspólnie z jurorami wybio-
rą wtedy najlepsze danie, 
deser i koktajl alkoholo-
wy spośród autor-

skich propozy-
cji 39 łódzkich 
restauracji.
N o w o ś c i ą 
tegoroczne j 
e d y c j i  j e s t 
przegląd fil-
mów z jedze-
niem w tle. Do 
współpracy za-
proszono Ogrody 
Geyera, Kino Charlie 
i Muzeum Kinematografi i. 
W Kinie Charlie zobaczyć 
można fi lm „W trójkącie”. 
W Ogrodach Geyera odbę-
dą się dwie projekcje – na 
rozpoczęcie i zakończenie 
festiwalu – „Uczta Babette” 
i „Bezdroża”.

Katarzyna Sławińska

Już w najbliższy weekend parking 
przed CH Tulipan (ul. Piłsudskiego 
94) zapełni się food truckami z ca-
łej Polski.

W dniach 2–4 września łodzianie 
po raz kolejny będą mogli spró-
bować przysmaków z różnych 
stron świata na 
zjeździe barów 
na kółkach.

Do Łodzi zawitają wystawcy 
z całej Polski, oferując najpopu-
larniejsze dania street food. Fe-
stiwale food trucków cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem, 
dlatego na takiej imprezie warto 
uczcić jeden z ostatnich weeken-
dów tegorocznego lata.
Na smakoszy będą czekać stre-
f y  z jedzeniem i napojami. 

A w nich: amerykań-
skie burgery, frytki 

belgijskie, greckie souvlaki, hisz-
pańskie churros, kanapki z pa-
strami, lody tajskie, lemoniady 
molekularne oraz piwo „z kija”.
Wstęp na wydarzenie jest bez-
płatny. Impreza odbywać się 
będzie w piątek i sobotę od 
godz. 12:00 do 21:00, a w nie-
dzielę koniec zabawy przypad-
nie na godz. 20:00.

KS

FOT. LODZ.PL

FOT. MAT. PRAS.
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Burgery to tylko część
oferty festiwalowej
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wspólnie z jurorami wybio-
rą wtedy najlepsze danie, 
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ZLOT FOOD TRUCKÓW PRZY TULIPANIE

wy spośród autor-wy spośród autor-wy spośród autor-

Po więcej dań festiwalowych
warto zajrzeć na stronę

Zeskanuj kod QR 
i zobacz szczegóły

FDS:



SENIORADKA

Problemy ze snem dotyczą 
oczywiście nie tylko seniorów, 
ale wraz z wiekiem i złymi na-
wykami mogą się pogłębiać. 
Aby je zminimalizować, warto 
poznać czynniki, które mogą 
poprawić długość i  jakość 
s n u ,  a  n a s t ę p n i e  z m i e n i ć 
przyzwyczajenia oraz warunki 
w sypialni. Poznaj sposoby na 
dobry sen, dzięki którym rano 
będziesz wstawać wypoczętym 
i pełnym energii.

Sen jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu. Jego 
odpowiednia ilość oraz ja-
kość pełnią kluczową rolę 
w regeneracji. Wpływają 
też pozytywnie na funk-
cjonowanie mózgu (zapa-
miętywanie, koncentrację), 
zapewniają dobre samopo-
czucie, a nawet poprawiają 
stan skóry. Nie bez powo-
du w objęciach Morfeusza 
spędzamy około 1/3 życia. 
Niestety, wraz z wiekiem 
śpimy coraz gorzej. Może 
to wynikać z wielu przy-
czyn, np. z pogorszenia 
stanu zdrowia, niewielkiej 
aktywności w ciągu dnia 
czy mniejszego zapotrze-
bowania na sen. Pierw-
szym krokiem w kierunku 
poprawy jakości snu jest 
przestrzeganie kilku po-
niższych zasad.
• Pilnuj regularnych pór 

snu.
• W ciągu dnia znajdź 

czas na 

aktywność fizyczną, 
szczególnie taką na 
świeżym powietrzu.

• Unikaj długich drzemek 
w ciągu dnia.

• Wieczorem nie pij napo-
jów pobudzających (np. 
kawy, czarnej herbaty).

• Kolację jedz 2–3 godziny 
przed snem. Unikaj wte-
dy dań tłustych, ciężko-
strawnych i mocno przy-
prawionych (zwłaszcza 
ostrymi przyprawami).

• Nie oglądaj przed 
snem fi lmów lub pro-
gramów wywołują-
cych emocje.

Zadbaj o pokój, 
w którym śpisz
Odpowiednie warunki 
w sypialni są niezwy-
kle istotne dla nocne-
go wypoczynku. 
Powinno być 
w niej cicho, 
ciemno, odpo-
wiednio wilgot-
no i chłodno. 
Aby stworzyć 
takie warunki, 
skorzystaj z po-
niższych wska-
zówek. 
• Jeśli miesz-

kasz w pobli-
żu ruchliwej 
ul icy lub in-
nych hałaśli-
wych miejsc, 
uszczelnij okna. 
Zasłaniaj też je 
szczelnie, aby 

nie budziły Cię promie-
nie słoneczne.

• Zimą pamiętaj o nawil-
żaniu powietrza w po-
mieszczeniu. Prostym 
sposobem jest położe-
nie wilgotnego ręcznika 
na kaloryferze. Można 
także kupić ceramiczny 
nawilżacz do zawie-
szenia na grzejniku lub 
urządzenie elektryczne.

• Zadbaj o odpowiednią 
temperaturę – ok. 18°C.

Jakie pozycje do snu 
są najzdrowsze?
Spanie w niewłaściwej po-
zycji może być przyczyną 
nieprzespanych nocy lub 
bólów mięśniowo-kost-
nych. Aby ich uniknąć, 
warto układać się do snu 
w sposób zapewniający 
ciału jak największy kom-
fort. Spanie na brzuchu czy 
w pozycji embrionalnej nie 
jest polecane przez lekarzy. 

Za najzdrowsze 

dla człowieka uznawane 
jest ułożenie na wznak. Po-
zwala ono na rozluźnienie 
mięśni pleców i odciąże-
nie kręgosłupa, a ponadto 
nie powoduje ucisku na 
narządy wewnętrzne. Ko-
lejną dobrą pozycją jest 
spanie na boku. W tym 
wariancie warto jest deli-
katnie zgiąć nogi i włożyć 
poduszkę między kolana. 
Dzięki niej kręgosłup jest 

w neutralnej pozy-
cji, co minimali-
zuje dolegliwości 
bólowe. 

Jaki materac 
zapewnia 
dobry 
wypoczynek?
Jednym z waż-
niejszych czynni-

ków mających 
w p ł y w  n a 
zdrowy sen 
jest wygodny 
i dopasowa-
ny do indywi-
dualnych po-
trzeb materac. 
Niestety, wielu 
seniorów śpi na 
kanapach czy 
wersalkach, 
które nie za-
pewniają od-
powiedniej 
t w a r d o ś c i 
i wentylacji. 
W  t a k i c h 
p r z y p a d -
k a c h  d o -

brym rozwiązaniem jest tak 
zwany materac nawierzch-
niowy, najlepiej z wkładem 
z pianki wysokoelastycz-
nej, termoelastycznej lub 
lateksowej. Z pewnością 
zwiększy on komfort spa-
nia. Najwygodniejszym 
i najzdrowszym miejscem 
do spania jest jednak łóżko 
z dobrym materacem. Od-
powiednio dobrany powi-
nien podpierać całe ciało 
i dobrze dopasowywać się 
do niego. Seniorzy powinni 
unikać modeli niskich oraz 
tych z miękkim wkładem. 
Najlepiej, gdy materac bę-
dzie miał minimum 20 cm 
wysokości i będzie sprę-
żysty. Osobom starszym 
zaleca się materace średnio 
twarde, sprężynowe lub 
z pianki wysokoelastycznej. 
Równie ważna dla zdrowe-
go snu jest odpowiednia 
poduszka. Powinna ona za-
pewniać odpowiednie pod-
parcie dla głowy, kręgosłu-
pa szyjnego oraz barków. 
Przy wyborze dobrze kie-
rować się pozycją, w której 
najczęściej się śpi. Dla tych, 
którzy układają się na ple-
cach, nie powinna być zbyt 
wysoka, a dla osób śpiących 
na boku – musi być tak do-
pasowana, żeby wypełniła 
przestrzeń między głową 
a barkiem. Dzięki temu te 
części ciała będą odciążone, 
a górny odcinek kręgosłupa 
ułożony w linii prostej.

OHO
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Grupa sąsiedzka z ul. 10 Lu-
tego 7/9 zaprasza bliższych 
i dalszych znajomych na pik-
nik w sobotę, 3 września, na 
godz. 15:00.

Nieformalna sąs iedz-
ka grupa mieszkańców 
z ul. 10 Lutego kilka lat 

temu była inicjatorem 
powstania  muralu na 
podwórku ich kamie-
nicy.  Tym razem chce 
i n t e g r o w a ć  s p o ł e c z -
ność, szczególnie osoby 
w  w i e k u  6 0 + ,  w o k ó ł 
zieleni.  Seniorzy mają 
w planach m.in. nasadze-

nia roślin przyjaznych 
owadom zapylającym. 
W sobotę chcą przywra-
cać atmosferę dawnych 
łódzkich podwórek, ba-
wiąc się przy muzyce 
i wacie cukrowej. 

red

snu.
W ciągu dnia znajdź 
czas na 

WPADNIJ NA SĄSIEDZKI PIKNIK! WPADNIJ NA SĄSIEDZKI PIKNIK! 
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Sen jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu. Jego 
odpowiednia ilość oraz ja-
kość pełnią kluczową rolę 
w regeneracji. Wpływają 
też pozytywnie na funk-
cjonowanie mózgu (zapa-
miętywanie, koncentrację), 
zapewniają dobre samopo-
czucie, a nawet poprawiają 
stan skóry. Nie bez powo-
du w objęciach Morfeusza 
spędzamy około 1/3 życia. 
Niestety, wraz z wiekiem 
śpimy coraz gorzej. Może 
to wynikać z wielu przy-
czyn, np. z pogorszenia 
stanu zdrowia, niewielkiej 
aktywności w ciągu dnia 
czy mniejszego zapotrze-
bowania na sen. Pierw-
szym krokiem w kierunku 
poprawy jakości snu jest 
przestrzeganie kilku po-

Pilnuj regularnych pór 

• Nie oglądaj przed 
snem fi lmów lub pro-
gramów wywołują-
cych emocje.

Zadbaj o pokój, 
w którym śpisz
Odpowiednie warunki 
w sypialni są niezwy-
kle istotne dla nocne-
go wypoczynku. 
Powinno być 
w niej cicho, 
ciemno, odpo-
wiednio wilgot-
no i chłodno. 
Aby stworzyć 
takie warunki, 
skorzystaj z po-
niższych wska-
zówek. 
• Jeśli miesz-

kasz w pobli-
żu ruchliwej 
ul icy lub in-
nych hałaśli-
wych miejsc, 
uszczelnij okna. 

cji, co minimali-
zuje dolegliwości 
bólowe. 

Jaki materac 
zapewnia 
dobry 
wypoczynek?
Jednym z waż-
niejszych czynni-

ków mających 
w p ł y w  n a 
zdrowy sen 
jest wygodny 
i dopasowa-
ny do indywi-
dualnych po-
trzeb materac. 
Niestety, wielu 
seniorów śpi na 
kanapach czy 
wersalkach, 
które nie za-
pewniają od-
powiedniej 
t w a r d o ś c i 
i wentylacji. 
W  t a k i c h 
p r z y p a d -
k a c h  d o -

W ciągu dnia znajdź 
uszczelnij okna. 
Zasłaniaj też je 
szczelnie, aby 
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Jest 95-latkiem i kocha śpie-
wać. Pomimo upływu czasu ma 
w sobie jeszcze siłę do występo-
wania w chórze. Stefan Pietrzak 
to najstarszy członek łódzkiego 
Stowarzyszenia Śpiewaczego 
im. Stanisława Moniuszki.

Stefan Pietrzak urodził się 13 
sierpnia 1927 r. Wychowy-
wał się na Bałutach w bar-
dzo wierzącej, katolickiej 
rodzinie. Często chodził na 
msze święte, podczas któ-
rych śpiewał chór.
– Bardzo lubiłem im się 
przysłuchiwać. W szkole też 
występowałem w chórze, ale 
gdy przyszła wojna, szkołę 
zamknięto – mówi Stefan.   
Po II wojnie światowej męż-
czyzna zamieszkał w Śród-
mieściu. Od 1945 r. zajmo-
wał się włókiennictwem. 
Pracował przy ul. Targo-
wej w dawnych Zakładach 
Przemysłu Bawełnianego 
im.  Obrońców Pokoju 
„Uniontex”. Był mistrzem 
tkackim, znał się na mecha-
nice.
– Byłem z siebie bardzo 
dumny, w końcu majster to 
nie byle kto – dodaje łodzia-
nin. 
Jego praca nie należała do 
łatwych, dlatego starał się 
umilać sobie wolne chwi-
le. Regularnie chodził do 

kościoła pod wezwaniem 
Zesłania Ducha Świętego 
w Łodzi. Działał tam chór 
„Jutrzenka”.
– Kiedyś w Łodzi było wie-
le zespołów. Ludzie kochali 
śpiewać. „Jutrzence” przy-
słuchiwałem się w szcze-
gólności i bardzo mi się 
podobało, ale byłem młody 
i nieśmiały, wstydziłem się 
do nich zapisać – mówi Stefan. 

Bał się dołączyć do
„Moniuszkowców”
Momentem przełomowym 
był przyjazd do Łodzi Fran-
ciszka Wesołowskiego. To 
właśnie on zaczął pracować 
jako organista w kościele 
przy pl. Wolności. Niedługo 
po objęciu swojej funkcji mu-
zyk wystąpił do proboszcza 
z prośbą o utworzenie dru-
giego chóru dla młodych 
ludzi. Uzyskał zgodę. 
– Od razu się tam zapisałem. 
Śpiewaliśmy podczas mszy, 
ale nie trwało to zbyt długo. 
Może rok. Osoby pracujące 
w kościele były niewygod-
ne dla ówczesnej władzy, 
a Wesołowski chciał się roz-
wijać, dlatego rzucił tę pracę. 
W późniejszych latach został 
profesorem – dodaje łodzia-
nin. 
Stefan wraz z kolegami prze-
szedł do drugiego zespołu 

i śpiewał w nim do bodajże 
1968 r. Ta grupa również 
się rozpadła, a on dołączył 
do chóru występującego 
w kościele pod wezwaniem 
św. Józefa przy Ogrodowej. 
Spotkał tam kilku „Mo-
niuszkowców”, którzy bar-
dzo chcieli mieć go u siebie. 
Na samym początku nie był 
zbyt chętny. Bał się, że do 
nich nie pasuje. 
– „Moniuszkowców” zna-
łem z różnych opowiadań 
i bywałem na ich koncer-
tach. Wiedziałem, że są do-
brzy, inteligentni i poważni. 
Mieli wysoki poziom i klasę. 
Obawiałem się, że się tu nie 
odnajdę – zwierza się Stefan 
Pietrzak.  
Przejmował się również tym, 
że będzie gruntownie prze-
słuchiwany i testowany pod 
kątem swoich umiejętności 
wokalnych. Na szczęście 
tak się nie stało. Stefan przy-
szedł na jedną z prób i mu 
się spodobało. W zespole jest 
od 1984 r. do dzisiaj.  
– Śpiewam różne utwory: 
kościelne, ludowe, rozryw-
kowe. Lubię romanse. To-
warzystwo jest tutaj wesołe, 
dużo się śmiejemy – mówi 
łodzianin.
Jak podkreśla, występo-
wanie w zespole wiąże się 
z jeszcze jedną zaletą. To 

swego rodzaju obowiązek, 
dzięki któremu można wyjść 
z domu i podjąć aktywność. 
– Gdyby nie śpiewanie, sie-
działbym cały czas w czte-
rech ścianach, a tak przynaj-
mniej mam co robić – dodaje.
Śpiewa tenorem, ma bar-
dzo czysty głos i doskona-
łą intonację. Idealnie trafia 
w dźwięki i chętnie popra-
wia swoich kolegów.

Zwiedził Polskę 
i Europę 
Razem z „Moniuszkowca-
mi” daje wiele koncertów, 
jeździ na warsztaty i kon-
kursy. Przy okazji występów 
w wielu polskich miastach 
odwiedził również Wilno 
i Lwów. W domu grywa na 
pianinie elektrycznym. Swe-
go czasu lubił też bawić się 
elektroniką i skończył różne 
kursy. Naprawiał telewi-
zory i radia. Nie za bardzo 
podobają mu się współcze-
sne piosenki, ale lubi te z lat 
70. W jego muzycznej pasji 
wspierała go żona.
– Gdy jeszcze żyła, nigdy nie 
zabraniała mi przychodzenia 
na próby. Nie miała preten-
sji i nie przeszkadzało jej to, 
że w zespole mamy wiele 
dziewczyn. Nie była zazdro-
sna – dodaje łodzianin.
Niestety, pana Stefana 

opuszczają już siły fi zyczne. 
Czasami czuje, że nie do-
trze na próbę. Jeżeli pogoda 
sprzyja, w siedzibie „Mo-
niuszkowców” pojawia się 
dwa razy w tygodniu. Nie 
jest mu łatwo, ale koledzy się 
o niego troszczą, a po próbie 
odwożą do domu.
Podczas jednej z wizyt u le-
karza usłyszał, że nie powi-
nien śpiewać.
– Byłem kiedyś u laryngo-
loga, który zajrzał mi w gar-
dło. Zauważył, że jest zdarte 
i zapytał mnie, czy krzyczę. 
A ja mu powiedziałem, że 
występuję w chórze. Ale ja-
koś jeszcze sobie daję radę. 
Lubię muzykę – podkreśla 
łodzianin.
Stefan chce śpiewać jak naj-
dłużej.

ŚPIEWAJĄCY ŚPIEWAJĄCY 

SENIORSENIOR

NAPISZ I OPOWIEDZ NAM O SWOJEJ PASJI:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

INFO
Stowarzyszenie Śpiewacze 
im. Stanisława Moniuszki 
istnieje od 1894 r. Z okazji 

urodzin ul. Ogrodowej „Moniusz-
kowcy” zorganizują 18 września 
koncert w swojej siedzibie przy 
Ogrodowej 34. Podczas imprezy 

przedstawią piosenki o Łodzi 
i rodzimy folklor. Wstęp wolny, 

rozpoczęcie o godz. 18.00.
22 września o godz. 18.00 

w cyklu „Czwartkowe Wieczory 
Muzyczne u Moniuszkowców” 
odbędzie się koncert zespołu 
gitar klasycznych pod tytułem 

„Szablą i struną”. To będzie mu-
zyka z ekranizacji dzieł Henryka 

Sienkiewicza. Wstęp wolny. 



WEEKEND W ŁODZI88 Piątek, 2 września  |  nr 101/2022 (184)

Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitu-
larz (2–4 września) ma najbogatszy 
program spośród wszystkich po-
przednich edycji.

Organizatorzy zaplanowali po-
nad 400 godzin spotkań z gośćmi 
oraz panele dyskusyjne, prelek-
cje, pokazy, warsztaty i konkursy. 
Kapitularz odwiedzą takie sławy 
fantastyki jak: Michał Gołkowski, 
Witold Jabłoński czy Robert M. 
Wegner – pisarz fantasy, autor 
opowiadań i powieści osadzo-
nych w świecie Meekhanu. Go-
ściem specjalnym będzie Woj-
ciech Siudmak – malarz, autor 
„Powitania dnia” przy ul. Więc-
kowskiego 3. Zaplanowany został 
także konkurs cosplay, warsztaty 
rzemieślnicze i wystawa sów. 
W programie są także rozgrywki 
gier planszowych, konsolowych 
i RPG. Dla lubiących zakupy 
i polujących na oryginalne gry, 
akcesoria oraz nowości ze świata 
fantastyki udostępniona będzie 
przestrzeń targowa, a ci, którzy 
zechcą odpocząć, mogą skorzy-
stać z legendarnych sleepro-
omów. 
Festiwal odbywać się będzie 
w budynku Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Łódzkiego 
przy ul. Pomorskiej 171/173.
Wejściówka na trzy dni festiwalu 
kosztuje 80 zł. Bilet na piątek – 40 
zł, sobotę – 60 zł, a wejście w nie-
dzielę kosztuje 30 zł.
Informacje o biletach i programie 
znajdują się na stronie: 
kapitularz.pl
 EMa

Zwycięzca 11. edycji The Voice 
of Poland, laureat nagrody 
publiczności w konkursie 
premier w Opolu, reprezen-
tant Polski w tegorocznym 
konkursie Eurowizji (zajął 12. 
miejsce) – Krystian Ochman 
– wystąpi 2 września o godz. 
19:00 w Teatrze Muzycznym 
przy ul. Północnej 47/51. 

Utalentowany wnuk 
słynnego polskiego teno-
ra, Wiesława Ochmana, 
w listopadzie 2021 r. wydał 

płytę „Ochman”, na której 
znalazł się jego pierwszy 
autorski utwór pt. „Świa-
tłocienie”. Koncerty arty-
sty, uznawanego za mu-
zyczne objawienie roku, 
są widowiskami pełnymi 
wokalnego kunsztu i ener-
gii. Krystian oprócz wyjąt-
kowych umiejętności wo-
kalnych jest też zdolnym 
instrumentalistą – gra na 
fortepianie i trąbce. Bilety 
kosztują: 100, 150 i 180 zł.
 EMa

FANTASTYKI!

KRYSTIAN OCHMAN
W TEATRZE MUZYCZNYM

FOTO: NAC

WEEKENDOWE KINO
NA LEŻAKACH

Do 11 września trwają ob-
chody 78. rocznicy likwi-
dacji Litzmannstadt Ghetto 
i 80. rocznicy Wielkiej 
Szpery.

W piątek, 2 września, 
o godz. 18:00 w Cen-
trum Dialogu odbędzie 
się spotkanie z Ocalałym 
z łódzkiego getta – Le-
onem Weintraubem – oraz 
pokaz reportażu „Leon 
– chłopiec, który przeżył 
piekło” (wstęp bezpłatny).  
Na niedzielę, 4 września, 
zaplanowane są aż cztery 
wydarzenia. O godz. 12:00 
w Muzeum Miasta Łodzi 
odbędzie się spotkanie 
pt. „O odkrywaniu historii 

obiektu: bransoletka z get-
ta i losy rodziny Terkeltau-
bów-Torreyów” (bilety: 
5 i 7 zł). O godz. 16:00 bę-
dzie można uczestniczyć 
w akcji performatywnej 
artystów z Teatru Chorea 
i Akademii Muzycznej, 
odnoszącej się do słynne-
go przemówienia Chaima 
Mordechaja Rumkow-
skiego, które przypomni 
Tomasz Rodowicz. Ak-
cja „Oddajcie mi swoje 
życie” odbędzie się przy 
ul. Zachodniej 14 (wstęp 
bezpłatny).  Zaraz po tym 
rozpocznie się przemarsz 
śladami dzieci z getta 
łódzkiego, który zakończy 
się przy rzeźbie chłopca 

inspirowanej „Marzeniem 
Abramka” przy Centrum 
Dialogu przy ul. Wojska 
Polskiego 83. Tam uczest-
nicy spotkania upamięt-
nią symbolicznie dzieci, 
które dorastały w getcie 
łódzkim i w większości 
nie przeżyły wojny. Na-
stępnie o godz. 18:00 
w Centrum Dialogu za-
planowana jest rozmowa 
z twórcami spektaklu ple-
nerowego „Szpera '42” 
z 2012 r. – Ruthie Oster-
man, Łucją Herszkowicz, 
Eliną Tonevą, Tomaszem 
Rodowiczem i Joanną 
Chmielecką (wstęp bez-
płatny).
 EMa

LITZMANNSTADT GHETTA I WIELKIEJ SZPERY
PAMIĘĆ O OFIARACH LIKWIDACJI

Pierwsze wrześniowe 
seanse TME Polówka to 
porcja doskonałego kina, 
które jak zwykle można 
obejrzeć bezpłatnie. 

W piątek, 2 wrze-
śnia, można zobaczyć 
hiszpańską komedię 

z Javierem Bardemem 
w roli szefa korpo-
racji, który okrutnie 
manipuluje pracowni-
kami (Brama Miasta, 
ul. Kilińskiego 66). Tego 
samego dnia w kinie 
na Widzewskiej Gór-
ce (ul. Chmielowskie-

go, Czernika, Bartoka) 
zostanie wyświetlony 
obsypany nagrodami 
fi lm „Parasite”, czyli 
mistrzowska opowieść 
o rodzinie nieudaczni-
ków, którzy z perfekcyj-
nym planem chcą wejść 
do świata bogaczy. Na-

tomiast w sobotę Fuzja 
(ul. Milionowa 6a) wy-
świetli horror „Doktor 
sen”, w którym główną 
rolę gra Ewan McGre-
gor. Niedzielne seanse 
Polówki to: „Był sobie 
chłopiec” na Moto Po-
lówce (Parking TME) 

i fi lm z ukraińskimi 
napisami pt. „Z zawią-
zanymi oczami” na Sta-
wach Stefańskiego. 
Wrześniowe projek-
cje TME Polówka roz-
poczynają się o godz. 
20:00.
 EMa

WEEKENDOWE KINOWEEKENDOWE KINO
NA LEŻAKACHNA LEŻAKACH

ŁÓDŹŁÓDŹ
STOLICĄSTOLICĄ

FOTO: MAT. PRAS.

FOTO: MAT. PRAS.

FOTO: MAT. PRAS.
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Zielona Łódź zaprasza na miej-
ski plener rysunkowy w parku 
im. Sienkiewicza. Będziemy 
szczególnie uważnie obserwo-
wać warunki atmosferyczne 
i ich wpływ na postrzeganie 
naszego otoczenia. 

Śladami impresjonistów 
wielokrotnie będziemy stu-
diować te same elementy 
parkowej przyrody, by za-
obserwować, jak zmieniają 
się razem z pogodą.
Zajęcia rozpoczynają się 

zbiórką w Warsztacie Ar-
tysty naprzeciwko parku 
im. Sienkiewicza. Uczest-
nicy będą mogli wybrać 
materiały potrzebne im do 
pracy oraz zabrać ze sobą 
sztalugę plenerową i akce-
soria. Następnie całą grupą 
zajmą wyznaczone miejsce 
w parku, gdzie będą indy-
widualnie pracować przy 
sztalugach.
Na warsztatach będzie 
można nauczyć się rysunku 
i malowania z obserwacji, 

co oznacza także studiowa-
nie przyrody i architektury 
parku Sienkiewicza.
 EMa

W piątek i sobotę (2–3 września) 
Manufaktura zaprasza na Manu-
tornister – targi zajęć pozaszkol-
nych, które w godz. 12:00–20:00 
będą odbywać się w rotundzie 
centrum handlowego. 

Ofertę dla dzieci i młodzieży na 
rok szkolny 2022/2023 przed-
stawią łódzkie instytucje kultu-
ry, szkoły językowe i taneczne, 

drużyny sportowe, kluby fi t-
ness oraz wiele innych. Można 
będzie zapisać dzieci na zajęcia 
z każdego języka świata. Na 
stoiska zaproszą MiG Szkolenia 
Językowe, Szkoły Helen Doron 
English, British Centre, Alliance 
Françaiseoraz BJ Centre Langu-
age. Szkoła Chow Gar Kung Fu 
da pokaz sztuk walki, a Saturn 
Fitness – samoobrony (aero-

boks). Na fanów tenisa czekać 
będą Fundacja Eurotenis i Miej-
ski Klub Tenisowy. Tancerze 
Egurrola Dance Studio zapre-
zentują różne style taneczne. 
Nowych talentów wokalnych 
poszukiwać będzie Chór Dzie-
cięcego Miasta Łodzi, który wy-
stąpi w sobotę ok. godz. 15:00. 
Ofertę edukacyjno-rozrywkową 
przedstawią też Pałac Młodzie-

ży, Zespół Szkół Cosinus, a także 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Łodzi.
Na spragnionych rozrywki 
i emocji czekać będą cztery pro-
fesjonalne symulatory wyści-
gowe, na których każdy będzie 
mógł sprawdzić się w roli kie-
rowcy Lamborghini Huracan 
Super Trofeo na włoskim torze 
wyścigowym Monza. EMa

ZIELONA ŁÓDŹ

MANUFAKTURA

BEZPŁATNY PLENER RYSUNKOWY

POZASZKOLNYCH

BEETHOVEN
W KOŚCIELE

TARGI ZAJĘĆ

INFO
ZBIÓRKA:
WARSZTAT ARTYSTY, 
UL. TUWIMA 22/26
REZERWACJA SZTALUGI:
42 307 08 08, 
SKLEP@WARSZTATARTYSTY.PL

Orkiestra Polish Camerata 
zaprasza na kolejny koncert 
w ramach VII Festiwalu „Po-
lish Camerata swojemu mia-
stu – Ludwig van Beethoven, 
spóźniony jubileusz”.

W niedzielę, 4 września, 
o godz. 17:00 będzie można 
posłuchać dwóch koncer-
tów symfonicznych mu-
zycznego geniusza wszech 
czasów. Będzie to poru-
szająca II Symfonia D-dur 
op. 36, którą Beethoven 
skomponował w obliczu 
nasilającej się głuchoty, 

oraz IV Symfonia B-dur 
op. 60 – dzieło genialne, 
ale pozostające w cieniu in-
nych utworów kompozy-
tora. Berlioz, Mendelssohn 
i Schumann uważali je 
za wybitne, a sam Men-
delssohn był przez długi 
czas właścicielem rękopisu 
symfonii.
Koncert, na który wstęp 
jest bezpłatny, odbędzie się 
w Kościele Ewangelicko-
-Reformowanym w Łodzi 
przy ul. Radwańskiej 37.
 EMa

BEETHOVEN
W KOŚCIELE

FOTO: MAT. PRAS.

FOTO: MAT. PRAS.

FOTO: LODZ.PL

FOTO: WIKIPEDIA
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FOTO: MAT. PRAS.

WĘDROWNY MNICH,
ZŁOTY PŁAZ
I MODA W GALERII

Galeria Ogrodowa8 w piątek, 
2 września, o godz. 18:00 za-
prezentuje dwie wystawy. 

„Wędrowny mnich” 
autorstwa Agnieszki 
Koteckiej to opowieść 
o wędrówce, instalacja 
stworzona z tekstyliów, 
którym nadano liturgicz-
ne znaczenie. 
Drugą wystawę, która 
nosi tytuł „Złoty płaz”, 
przygotował Fernando 

Montiel Klint. To zbiór fo-
tografi i, które łączy temat 
komunikacji, mieszanka 
nauki, sztuki i rytuałów 
oraz zaproszenie do za-
chwytu, który według 
autora jest początkiem 
relacji skłaniającej do od-
powiedzialności za środo-
wisko. Obojga autorów łą-
czy Meksyk – Agnieszka 
Kotecka mieszka w nim 
do wielu lat, a Fernando 
Montiel Klint jest oby-

watelem kraju, którego 
kulturę często uwiecznia 
na fotografi ach. Uczest-
nicy wernisażu będą mo-
gli zrobić także zakupy 
w butiku Pop up Shop by 
Modopolis, który oferuje 
zrównoważoną i odpo-
wiedzialną modę łódz-
kich projektantów. 
Galeria mieści się w biu-
rowcu Ogrodowa Offi ce 
przy ul. Ogrodowej 8.
 EMa
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ZESKANUJ KOD QR 
I ZOBACZ NAJPIĘKNIEJSZE 
ZDJĘCIA NASZEGO MIASTA
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WWW.BIP.UML.LODZ.PL

,

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 2 września 2022 r. do dnia 23 września 2022 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi 
przy ulicy Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykazy:

informuje, że w dniach od 2 września 2022 r. do 23 września 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 
wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy: 

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy:
1. ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, działki nr 162/2, 165/2 i 163/5, obręb G-17, KW LD1M/00357407/4, LD1M/00360813/7, LD1M/00016282/9, 

łączna pow. 10 689 m2;
2. ul. Kruczej bez numeru, działka nr 151, obręb G-3, KW LD1M/00096715/8, pow. 736 m2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu;
3. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru, działki nr 180/1 i 122/11, obręb W-25 oraz działka nr 1/50, obręb W-26, 

KW LD1M/00343820/4, pow. 1 529 m2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości 
przyległych;

4. ul. Józefów bez numeru, działki nr 87/12, 87/14 i 87/15, obręb G-45, KW LD1M/00337488/9, pow. 406 m2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

• ul. Tatrzańskiej 113B (część działki nr 80/10 w obrębie G-17) o powierzchni 0,36 m2, 
• ul. Tuszyńskiej 112 (część działki nr 1030/2 w obrębie G-26) o powierzchni 11 m2,             
• ul. płk. Jana Kilińskiego 300 i Walerego Przyborowskiego bez numeru (części działek nr 6/1 oraz  nr 7/37 w obrębie G-15) o łącznej powierzchni 1,55 m2, 

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat,
• ul. Ary Sternfelda bez numeru (części działek nr 591/2 oraz nr 587/3 - w obrębie G-28) o łącznej powierzchni 579 m2, 
• ul. Maratońskiej 117 (działka nr 358/13 - w obrębie P-23) o powierzchni 1254 m2, 
• ul. Rzgowskiej 217 i Rzgowskiej bez numeru (części działki nr 417/146 oraz część działki nr 417/149 - w obrębie G-27) o łącznej powierzchni 124,40 m2,
• ul. Ikara bez numeru (działka nr 254/1 - w obrębie P-37) o powierzchni 2437 m2,
• ul. Bolesława Limanowskiego 194/196, Mazurskiej 21, Karpiej 65/67 oraz Antoniego Wiwulskiego bez numeru (część działki nr 26/1- w obrębie B-44, 

część działki nr 140/42 w obrębie G-16, część działki nr 251/16 w obrębie G-16 oraz część działki nr 3/17 w obrębie G-11) o łącznej  powierzchni 20 m2,
• ul. Maratońskiej 24/32 (działka nr 367/15 oraz działka nr 367/5 - w obrębie P-24) o łącznej powierzchni 284 m2,
• ul. Cieszyńskiej 47 B i Cieszyńskiej bez numeru ( działka nr 4/121, działka nr 4/122 oraz działka nr 4/170 w obrębie G-10) o łącznej powierzchni 1022 m2, 

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,
• ul. Pienistej bez numeru (część działki nr 143 w obrębie P-33) o powierzchni 1478 m2,

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez współwłaścicieli zasad korzystania z części nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Łodzi.
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FOT. WIDZEW ŁÓDŹ (MARCIN BRYJA)

FOT. ORZEŁ ŁÓDŹ

Wisła Płock 7 19:7 16
Legia Warszawa 7 10:7 14
Raków Częstochowa 6 11:6 13
Pogoń Szczecin 7 11:7 13
Radomiak Radom 7 9:9 11
Cracovia Kraków 7 8:6 10
Widzew Łódź 7 9:8 10
Korona Kielce 7 8:7 10
Stal Mielec 7 10:10 10
Śląsk Wrocław 7 6:9 9
Warta Poznań 7 6:9 9
Górnik Zabrze 6 8:8 8
Jagiellonia Białystok 7 8:9 8
Zagłębie Lubin 7 3:7 8
Lech Poznań 6 6:7 7
Piast Gliwice 6 5:6 6
Miedź Legnica 6 6:11 4
Lechia Gdańsk 6 5:15 3

MISTRZ           PUCHARY            SPADEK

M     G   PKTEKSTRAKLASA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tabela na 02.09.2022, godz. 20:30

Widzew odpadł z Pucharu 
i może skupić się na lidze – tak 
prześmiewczo można sko-
mentować wstydliwą porażkę 
łódzkiego klubu z drugoligo-
wym KKS-em Kalisz. Okazja 
do zmazania tej plamy przyj-
dzie szybko, bo już w niedzielę 
(4 września) Widzew zagra z mi-
strzem Polski, Lechem Poznań. 

P o d o p i e c z n i  J a n u s z a 
Niedźwiedzia  są  jed-
ną z najlepiej punktują-
cych ekip na wyjazdach. 
W czterech meczach zdo-
byli siedem punktów, co 
jest trzecim wynikiem 
w całej lidze. Zaś Lech na 
własnym boisku spisuje 
gorzej niż przeciętnie. Czte-
ry próby i tylko jedna wy-
grana. Statystyki jednak na 
boisku nie grają, a ostatnie 
pucharowe starcie pokazują, 
że w piłce nożnej wszystko 
jest możliwe.
W poprzednim ligowym 
starciu Widzew pokazał, 
że może wygrywać z naj-
lepszymi. Po meczu peł-
nym emocji RTS pokonał 
liderującą Wisłę Płock. Be-
niaminek pokazał, że po-

Na przedsezonowych konfe-
rencjach Witold Skrzydlewski 
zapowiadał, że w tym sezonie 
Orzeł idzie po awans. Począt-
kowo komentatorzy nie brali 
tego zbyt poważnie, jednak 
rzeczywistość pokazała, że 
prezes nie blefował, bo łódzcy 
żużlowcy są o krok od fi nału. 
Przed nimi niedzielny (4 wrze-
śnia) rewanż z Cellfastem Wil-
kami Krosno.

Pierwszy z meczów roz-
grywany w Łodzi miał 
wszystko, żeby nazwać 
go hitowym starciem. 
Początkowo Orzeł nie 
mógł złapać odpowied-
niego rytmu i dość dłu-
go przegrywał, jednak 
kiedy zawodnicy weszli 
już na właściwe obroty, 
udało się odrobić straty 
i zbudować przewagę 
ośmiu oczek. Najsku-
teczniejszym z orłów 
był Lucke Becker, któ-
ry zdobył aż 14 punk-
tów. Dobrze spisali się 

trafił trafnie zdiagnozować 
błędy wieku dziecięcego 
z początku sezonu i część 
efektowności przełożyć na 
pragmatyzm. Jeżeli zespół 
w podobnym stylu zagra 
mecz w Poznaniu, może li-
czyć na punkty. 

Przebudzenie?
Lech w tym sezonie zdecy-
dowanie zawodzi. Mimo 
awansu do Ligi Konferencji 
UEFA kibice są mocno roz-
czarowani stylem, w jaki to 
się stało. Poczynania ligo-
we również pozostawiają 
sporo do życzenia. Kolejorz 
w sześciu meczach zgro-
madził jedynie sześć oczek. 
Wytykany jest również brak 
odpowiednich wzmocnień. 
Poznaniacy zarzucali sieci 
na wielu zawodników, ale za 
każdym razem rezygnowali, 
twierdząc, że finalna cena 
była za wysoka. Tak było 
m.in w przypadku Damiana 
Kądziora czy Dawida Kow-
nackiego. Mecz odbędzie 
się w niedzielę (4 września) 
o godz. 17:30 na Stadionie 
Poznań. 

PB

również Brady Kurz (9) 
i Marcin Nowak (10). 
Czy przewaga zbudowana 
na własnym obiekcie po-
zwoli łódzkiemu zespołowi 
spokojnie myśleć o awan-
sie? Zdecydowanie nie. Ow-
szem, jest ona sporym uła-
twieniem, ale jak pokazuje 
chociażby poprzedni mecz 
z Falubazem Zielona Góra 
– wyjazdowe spotkania są 
dla Orła trudne i potrafi  on 
na nich zgubić przewagę. 
Rewanż z krośnieńskimi 
Wilkami będzie trudną 
przeprawą, ale chęć doko-
nania rzeczy wielkich jest 
w Orle ogromna. Wszy-
scy zdają sobie spra-
wę, że nowoczesny 
obiekt zasługuje 
na Ekstraligę. 

Emocje 
na Moto Arenie
Nim silniki zaryczą w Kro-
śnie na Moto Arenie, zosta-
nie rozegrana runda Indywi-
dualnych Mistrzostw Europy 
TAURON Speedway Euro 
Championship. Bilety można 
nabywać za pośrednic-
twem platfor-
my ebilet.pl

PB

WYGRAĆ WYGRAĆ 
Z MISTRZEM

WIDZEWLECH
ŁÓDŹPOZNAŃ

EKSTRAKLASAEKSTRAKLASA

8. KOLEJKA8. KOLEJKA
NIEDZIELA

(4 WRZEŚNIA)
GODZ. 17:30

CANAL+CANAL+

Z MISTRZEMZ MISTRZEMZ MISTRZEMZ MISTRZEM

 W DRODZE PO FINAŁ!  W DRODZE PO FINAŁ! 

BILETY
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ŁÓDZKA POGODYNKA
20°C

02.09
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Izabela, Julian,
Stefan, Stefania,
Dionizy, Eliza

21°C 21°C

03.09 04.09
SOBOTA NIEDZIELAImieniny 

obchodzą:
Joachim, Szymon,
Izabela, Antoni,
Bronisław, Grzegorz

Imieniny 
obchodzą:
Bonifacy, Ida,
Roch, Adela,
Daniela, Hermina

2 września 1941 r. w Brze-
żanach k. Lwowa urodził 
się Antoni Szram – histo-
ryk sztuki, konserwator 
zabytków, twórca łódzkich 
muzeów i działacz kultury 
w Łodzi. Był absolwentem 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
gdzie uzyskał doktorat 
z historii sztuki. Od 1964 r. 
mieszkał i pracował w Ło-
dzi. Pełnił funkcję konser-
watora łódzkich zabytków, 
dokonał m.in. pierwszego 
spisu obiektów znajdu-
jących się pod ochroną, 
uświadamiając, że postin-
dustrialna zabudowa mia-
sta to również cenne arte-
fakty, o które należy dbać. 
Był pomysłodawcą i pierw-
szym dyrektorem Muzeum 

Historii Miasta Łodzi (od 
1975 r .) ,  a  także 
p o m y s ł o d a w c ą 
Muzeum Kinema-
tografii jako jeden 
z działów MHMŁ. 
Przyczynił się rów-
nież do powstania 
Muzeum Sportu 
w hali sportowej 
czy adaptacji fabry-
ki na Radogoszczu 
na oddział MTN. 
Przez wiele lat An-
toni Szram był też 
prezesem oddziału 
łódzkiego Stowa-
rzyszenia History-
ków Sztuki. 
W 2015 r. Fundacja 
Ulicy Piotrkowskiej 

uhonorowała go tytułem 
„Obywatel Szram – Pierw-
szy Anioł Łodzi”. W tym sa-
mym roku otrzymał nagro-
dę Prezydenta Miasta Łodzi 
w dziedzinie sztuki i upo-
wszechniania kultury. 
Przygotował wiele orygi-
nalnych wystaw, spotkań 
i wydarzeń, był współ-
autorem wielu publikacji 
dotyczących architektury 
regionu łódzkiego. 
Był konsultantem filmu 
„Ziemia obiecana” w reż. 
Andrzeja Wajdy oraz współ-
autorem obrazu „Fabryczna 
twarz Łodzi” (1971). 
Szram to ważna i barwna 
postać łódzkiej kultury. 
 Zmarł w Łodzi 

 27 VIII 2019 r.
agr

MIASTO RODZINNE

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

I na koniec kanikuły jeszcze próbka nieco 
bardziej pikantnych fraszek pana Juliana:

***

NOKTURN ZBRODNINOKTURN ZBRODNI
Ul. Chopina trudno dziś 
odnaleźć w labiryncie 
osiedlowych pasaży w re-
jonie ulic Julianowskiej 
i Murarskiej, a dawniej 
były to raczej mroczne 
ostępy północnej części 
Bałut, zabudowanej lichy-
mi domkami i kamienicz-
kami, po których nie ma 
już śladu. 
Pod nr 49 mieszkała tam 
przed wojną Marysia 
Zajdlerowa, wdowa po 
taksówkarzu Leonardzie, 
który zmarł w 1930 r., ze 
swoją nastoletnią córką 
Zosią. Maria była ładna 
i dobrze sobie radziła jako 
hafciarka, wyszywając 
dla bogatszych klientek 
piękne chusteczki oraz 
serwety. W wychowaniu 
córki pomagali jej dziad-
kowie, którzy prowadzili 
sklepik przy ul. Jasnej.
Jak na nieszczęście, Mary-
sia zakochała się na zabój 
w przystojnym Stachu Gi-
basie i znów zapragnęła 
być prawowitą żoną. 
Kawaler jednak nie spie-
szył się z ożenkiem, a do 

tego miał w okolicy spore 
powodzenie. 
Oszalała z miłości kobieta 
upatrywała niepowodze-
nia swych matrymonial-
nych planów w osobie 
córki, która chodziła do 
5 klasy szkoły powszech-
nej przy ul. Wspólnej. 
Pewnego razu Zosia znik-
nęła – nie było jej szkole, 
nie wróciła też do domu 
– więc sprawę zgłoszono 
policji. Funkcjonariuszy 
zaniepokoiło dość dziwne 
zachowanie matki, więc 
inspektor Elzesser-Nie-
dzielski zarządził prze-
szukanie posesji i niestety 
z dołu kloacznego wydo-
byto zwłoki 13-latki, któ-
ra wcześniej, jak wykaza-
ły ślady na ciele, została 
pobita i uduszona. Marię 
aresztowano, a oburzony 
i poruszony bałucki świa-
tek szykował się do linczu 
dzieciobójczyni. Rzecz 
miała miejsce jesienią 
1938 r., ale rozpoczęty pro-
ces o morderstwo córki nie 
został zakończony z uwagi 
na wybuch wojny… agr

Kolejne wydanie w poniedziałek 
5 września

Według Systemu Infor-
macji Miejskiej w Łodzi 
formalnie Helenów to 
obszar położony w po-
łudniowo-wschodniej 
części Bałut (osiedle ad-
miracyjne Bałuty-Doły), 
którego nazwa pocho-
dzi od parku znajdują-
cego się na tym terenie. 
Ale skąd się wzięła po-
wszechnie znana łodzia-
nom nazwa Helenów? 
Pomysłodawcami zało-
żenia eleganckiego par-
ku byli bracia Anstadt 
– sukcesorzy przemy-
słowego browaru przy 
ul. Pomorskiej. 

P r a c e  r o z p o c z ę t o 
w 1881 r. na obszarze 
12 ha, wykorzystując 
koryto  rzeki  Łódki . 
Budową zajmowała się 
berlińska firma ogrod-
nicza L. Spath. 
W 1885 r. park został 
otwarty dla publiczności 
i nadano mu imię Hele-
nów od imienia żony 
Ludwika Anstadta – 
Heleny, która była córką 
znanego przedsiębiorcy 
budowlanego, Rober-
ta Nestlera. Wstęp był 
płatny i dlatego w par-
ku Helenów spotykała 
się przede wszystkim 

ŁODZIANIZMY HELENÓWHELENÓW

PREKURSOR, WIZJONER, KREATORPREKURSOR, WIZJONER, KREATOR

Okładka książki o Antonim Szramie, wydana przez UMŁ w 2018 r.

Kolejność rzeczy:
 1. sentyment,
 2. temperament,
 3. moment,
 4. lament,
 5. aliment.

Kolejność rzeczy:
 1. sentyment,
 2. temperament,
 3. moment,
 4. lament,
 5. aliment.

***Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:
 1. sentyment, 1. sentyment, 1. sentyment, 1. sentyment,
 2. temperament, 2. temperament, 2. temperament, 2. temperament,
 3. moment, 3. moment, 3. moment, 3. moment,
 4. lament, 4. lament, 4. lament, 4. lament,
 5. aliment. 5. aliment. 5. aliment. 5. aliment.

KARTKA Z KALENDARZA

śmietanka towarzyska 
miasta, która mogła ko-
rzystać z licznych atrak-
cji: stylowej restauracji, 
gdzie serwowano piwo 
z pobliskiego browaru, 
oryginalnych pawilo-
nów nad stawem, pły-
wania na łódkach, toru 
kolarskiego,  ogląda-
nia ekspozycji dzikich 
zwierząt czy spacerów 
w pięknej scenerii i ro-
mantycznych spotkań 
p r z y  f o n t a n n i e  l u b 
w kamiennej grocie. 
To był ówczesny łódzki 
high life…  agr

Park Helenów 
na starej pocztówce

***Tu leży wieszcz,Tu leży wieszcz,
Przechodniu, nie szcz.Przechodniu, nie szcz.

Z tego morZ tego morał się wywodzi dla wielu,
nie protestuj, gdy sam smrodzisz,
śmierdzielu. śmierdzielu. 

*** ał się wywodzi dla wielu,ał się wywodzi dla wielu,
nie protestuj, gdy sam smrodzisz,nie protestuj, gdy sam smrodzisz,

Z pieprzem…

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima
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