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Wysoka na 3,5 metra, wido-
wiskowa rzeźba w kształcie 
serca stanie przy jednym 
z głównych skrzyżowań 
w Łodzi – tam, gdzie prze-
cina się ul. Zachodnia 
z ul. Ogrodową, naprze-
ciwko łódzkiego Luwru, 
czyli pałacu Poznańskiego. 
Jej powierzchnia będzie 
wypolerowana na wyso-
ki połysk, dzięki czemu 
będzie można przejrzeć 
się w niej jak w lustrze, 

a także zobaczyć, że nie ma 
w niej żadnych elementów 
konstrukcyjnych takich jak 
spawy czy łączenia.
Od kilkunastu dni na placu 
WOŚP, między pałacem 
Poznańskiego a hotelem 
Puro, trwają prace ziem-
ne. Nie są tu wymieniane 
instalacje, ale układany 
jest właśnie fundament 
pod nową, wielką atrakcję 
w mieście.   

ML
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Uroczyste odsłonięcie rzeźby „Serce WOŚP” z udziałem Jurka 
Owsiaka nastąpi 20 lipca. Znamy program wydarzenia! 

DEBATA O ŚMIECENIUDEBATA O ŚMIECENIU
Ponad 180 dzikich wysy-
pisk śmieci (najwięcej, aż 
66, na Widzewie) wska-
zali łodzianie ochotniczo 
uczestniczący w tworzeniu 
interaktywnej mapy, która 
powstaje w ramach projek-
tu badawczego Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicz-
nego Uniwersytetu Łódz-
kiego. 
Wszyscy, którzy przeka-
zali informacje o nielegal-
nych śmietniskach, mogą 
wziąć udział w kolejnej 
fazie projektu – w piątek 

(15 lipca) o godz. 16:00 na 
Wydziale Ekonomicz-
no-Socjologicznym UŁ 
(ul.  Rewolucji  1905 r. 
41/43) odbędzie się dys-
kusja nt. wysypisk śmieci 
i pomysłów na zmniejsze-
nie skali tego problemu.
Projekt będzie realizowa-
ny do 31 sierpnia. Każdy 
może w nim uczestniczyć, 
przesyłając zdjęcia i lokali-
zacje wysypisk za pośred-
nictwem formularza na 
stronie: www.dzikiewysy-
piska.uni.lodz.pl.  (pj)

FOT. WIZUALIZACJA

PROGRAM
Środa, 20 lipca

godz. 16:00 
uroczyste odsłonięcie rzeźby,
koncert w ramach 

”
Piotrkow-

ska Kameralnie”,
DJ set

godz. 22:00
światełko do nieba

Imprezie towarzyszyć będzie 
ogródek gastronomiczny ze 
specjalnym, 

”
sercowym” menu.

SERCE WOŚP

Jak przebiega remont ul. 6 sierp-
nia? Kiedy się zakończy? Na co 
natrafili robotnicy podczas ro-
bót podziemnych? Na te i inne 
pytania łodzianie otrzymają 
odpowiedzi podczas spaceru, 
już w najbliższy poniedziałek 
(18 lipca) o godz. 17.00. Start 
przy skrzyżowaniu ul. 6 sierp-
nia z ul. Żeligowskiego. 

Remontowany jest niemal 
cały odcinek ul. 6 sierp-
nia, od al. Włókniarzy do 
al. Kościuszki. W ramach 
inwestycji droga zyska 
nową podbudowę, na-

wierzchnię oraz chodniki. 
Prace potrwają do końca 
wakacji. Podczas spotka-
nia będzie można poroz-
mawiać z urzędnikami 
odpowiedzialnymi za 
inwestycję, zgłosić swoje 
wątpliwości oraz zadać 
pytania. 
Informacje o wszystkich 
spacerach można znaleźć 
na stronie www.lodz.pl/
spacery. Spotkania będą 
organizowane przez cały 
okres wakacji aż do po-
czątku września.  

red

ZAPYTAJ O REMONT

ZNAMY DATĘ ODSŁONIĘCIA!ZNAMY DATĘ ODSŁONIĘCIA!
CO W PROGRAMIE?CO W PROGRAMIE?
ZNAMY DATĘ ODSŁONIĘCIA!ZNAMY DATĘ ODSŁONIĘCIA!
CO W PROGRAMIE?CO W PROGRAMIE?

NA SYGNALE
Na ul.  Żubardzkiej  do 
70-latki spacerującej w to-
warzystwie 43-letniej córki 
podszedł nieznany mężczy-
zna i pociągnął za jej toreb-
kę. Kobieta pod wpływem 
szarpnięcia przewróciła 
się, lecz torebki nie puściła. 
Przestraszone poszkodo-
wane skryły się w pobli-
skiej restauracji i wezwały 

policję. Po przyjeździe stró-
że prawa rozpoczęli poszu-
kiwania sprawcy. 
Na ul.  Limanowskiego 
policjanci zauważyli za-
płakaną kobietę. Jak się 
okazało, ona również zo-
stała zaatakowana przez 
mężczyznę, którego wy-
gląd odpowiadał rysopi-
sowi podanemu przez po-

przednią pokrzywdzoną. 
Czterdziestosiedmiolatka 
relacjonowała, że trzymała 
w ręku teczkę z dokumen-
tami, którą niespodziewa-
nie wyrwał jej nieznany 
mężczyzna. Podczas roz-
mowy policjanci zauważy-
li podejrzanego po drugiej 
stronie ulicy. Mężczyzna 
został zatrzymany i od 

razu przyznał się do winy. 
Trzydziestodziewięciolatek 
usłyszał zarzuty kradzieży 
rozbójniczej i zuchwałej. Za 
te przestępstwa grozi kara 
nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Na wniosek 
Prokuratury Rejonowej 
Łódź-Bałuty sąd zdecydo-
wał o tymczasowym aresz-
towaniu podejrzanego. red

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

ZŁODZIEJ TOREBEK 
W RĘKACH POLICJI

RAJ DLA ZAPYLACZY
ŁĄKI KWIETNE

RAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZYRAJ DLA ZAPYLACZY
P o p r a w i a j ą  m i k ro k l i m a t , 
zatrzymują wodę w mieście, 
s t a n o w i ą  w a ż n y  e l e m e n t 
w produkcji jedzenia, a do 
tego pięknie wyglądają. 

Łąki kwietne to doskonała 
alternatywa dla standardo-
wych trawników. To raba-
ty składające się z traw, by-
lin oraz kwitnących roślin 
jednorocznych i wielolet-
nich. Ich kształt naśladuje 
naturalne kompozycje.
Po co nam łąki kwietne? 

To raj dla zapylaczy, czy-
li wszystkich stworzeń, 
które pomagają przenosić 
pyłki roślinne, a co za tym 
idzie, pomagają kwiatom 
się rozmnażać. Ta roślin-
no-zwierzęca współpraca 
odpowiada za jedną trze-
cią wszystkiego, co trafia 

na nasz talerz!
Jesienią każdy z nas może 
przyczynić się do powsta-
nia kolejnych łąk w Łodzi. 
Ponad dziesięć takich pro-
jektów zostało zgłoszo-
nych do Budżetu Obywa-
telskiego.

red

Łąki kwietne 
w Łodzi

park Źródeł Olechówki
park Podolski
skwer im. Jagiełły
skwer im. Kolbego
zieleniec przy Akademii 
Sztuk Pięknych
ZOO
łódzki „Manhattan”
Stawy Jana
Stawy Stefańskiego
ul. Wałowa

INFO

Jesienią każdy z nas może 
przyczynić się do powsta-

Łąki kwietne 
w Łodzi

park Źródeł Olechówki
park Podolski
skwer im. Jagiełły
skwer im. Kolbego
zieleniec przy Akademii 

FOT. ENVATO  ELEMENTS, ŁÓDŹ.PL
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Trwa rewitalizacja przy ul. Miel-
czarskiego. Miasto przebuduje 
ulicę i trzy stojące przy niej ka-
mienice. Pierwszy z remontów 
jest już na półmetku. Zagląda-
my na plac budowy.

Stojąca na końcu ul. Miel-
czarskiego kamienica 
przechodzi gruntowny 
remont. – Jesteśmy po wy-
burzeniach i demontażu 
zniszczonych elementów, 
wzmocniliśmy fundamen-
ty i kon-
strukcje 
budyn-
k ó w . 

Wykonane jest też nowe 
przyłącze CO i energetycz-
ne – mówi Olga Kassyań-
ska z Zarządu Inwestycji 
Miejskich. 
W tej chwili wykonawca, 
firma Vik-Bud, wymienia 
stropy w budynku, budu-
je szyb na windę, kładzie 
nowy dach i rozprowadza 
po kamienicy instalacje: 
elektryczną i wodno-kana-
lizacyjną. 
Rozpoczęty w 2021 r. re-
mont jest dzisiaj na półmet-
ku. We wszystkich trzech 
oficynach przy ul. Miel-

czarskiego 33 – fronto-
wej, lewej i pra-

wej – układ 

funkcji w lokalach będzie 
podobny: na parterze po-
wstaną lokale użytkowe, 
a na piętrach mieszkania. 
Zaplanowane na dole 
usługi obejmują małą ga-
stronomię, wypożyczalnię 
sprzętu sportowego i miej-
sca spotkań okolicznych 
mieszkańców: dom sąsiedz-
ki oraz salę rekreacyjną do 
nauki tańca i gimnastyki. 
Dla lokalu gastronomiczne-
go przewidziana jest możli-
wość wystawienia ogródka 
gastronomicznego. 
Mieszkania, jak wszystkie 
w programie rewitalizacji, 
będą urządzone pod klucz. 
Wyposażenie obejmie tzw. 
biały montaż, czyli urzą-
dzenia w łazienkach i zlew 
w kuchni. To oznacza, że 
nowi lokatorzy będą mu-
sieli jedynie ustawić meble 
i mogą już mieszkać.
Remont obejmie także 
urządzenie podwórka. 

Nie zabraknie ziele-
ni, ławek i nowego 
oświetlenia. Miesz-

kańcy 
wypo-
czywa-
jący na 
dziedzińcu 
będą mie-
li odsłonięty 
widok na te-
ren zieleni mię-
dzy kamienicą 
i  ul.  Ogrodową. 
Ogrody Karskiego 
będą oddzielone ażu-
rowym ogrodzeniem, 
a dzięki zamykanej furtce 
mieszkańcy będą mogli 
wychodzić bezpośrednio 
w stronę zieleni.
Remont kamienicy potrwa 
jeszcze około rok. Wyko-
nawca ma przed sobą 
prace na zabytkowej 
elewacji, montaż no-
wych okien, drzwi 
i ścianek działowych, 
wykonanie tynków oraz 
posadzek, rozprowadze-
nie instalacji po lokalach, 
urządzenie podwórka 
i wreszcie, wyposażenie 
mieszkań w sprzęty. Aha

Trzydzieści dziewięć miesz-
kań powstanie w bloku przy 
ul. Przędzalnianej 101/103, 
który jest wznoszony jako in-
westycja miasta i Widzewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego. 

Dom ma być gotowy 
w 2024 r. Dziewiętnaście 
powstających w nim miesz-
kań (w tym jedno przysto-
sowane do mieszkańców 
z niepełnosprawnościami) 
wzbogaci łódzkie zasoby 
komunalne – otrzymają je 
łodzianie czekający na lokal 
od gminy. Będą w nich obo-
wiązywać gminne stawki 
czynszowe nieprzekracza-
jące 11,70 zł za mkw. mie-
sięcznie. 
Resztę, a więc 20 lokali, 
WTBS rozdysponuje w ra-
mach tzw. budownictwa 
społecznego, w którym 
lokatorzy partycypują 
w kosztach budowy 
domu. 
– Mieszkania będą mieć 
pełen przekrój metra-
ży: od 30-metrowych 

kawalerek po 3-pokojowe, 
prawie 70-metrowe miesz-
kania. Zostaną oddane 
do użytku w typowym 
TBS-owskim standardzie: 
z białą armaturą i płytkami 
w łazienkach, z położony-
mi podłogami. Wystarczy 
wstawić meble, przywieźć 
rzeczy osobiste i miesz-
kać – mówi Rado-
sław Stępień, 
prezes WTBS. 
– W budynku 
będą też 

komórki lokatorskie, par-
king na poziomie gruntu 
oraz lokal użytkowy. 
Do 2025 r. dzięki współ-
pracy miasta z WTBS 
ma powstać jeszcze 
220 mieszkań. Kolejnych 
35 (w tym 17 dla loka-

torów komunal-

nych) przybędzie w budyn-
ku powstającym obecnie 
przy ul. Nawrot 98. Kolej-
ne dwie takie inwestycje 
są przygotowywane przy 
ul. Lubelskiej (70 mieszkań 

komunalnych) i przy 
zbiegu ul. Oblęgor-

skiej z ul. Widok 
(65 lokali).

(pj)

MPK Łódź wprowadza zmiany 
na liniach 53, 64, 65, 73, 75, 
80, 81, 82, 83, 86, 99, W i Z6. 
Część autobusów pojedzie 
nowymi trasami, zmienią się 
także rozkłady jazdy.

Od czwartku (14 lipca) 
zmianie uległy trasy linii 
65, 75 i W. Linia 65A zo-
stała skrócona do rejonu 
dworca Łódź Kaliska, 
kursuje przy szpitalu im. 

WAM na 
ul. Żerom-
skiego.

Natomiast linia 65B prze-
biegać będzie przez Po-
lesie i dworzec Łódź Ka-
liska na Lotnisko. Linia 
75 została skrócona z IKEI 
na Dąbrowę, a linia W jeź-
dzi z Widzewa do przy-
stanku Dąbrowskiego/ 
Podhalańska.
Zmienią się też częstotli-
wość i godziny odjazdów 
na liniach 64, 65, 73, 75, 82, 
99, W i Z6. 
Natomiast od 18 lipca 
zmienią się rozkłady jazdy 
linii 53, 81, 83 i 86.

TAnd

ZMIANA TRAS I ROZKŁADÓWZMIANA TRAS I ROZKŁADÓW

skiego. linii 53, 81, 83 i 86.
TAnd

WAM na 
ul. Żerom-
skiego.skiego.

ty i kon-
strukcje 
budyn-
k ó w . 

mont jest dzisiaj na półmet-
ku. We wszystkich trzech 
oficynach przy ul. Miel-

czarskiego 33 – fronto-
wej, lewej i pra-

wej – układ 

wość wystawienia ogródka 
gastronomicznego. 
Mieszkania, jak wszystkie 
w programie rewitalizacji, 
będą urządzone pod klucz. 
Wyposażenie obejmie tzw. 
biały montaż, czyli urzą-
dzenia w łazienkach i zlew 
w kuchni. To oznacza, że 
nowi lokatorzy będą mu-
sieli jedynie ustawić meble 
i mogą już mieszkać.
Remont obejmie także 
urządzenie podwórka. 

Nie zabraknie ziele-
ni, ławek i nowego 
oświetlenia. Miesz-

NA DOLE USŁUGI, NA DOLE USŁUGI, 
NA GÓRZE MIESZKANIANA GÓRZE MIESZKANIA

MIELCZARSKIEGO 33

FOT. ŁÓDŹ.PL

FOT. ŁÓDŹ.PL

Dom ma być gotowy 
w 2024 r. Dziewiętnaście 
powstających w nim miesz-
kań (w tym jedno przysto-
sowane do mieszkańców 
z niepełnosprawnościami) 
wzbogaci łódzkie zasoby 
komunalne – otrzymają je 
łodzianie czekający na lokal 
od gminy. Będą w nich obo-
wiązywać gminne stawki 
czynszowe nieprzekracza-

w łazienkach, z położony-
mi podłogami. Wystarczy 
wstawić meble, przywieźć 
rzeczy osobiste i miesz-
kać – mówi Rado-
sław Stępień, 
prezes WTBS. 
– W budynku 
będą też 

220 mieszkań. Kolejnych 
35 (w tym 17 dla loka-

torów komunal-

komunalnych) i przy 
zbiegu ul. Oblęgor-

skiej z ul. Widok 
(65 lokali).

(pj)
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39 LOKALI DLA ŁODZIAN
NOWA INWESTYCJA

Dzięki współpracy miasta z WTBS do 2025 r. 
powstanie jeszcze 220 mieszkań

Mieszkania zostaną urządzone pod klucz, 
co oznacza, że nowi lokatorzy 
będą mogli od razu się wprowadzić

MPK ŁÓDŹ
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By poczuć się jak w Azji, można 
przemierzyć tysiące kilometrów, 
ale można też... przespacerować 
się Piotrkowską do otwartej nie-
dawno nowej lokalizacji restau-
racji AsiArt w Ogrodach Geyera 
(ul. Piotrkowska 295). 

Eleganckie wnętrze lokalu – 
czarne sztukaterie na ścianach 
spotykają się tu z ceglanym 
sufi tem – nie od razu przeno-
si nas w egzotyczne klimaty. 
Właściwa podróż zaczyna 
się dopiero, gdy na stole lą-
dują dopracowane potrawy. 
Wśród specjalności AsiArt 
znajdują się choćby Pho hà 
noi (wietnamska zupa z pła-
skim makaronem ryżowym 
z ziołami, aromatycznym bu-
lionem i dodatkiem mięsnym 
lub wegańskim), Bún lá lot 
(mielona wołowina zawinię-
ta w liście betelu z ryżowym 
makaronem) czy Mỳ vit quay 
(zupa Wantan z makaronem, 
warzywami i grillowaną kacz-
ką). 
Restauracja nie ogranicza się 
do smaków z jednego regio-
nu. Serwuje dania zarówno 

kuchni wietnamskiej, jak 
i chińskiej czy tajskiej. 
Poza daniami główny-
mi w karcie znalazło 
się sporo przystawek 
– od roladek z papie-
ru ryżowego (nadzie-
wanych makaronem 
ryżowym, warzywami 
i jajkiem), przez wegań-
skie knedle z domowym 
sosem sojowym, po smażo-
ne na chrupko pierożki z kur-
czakiem. Zjemy tu też sałatki, 
w których prym wiodą kim-
chi, fasola Edamame, stripsy 
mango czy makaron z manio-
ku. Wizytę w lokalu możemy 
dodatkowo osłodzić sobie ba-
nanami w sosie kokosowym 
lub pieczonymi w miodzie, 
mango w panierce ryżowej 
czy kulkami sezamowymi 
z nadzieniem ze słodkiej fa-
soli. W menu nie zabrakło też 
pozycji dla dzieci.
W Ogrodach Geyera restau-
racja działa od wtorku do 
czwartku w godz. 11:00–
22:00, a od piątku do niedzieli 
w godz. 12:00–22:00.

red

Ci, którym Piwoteka 
kojarzyła się dotąd 
wyłącznie z krafto-
wym piwem, po-
winni czym prędzej 
nadrobić zaległości. 
Po przenosinach na 

ul. Traugutta 4 pub 
postawił też na roz-

budowaną kartę dań, 
w której znajdziemy po-

zycje nazwami i zawartością 
nawiązujące do naszego re-
gionu. 

Piwoteka to marka, której łódz-
kim wielbicielom złocistego 
trunku przedstawiać nie trze-
ba. Pod tą nazwą funkcjonują 

browar, sklepy, a także pub 
z piwami sprowadzanymi z ca-
łej Polski. Kilka miesięcy temu 
pub zmienił swoją lokalizację 
i z ul. 6 Sierpnia przeniósł się 
naprzeciwko. Przeprowadzka 
zaowocowała nie tylko nowym 
wnętrzem, ale i menu przycią-
gającym wzrok zwłaszcza tych, 
którzy szukają lokalnych sma-
ków i smaczków.
W karcie prym wiodą kanapki. 
Znajdziemy tu m.in. Bałuciorza 
(szarpana łopatka wieprzowa 
z konfiturą z czerwonej cebu-
li), Sznytę z mięsem (burger 
z białej kiełbasy z marynowa-
nymi grzybkami, cebulą z gril-
la i plackiem ziemniaczanym 

podanym na sosie zalewajko-
wym) czy Kanapkę dla Lodzer-
menschów, Byczych Chłopów 
(rostbef wołowy, grillowane 
warzywa, kiszone buraki). Cie-
kawostką jest kanapka będąca 
efektem kooperacji ze znanym 
łodzianom Zestawem Obo-
wiązkowym (ul. Łąkowa 11), 
którego pastrami trafiło do Ka-
napki Racheli. Nie zapomniano 
o wegetarianach, których kusi 
choćby Kanapka ze Zgierza bez 
zwierza (kotlet dyniowo-mar-
chewkowy, grillowane warzy-
wa, kiszony burak). 
Fanów łódzkich smaków 
z pewnością ucieszy fakt, że 
w karcie znalazła się klasyczna 

zalewajka na zakwasie (z ziem-
niakami, suszonymi grzybami, 
kiełbasą i chipsem z tapioki). 
W ramach deseru możemy 
zjeść grusconkę na zimno – 
smak tradycyjnej zupy owoco-
wej został tu połączony z panna 
cottą i podany na ziemniacza-
no-boczkowym chipsie. Opcja 
wege to Kruchy Bajzel (kwaśne 
jabłka zapieczone pod pierzyn-
ką z kruszonki). 
Do Piwoteki możecie zajrzeć 
od niedzieli do czwartku 
w godz. 14:00–0:00, a w piątki 
i soboty w godz. 14:00–02:00.

Daniel Markiewicz

Coś na ząb w PiwoteceCoś na ząb w Piwotece

W menu Piwoteki znajdą 
coś dla siebie zarówno mięsożercy, 
jak i wegetarianie

Azja w Ogrodach GeyeraAzja w Ogrodach Geyera

AsiArt serwuje dania rodem 
z Tajlandii, Korei czy Chin

Restauracja w Ogrodach Geyera 
to już drugi lokal AsiArt w Łodzi
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25 l ipca  rozpocznie 
się nabór uczestników 
do projektu „Przepis 
Na Opiekę – wsparcie 
osób niesamodzielnych 
z obszaru ŁOM”, który 
potrwa do 12 sierpnia. 
Wsparcie kierowane jest 
do osób mieszkających 
na terenie Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalne-
go (pow. m. Łódź, łódz-
ki-wschodni, zgierski, 
pabianicki, brzeziński).

Celem projektu jest 
r o z w ó j  u s ł u g  m e -
dyczno-opiekuńczych 
s k i e r o w a n y c h  d o 
osób potrzebujących 
wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu. 
Uczestnicy projektu 
o t r z y m a j ą  w s p a r -
cie dla osób niesa-
modzielnych i/lub 
świadczenia opieki 
d ł u g o t e r m i n o w e j 
w warunkach domo-
wych. 

Zakres wsparcia
dla uczestnika 
zakłada: 
• pielęgniarską opiekę 
długoterminową do-
mową – 4 wizyty tygo-
dniowo, każda wizyta 
po ok. 2 godz. (śred-
nio 36 godz./mies.);

• wsparcie realizowane 
przez opiekunów me-
dycznych – średnio 3 
wizyty tygodniowo, każ-
da wizyta po ok. 2 godz. 
(średnio 27 godz./mies.);

• opiekę i prowadzenie 
dietetyka w zakresie 
diety osoby niesamo-
dzielnej – średnio 1 wi-
zyta/mies., ok. 1 godz.;

• zabiegi fizjoterapeu-
tyczne, w tym opieka 
rehabilitacyjna, zapobie-
ganie odleżynom, przy-
kurczom – średnio 4 wi-
zyty/mies., każda wizyta 
po ok. 1 godz.

Rekrutacja 
do projektu
Rekrutacja uczestni-
ków trwa od 25 lipca 
do 12 sierpnia. Wspar-
ciem zostanie objętych 
27 osób, które nie brały 
udziału w poprzedniej 
edycji projektu w 2021 r. 
Warunkiem wzięcia 
udziału jest spełnienie 
wszystkich poniższych 
kryteriów:

• zamieszkiwanie na 
terenie ŁOM – pow. 
m .  Ł ó d ź ,  ł ó d z k i -
-wschodni, zgierski, 
pabianicki, brzeziński 
(zgodnie z Kodeksem 
cywilnym);
    
• uzyskanie wyniku 
w skali Barthel 60 pkt 
i mniej (dokument wy-
stawiany przez lekarza 
lub pielęgniarkę);

• niekorzystanie z tego 
samego typu wsparcia 
w innych projektach 

współfinansowanych 
z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego 
w ramach RPO WŁ 
2014–2020;

• brak dostępności 
świadczeń gwaranto-
wanych (tzn. niekorzy-
stanie z opieki długo-
terminowej w ramach 
NFZ). 

Wypełnione doku-
menty należy składać 
w Biurze ds. Rekrutacji 
– Oddziale ds. Polity-
ki Senioralnej Urzędu 
Miasta Łodzi (ul. Za-
chodnia 47, pokój 132), 
czynnym w ponie-
działki, środy, czwartki 
i piątki w godz. 8:00–
16:00 oraz we wtorki 
w godz. 9:00–17:00. 
Więcej informacji pod 
numerem: 42 638 47 30. 

Red

MOŻESZ WYGRAĆMOŻESZ WYGRAĆ
 Z RAKIEM PIERSI Z RAKIEM PIERSI

WSPARCIE OSÓB WSPARCIE OSÓB 
NIESAMODZIELNYCHNIESAMODZIELNYCH

PROFILAKTYKA DLA ZDROWIA

NABÓR DO PROJEKTU

FOT. ENVATOELEMENTS

INFO
Chcesz nawiązać 

współpracę i umoż-
liwić pracownikom 

wzięcie udziału w spo-
tkaniach informacyj-
no-edukacyjnych? 

Zadzwoń: 
+48 42 271 18 23, 
+48 42 271 16 04

Bezpła tne  badan ia 
m a m m o g r a f i c z n e 
i spotkania edukacyjno-
-informacyjne – Insty-
tut „Centrum Zdrowia 
Matki Polki” w Łodzi 
podejmuje działania 
zwiększające świado-
mość dotyczącą raka 
piersi.

Rak piersi jest najczęst-
szym nowotworem 
złośliwym wśród pol-
skich kobiet. Najwięcej 
zgonów nim spowo-
dowanych odnotowa-
no w szóstej i siódmej 
dekadzie życia. 

Najważniejsza 
jest profi laktyka 
N o w o t w ó r  p i e r -
si należy do jednej 
z niewielu chorób 
onkologicznych, któ-
rą można wykryć we 
wczesnym stadium za 
pomocą regularnych 
badań profilaktycz-
nych – mammografi i.
Instytut „Centrum 
Zdrowia Matki Polki” 
w Łodzi realizuje pro-
gram „Profilaktyka 
dla Zdrowia – Dzia-
łania Uzupełniające 
Populacyjne Progra-
my Profilaktyczne 

w Kierunku Wcze-
snego Wykrywania 
Nowotworu P ier -
si”  i  oferuje  moż-
l i w o ś ć  p r z e p r o -
wadzenia spotkań 
informacyjno-edu-
kacyjnych dla kobiet 
w wieku 50–69 lat 
o tematyce profi lakty-
ki nowotworów pier-
si. Spotkania prowa-
dzone przez personel 
medyczny Instytutu 
„Centrum Zdrowia 
Matki Polki” mogą 
odbywać się na tere-
nie firm prywatnych 
lub na terenie Instytu-

tu. Czas trwania sza-
cuje się maksymalnie 
na 1 godzinę. Każda 
osoba, która będzie 
uczestniczyć w spo-
tkaniu oraz wypełni 
formularz zgłoszenio-
wy, otrzyma gadżety 
promujące akcję.

Bezpłatna 
mammografi a
W ramach programu 
ICZMP zaprasza tak-
że na badania mam-
mograf iczne  przy 
wykorzystaniu wy-
sokiej jakości sprzę-
tu specjalistycznego, 
które wykonywane 
będą przez wykwalifi -
kowany i doświadczo-
ny personel medyczny. 
Badanie mammogra-
ficzne jest bezpłatne 
i nie wymaga skiero-
wania lekarskiego dla 
kobiet w wieku 50–69 
lat. Do badania zosta-

ną zakwalifikowane 
osoby,  które będą 
wykonywać mammo-
grafię po raz pierw-
szy, nie wykonywa-
ły badania w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy 
bądź 12 miesięcy, jeśli 
u matki, córki, siostry 
występował rak piersi, 
a  t a k ż e  k o b i e t y 
z mutacjami genów 
B R C A 1 ,  B R C A 2 . 
Z badania wyklu-
c z o n e  s ą  o s o b y , 
u których wcześniej 
zdiagnozowano nowo-
twory piersi.

Red



7TWOJA HISTORIA Piątek, 15 lipca  |  nr 81/2022 (164)

FOT. PORTFOLIO EUNICE LAZAREK

Lampy, witraże, obrazy, 
biżuteria – pomysłów na 
twórcze wykorzystanie 
szkła może być wiele. 
Łodzianka, Eunice Laza-
rek, od kilkunastu lat 
pasjonuje się szkłem 
i wszystkim, co może 
z niego powstać. Jak sama 
mówi, interesuje ją odkry-
wanie wielopłaszczyznowo-
ści otaczających zjawisk 
i właśnie to chce pokazać 
w swoich pracach arty-
stycznych.

Z wykształcenia eko-
nomistka i pasjonatka 
chodzenia po górach, 
a prywatnie mama dwój-
ki dorosłych już dzieci. 
W pewnym momencie 
na jej drodze pojawiło się 
jeszcze szkło. 
– Trafi łam na szkło wi-
trażowe, które mnie za-
chwyciło – opowiada 
Eunice Lazarek. – A że 
zawsze lubiłam jakieś 
prace manualne, szydeł-
kowanie czy szycie, to 
po prostu wzięłam jakąś 
szybę i zaczęłam robić 
z nią eksperymenty. 

Różne formy
Zaczęło się od tworzenia 
witraży techniką Tiffanie-
go. Polega ona na łączeniu 
szkieł przy pomocy mie-
dzianej taśmy. Na koniec 
łączenia pokrywa się cyną. 
– Witraż jest najprost-
szy, najłatwiej go zrobić, 
a że sprzęt do lutowania 
w domu miałam po dziad-
ku, to szybko w to wsiąk-
nęłam. To było dużo cie-
kawsze niż gotowanie 
w kuchni – śmieje się Euni-
ce Lazarek. 
Bardzo szybko okazało się, 
że szkło jest kruchym, ale 
bardzo wdzięcznym two-
rzywem, z którego moż-
na wykonać najróżniejsze 
przedmioty. I tak Eunice 
zaczęła tworzyć nie tylko 
witraże, ale także obrazy, bi-
żuterię, a nawet przedmioty 
użytkowe, np. lampy. 
– Uwielbiam tę zabawę 
światłem. Szkło ma to do 
siebie, że w zależności od 
tego, jak na nie spojrzy-
my, pod jakim kątem, tak 
nam się odwdzięczy, za 
każdym razem innym wy-

glądem. A te różne odbi-
cia, prześwietlenia tworzą 
swego rodzaju magię nie 
do powtórzenia – opowia-
da artystka.

Inspiracje
Pomysły na obrazy czy 
kompozycje artystyczne 
pojawiają się u łodzianki 
w różnych momentach. 
Często tworzy szkice, robi 
zdjęcia interesujących ją 
przedmiotów, których 
kształt, wygląd czy gra 
światła i cienia są dla niej 
w jakiś sposób inspiru-
jące. Żeby pomysły nie 
umknęły, kolekcjonowane 
są przez Eunice w segrega-
torach. 
– Kiedy mam wenę na two-
rzenie, wracam do poszcze-
gólnych pomysłów i je do-
pracowuję – opowiada.
Każda skończona praca ma 
tytuł, nad którym łodzian-
ka długo się zastanawia. 
– Dla mnie istotne jest to, co 
moje dzieła przedstawiają, 
o czym są i co mają przeka-
zać odbiorcy – podkreśla.
Przykładem jest obraz „Od-
dalenie”. Artystka przy 

pracach, takich jak rzeźby 
czy lampy. Łódzka artyst-
ka ma za sobą kilkanaście 
lat doświadczenia i masę 
wystaw. Od 2012 r. na sta-
łe współpracuje z grupą 
twórczą Złota Linia.

rut

pomocy geometrycznych 
form namalowanych na 
szkle pokazuje wielopłasz-
czyznowość w ludzkim po-
strzeganiu i myśleniu. 
– Pewne elementy są nam 
bliższe, a inne się oddala-
ją. Dokładnie tak wygląda 
ruch w naszych my-
ślach, są rzeczy któ-
re „oddalają się” 
od nas, a są takie, 
które wybijają się 
i są na pierw-
szym planie 
– opowiada 
Eunice o za-
myśle swojego 
dzieła.
Wielopłasz-
czyznowość 
prac jest jedną 
z charaktery-
stycznych cech 
twórczości Euni-
ce Lazarek. Można 
ją dostrzec nie tylko 
w obrazach, ale także 
w przestrzennych 

ZabawaZabawa
szkłem i światłemszkłem i światłem
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w różnych momentach. 
Często tworzy szkice, robi 
zdjęcia interesujących ją 
przedmiotów, których 
kształt, wygląd czy gra 
światła i cienia są dla niej 
w jakiś sposób inspiru-
jące. Żeby pomysły nie 
umknęły, kolekcjonowane 
są przez Eunice w segrega-
torach. 
– Kiedy mam wenę na two-
rzenie, wracam do poszcze-
gólnych pomysłów i je do-
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tytuł, nad którym łodzian-
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Napisz i opowiedz nam o swojej pasji:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?Chcesz zobaczyć więcej prac Eunice?
Zajrzyj na stronę:

www.eunice.lazarek.vizz.pl
lub zeskanuj kod QR.
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W weekend (15–17 lipca) Pal-
miarnia (park Źródliska I) 
zaprasza na wystawę suku-
lentów.

Sukulenty potrafi ą prze-
trwać długie okresy suszy 
dzięki zdolności maga-
zynowania wody w czę-
ściach roślin zawierają-
cych tzw. tkankę wodną. 
Ich budowa jest wynikiem 
przystosowania do spe-
cyfi cznych, trudnych wa-
runków środowiskowych, 
w których żyją, gdzie 
średnie roczne sumy opa-
dów są niewielkie.
Na wystawie prezento-
wanych będzie kilkadzie-

siąt okazów sukulentów 
należących do różnych 
rodzajów. Jednym z naj-
ciekawszych egzemplarzy 
będzie najmniejszy kak-
tus na świecie – Blossfel-
dia liliputana – osiągający 
w naturze maksymalnie 13 
mm średnicy. Na wystawie 
prezentowane będą także 
rzadko spotykane rośliny 
poszukiwane przez kolek-
cjonerów, np. kaktusy z ro-
dzaju Ariocarpus, które nie 
przypominają klasycznych 
kaktusów, gdyż nie posia-
dają cierni, oraz ok. 20-letni 
okaz Stromocactus discifor-
mis – szczególnie trudna 
w uprawie roślina o mikro-

skopijnych nasionach.
Podczas wystawy będzie 
można poznać wiele cie-
kawostek dotyczących 
biologii tej grupy roślin, 
jak również poszerzyć 
swoją wiedzę o informacje 
dotyczące rozmnażania 
i pielęgnacji sukulentów. 
Przewidziana jest również 
możliwość zakupu roślin 
w pawilonie wejściowym 
Palmiarni. Wystawę będzie 
można odwiedzić w godz. 
10:00–18:00.
Wstęp na wystawę jest 
możliwy po zakupieniu 
biletu wstępu do Palmiarni: 
7 zł – ulgowy, 14 zł – nor-
malny. Zred 

W sobotę (16 lipca) 
w ogrodzie Poleskiego 
Ośrodka Sztuki (ul. Krze-
mieniecka 2 A) wśród 
starych drzew dawnego 
parku willowego będzie 
można wziąć udział w ple-
nerowej sesji jogi dla po-
czątkujących.

Praktyka jogi harmo-
nizuje ciało, wzmacnia 
nerwy i uczy koncen-
tracji. Jak przygotować 
się do plenerowych 
zajęć? – Stroje powin-
ny być wygodne. Jeśli 
decydujemy się na buty 

– sportowe z szerokim 
czubkiem – tak by móc 
maksymalnie rozsze-
rzyć palce stóp. Może-
my też ćwiczyć na boso 
– podpowiada prowa-
dząca, Marta Pierzcha-
ła, nauczycielka jogi. 
–  Do dyspozycji mamy 
drewnianą platformę 
i trawę. Nasze pomoce 
to naturalne podpo-
ry – drzewa. Jeśli masz 
matę, duży ręcznik lub 
lekki koc, to zbierz je ze 
sobą. Kolejne sesje będą 
wprowadzać poszcze-
gólne grupy pozycji: 

pozycje stojące, siady 
i skłony do przodu, 
skręty i wygięcia w tył, 
pozycje odwrócone i re-
laksacyjne
Start o godz. 10:30. Za-
jęcia potrwają godzi-
nę i uzupełnione będą 
15-minutową medyta-
cją, ćwiczeniem odde-
chowym lub relaksem. 
Zajęcia są bezpłatne, 
realizowane w ramach 
projektu Erasmus+ 
„Zielono mi”. W razie 
niepogody zajęcia od-
będą się we wnętrzu.
 KaWa

WYSTAWAWYSTAWA 
SUKULENTÓWSUKULENTÓW

PALMIARNIA

SPIRIT OF ŁÓDŹSPIRIT OF ŁÓDŹ

GWIAZDY ROCKA W PLANETARIUM

LETNISKO NALEŻYLETNISKO NALEŻY

DO KRÓL-ADO KRÓL-A

Planetarium EC1 przygotowa-
ło niespodziankę dla wszyst-
kich fanów muzyki rockowej! 
W piątek (15 lipca) o godz. 
18:30 rozpocznie się projekcja 
widowiska muzycznego poświę-
conego muzyce Pink Floyd. 

„The Dark Side of The 
Moon” to zilustrowane 
animacjami i wizualiza-
cjami dzieło, które oddaje 
hołd największym przebo-
jom zespołu. Film zostanie 
wyświetlony na kopule 

Planetarium EC1. Na wi-
dzów czekał będzie impo-
nujący obraz w połączeniu 
z rewelacyjnym systemem 
nagłośnienia Dolby 5.1. 
Bilety: 29 zł. 
 pj

W sobotę (16 lipca) w godz. 
11:00–19:00 na ul. Piotr-
kowskiej na odcinku Tuwi-
ma-Nawrot staną stoiska 
z rękodziełem.

W ofercie wystawców 
z całej Polski znajdzie-
my rękodzieło włó-

kiennicze, dodatki do 
wnętrz, biżuterię, szkło 
i ceramikę artystyczną, 
galanterię, naturalne ko-
smetyki, pamiątki zwią-
zane z Łodzią oraz wiele 
innych unikatowych 
przedmiotów. Wstęp 
wolny.  red

Przed nami kolejna odsłona 
muzycznego Letniska Księży 
Młyn. W sobotę (16 lipca) na 
plenerowej scenie wystąpi 
KRÓL – kompozytor i wokali-
sta, laureat Paszportu Polityki 
i członek orkiestry Męskiego 
Grania.

W 2014 r. nakładem 
wytwórni muzycznej 
Thin Man Records uka-
zał się debiut solowy 
muzyka zatytułowa-
ny „Nielot”. Od tego 
czasu powstało sześć 
płyt, za które artysta 

otrzymał wiele nagród. 
KRÓL jest m.in. laure-
atem Fryderyków za 
lata 2020 i 2021. 
Strat koncertu o godz. 
20:00. Bilety: od 59 zł.

 Red

W Monopolis trwa Spirit 
of Łódź, wakacyjny cykl kon-
certów, tym razem na scenie 
pojawią się wykonawcy hip-
-hopowi.

W piątek (15 lipca) o godz. 
20:30 wystąpi Smolasty – 

polski raper i producent 
muzyczny tworzący muzy-
kę z pogranicza R&B, popu 
i rapu. W 2018 r. otrzymał 
nominację do Fryderyka 
w kategorii muzyka roz-
rywkowa za „Fonografi cz-
ny debiut roku”. Otrzymał 
złotą płytę za debiutancki 
album „Fake Love”.  Bilety: 
scena.artkombinat.pl.
Zamknięcie tegoroczne-
go Spirit of Łódź nastąpi 
9 września, gdy z koncer-
tem w Monopolis wystąpi 
Grubson. (pj)

GEOMETRIAGEOMETRIA

CIAŁACIAŁA

mis – szczególnie trudna 
w uprawie roślina o mikro-

7 zł – ulgowy, 14 zł – nor-
malny. Zred 

– sportowe z szerokim pozycje stojące, siady 

GEOMETRIAGEOMETRIAGEOMETRIAGEOMETRIAGEOMETRIAGEOMETRIA

CIAŁACIAŁACIAŁACIAŁACIAŁACIAŁA

RĘKODZIELNIA NA PIETRYNIERĘKODZIELNIA NA PIETRYNIE

FOTO:  FREEPIK

FOTO: LODZ.PL

FOTO: MAT. PRAS.,

FOTO: MAT. PRAS.,
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TME POLÓWKA PLENEROWE SEANSE – ROZKŁAD JAZDY

NOCNE PŁYWANIE NOCNE PŁYWANIE 
I SAUNOWANIEI SAUNOWANIE

Dom Kultury „Ariadna” (ul. Niciarniana 
1/3) zaprasza w sobotę (16 lipca) o godz. 
17:00 na Potańcówkę. 

Spotkania taneczne sprzyjają nawią-
zywaniu nieformalnych kontaktów 
mieszkańców i umożliwiają tym sa-
mym budowanie pozytywnych relacji 
społecznych. Zachęcamy do udziału 
w tej formie aktywności wszystkich 
łodzian lubiących taniec i dobrą mu-
zykę z płyt, a także miłe towarzystwo 
– zapowiadają organizatorzy.
Na gości czekają miejsca przy stoli-
kach oraz sala do tańca.  Bilety: 20 zł, 
w cenie biletu: kawa, herbata, woda 
mineralna. Szczegółowe informacje 
pod numerem: 510 313 310.
 red

PIĄTEK
Art House 
– Poleski Ośrodek Sztuki 
(ul. Krzemieniecka 2 A)
„Mała mama”, reż. Celine Sciamma 
+ „Ludzki głos”, reż. Pedro Almodovar

SOBOTA 
Art & Science vol 1 
– Pałac Bidermanna, 
ul. Franciszkańska 1/5
„Mój rok z Salingerem”, 
reż. Philippe Falardeau

NIEDZIELA 
All you need is love, 
Moto-Polówka na parkingu TME 
– parking TME, ul. Rozalii 1
„American Beauty”, 
reż. Sam Mendes

GARY GUTHMANGARY GUTHMAN
W BIAŁEJ FABRYCE

POTAŃCÓWKA
DLA SENIORÓW

Letnie Koncerty w Alta-
nie to cykl wakacyjnego 
odpoczynku przy dźwię-
kach muzyki. Koncerty 
organizowane są w par-
ku Źródliska I i są dar-
mowe.

Program niedzielnego 
koncertu (17 lipca) wy-
pełnią swingowe frazy 
w interpretacji studen-
tów Instytutu Instrumen-
talistyki Jazzowej. Start 
o godz. 17:00. Wstęp wolny
 KaWa

W weekend podczas Letnich 
Brzmień usłyszymy Mroza.

Letnie Brzmienia to ogól-
nopolska trasa koncertowa 
topowych polskich arty-
stek i artystów. Koncerty 
odbywają się na terenie 
zrewitalizowanej dawnej 

Elektrowni Łódzkiej EC1 
(ul. Targowa 1/3).
Tym razem przed publicz-
nością wystąpi Mrozu. 
Koncert zaplanowano na 
piątek (15 lipca) na godz. 
20:00. Bilety od 89 zł.

 RedKu

MROZU

LETNIE KONCERTY
W ALTANIE 

W piątek (15 lipca) o godz. 
21:00 w ramach festiwa-
lu Geyer Music Factory na 
dziedzińcu Białej Fabryki 
(ul. Piotrkowska 282) roz-
pocznie się koncert jubile-
uszowy z okazji 70. urodzin 
artysty zagra Gary Guthman 
Quartet.

Amerykański trębacz, 
kompozytor, aranżer 
i dyrygent od lat prezen-
tuje zarówno muzykę 
swingową kompozyto-
rów amerykańskich, jak 

i polskich twórców, takich 
jak Władysław Szpilman 
czy Bronisław Kaper. 
W programie usłyszymy 
także kilka oryginalnych 
kompozycji Guthmana 
utrzymanych w swingo-
wej konwencji. 
Bilety na koncert w ce-
nie 25 zł (miejsca stojące) 
i 30 zł (miejsca siedzą-
ce) dostępne są na stro-
nie bilety.cmwl.pl oraz 
w kasie biletowej 
w dniach otwarcia mu-
zeum. Red

Jeśli lubisz pływać w blasku 
gwiazd, to Nocne Pływanie i Sau-
nowanie na Fali (al. Unii Lubel-
skiej 4) może okazać się strzałem 
w dziesiątkę!

Impreza rozpocznie się w so-
botę (16 lipca) o godz. 22:00 
i potrwa do godz. 1:00 dnia na-
stępnego. Warunkiem uczest-
nictwa w Nocnym Pływaniu 

i Saunowaniu jest zakup bi-
letów w cenie: 30 zł – bilet do 
Strefy Basenowej, 40 zł – bilet 
do Strefy Saun, 50 zł – bilet 
łączony do Strefy Basenowej 
i Strefy Saun.
Zakup biletów będzie możliwy 
przez internet do 16 lipca, do 
godz. 20:00, a w kasach Aqu-
aparku 16 lipca od godz. 22:00 
do godz. 23:50. red

SEANSE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OK. GODZ. 21:00. WSTĘP WOLNY.

FOTO: LODZ.PL

FOTO:  FREEPIK

FOTO: LODZ.PL

FOTO: MAT. PRAS.,

FOTO: MAT. PRAS.,

LETNIE KONCERTYLETNIE KONCERTY 
W ALTANIE W ALTANIE 

LETNIE BRZMIENIA
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FOTO: WIDZEW

W górnym rzędzie od lewej: 
Mattia Montini, Martin Kreuzriegler, Serafi n Szota, Bożidar Czorbadżijski, Kacper Kwiatkowski, Henrich Ravas, Vasyl Lytvynenko, Patryk Lipski, Bartosz Guzdek, Jordi Sanchez, Julian Shehu, 
Mateusz Żyro, Marek Hanousek, Juliusz Letniowski
W dolnym rzędzie od lewej:
Adam Dębiński, Hubert Lenart, Filip Zawadzki, Ernest Terpiłowski, Karol Danielak, Paweł Zieliński, Patryk Stępiński, Bartłomiej Pawłowski, Dominik Kun, 
Kristoff er Normann Hansen, Fabio Nunes, Radosław Gołębiowski

WIDZEW ŁÓDŹ – JESIEŃ 2022WIDZEW ŁÓDŹ – JESIEŃ 2022
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FOTO: ŁKS

W górnym rzędzie od lewej: 
Oskar Koprowski, Adam Marciniak, Jan Kuźma, Mieszko Lorenc, Marek Kozioł, Michał Kołba, Dawid Arndt, Aleksander Bobek, Maciej Dąbrowski, Maciej Radaszkiewicz, Nelson Balongo, Piotr Janczukowicz.
W środkowym rzędzie od lewej:
Jacek Żałoba (kierownik drużyny), Vladyslav Okhronchuk, Tomasz Drzewiecki (fi zjoterapeuta), Michał Zapart (trener bramkarzy), Marcin Pogorzała (asystent trenera), Kazimierz Moskal (trener), 
Paweł Drechsler (trener przygotowania motorycznego), Marcin Kwiatkowski (fi zjoterapeuta), Mateusz Traczyński (fi zjoterapeuta), Nacho Monsalve, Bartosz Szeliga.
W dolnym rzędzie od lewej:
Bartosz Biel, Javi Moreno, Kelechukwu Ibe-Torti, Jose Antonio Pirulo, Dawid Kort, Jakub Romanowicz, Michał Bąkowicz, Kamil Dankowski, Mateusz Kowalczyk, Michał Trąbka, Marcel Wszołek, Damian Nowacki.

ŁKS ŁÓDŹ – JESIEŃ 2022ŁKS ŁÓDŹ – JESIEŃ 2022



Mły a wóru

17 wikó. Wik  ru Hnó

Pun  tigayy

17 wikó. Wik  ru Hnó

W te li sł mły. Skyżoe Ptow/Stu

Łódi wak  te ptóe

Wit na Sc
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FOTO: ŁOG, B.WILKOSZEWSKI , ZWIK ARCHIWUM

Powszechnie 
wiadomo, że 
Łódź powsta-
ła dzięki wo-
dzie. Rzeczki 
o wartkim 
nurcie napę-
dzały liczne 
młyny. Siłę 
wody wyko-
rzystywano do 
mielenia ziarna, 
piłowania drew-
na, produkcji 
metalowej czy 
włókienniczej. 
W granicach 
współczesnego 
miasta było aż 
26 młynów wod-
nych. Na samym 
tylko Jasieniu 

i jego dopływach zbudowano ich 
11! Łodzianie jednak równie chęt-
nie korzystali z energii uzyskiwa-
nej z wiatru. 

Cech 
majstrów młynarskich 
W  1 8 3 3  r .  p o w s t a ł 
w Łodzi cech majstrów mły-
narskich. Zgromadzenie 
liczyło 38 młynarzy wod-
nych i wiatrowych. Wów-
czas na potrzeby łodzian 
wystarczał młyn wodny na 
Księżym Młynie i 25 wia-
traków. W 1860 r. w Łodzi 
były 32 wiatraki wietrzne, 
a w tym samym roku po-
wstały w mieście pierwsze 
młyny zasilane maszyną pa-
rową. W 1868 r. brak wody 
w Jasieniu spowodował za-
mknięcie młyna wodnego 
na Księżym Młynie. 
W 1875 r. było w Łodzi aż 
65 wiatraków, w 1885 r. – 
40, w 1895 r. – 20, a w 1908 r. 
– 10 wiatraków i 5 młynów 
parowych. Starszy majster 
zgromadzenia młynarzy, 
Karol Ast, w 1902 r. zorga-
nizował w Łodzi pierwszy 
ogólnokrajowy zjazd mły-
narzy. Kreślono też plany 
utworzenia w Łodzi szkoły 
młynarskiej. Takie zawo-
dowe placówki działały 
w Niemczech, a ich absol-
wentami byli łódzcy mły-
narze.

Gdzie stały wiatraki 
w Łodzi?
Stawiano je oczywiście na 
wzniesieniach, na otwar-
tej przestrzeni. Wiatro-
wym zagłębiem były 
pola uprawne Starego 
Polesia. Idąc dziś ulica-
mi tej części Łodzi,  za-
uważymy, że teren jest 
pofałdowany. Tam, 
gdzie jest wzniesienie, 

najpewniej stał wiatrak. Ich 
liczba rosła w takim tempie, 

że na ul. Lipowej powstała 
nawet fabryka kamieni 
młyńskich, maszyn i przy-
borów młynarskich. 
Wiatraki stały też na naj-
wyższym wzniesieniu 
ul. Piotrkowskiej, czyli 
gdzieś w okolicach skrzy-
żowania ul. Piotrkowskiej 
i ul. Struga. Oczywiście 
nie przy samej ulicy, ale 
w głębi działek, za linią 
współczesnej ul. Wólczań-
skiej.  Łódzkie wiatraki 
kręciły się też na zbo-
czach doliny rzeki Łód-
ki (między ul. Pomorską 
a ul. Wojska Polskiego) 
i – rzecz jasna – na Stokach 
i Sikawie. W archiwum 
ZWIK zachowała się mapa 
z zaznaczoną lokalizacją 
młyna na stokowskim 
wzgórzu. Mapę sporządzo-
no z okazji zakupu przez 
magistrat stokowskiej gór-
ki przeznaczonej na bu-
dowę zbiorników wody. 
Na mapie, obok wiatraka, 
oznaczono punkt triangula-
cyjny. Jest on do dziś na te-
renie stokowskiego obiektu 
ZWIK (zdjęcie). Losy drew-
nianego wiatraka niestety 
nie są znane. Zachowały 
się po nim zaledwie dwie 
fotografi e.   

17 wiatraków!
Na jednej z pocztówek z po-
czątku XX w., przedstawia-
jącej park Helenowski, na 
drugim planie widać wiatra-
ki. Jest ich 17! Autor zdjęcia 
– Bronisław Wilkoszewski – 
skierował obiektyw aparatu 
z wieży widokowej parku 
w stronę współczesnej 
ul. Kopcińskiego. 
Doskonałym źródłem 

i n f o r m a c j i 
o lokalizacji wiatraków 
w  Ł o d z i 
i okolicy są 
dawne mapy 
w o j s k o w e . 
Dla żołnierzy 
młyny były nie 
tylko ważnymi 
punktami orien-
tacyjnym w tere-
nie, ale również 
potencjalnymi źró-
dłami aprowizacji.       
Niestety, drew-
n i a n e  w i a t r a k i 
c z ę s t o  p ł o n ę ł y . 
Dziennik Łódzki 
z 10 maja 1891 r. do-
nosił, że „doszło do 
pożaru wiatraka pana 
Schmidke, który stał 
w polu za koszarami 
piechoty przy ul. Kon-
stantynowskiej. Mimo in-
terwencji strażaków młyn 
wiatrowy doszczętnie 
spłonął”.
W pamięci wielu łodzian 
zapisał się drewniany 
wiatrak, który stał przy 
zbiegu ul. Kolumny 
i ul. Rzgowskiej. Istniał 
on jeszcze po II wojnie 
światowej i był lokalną 
atrakcją – często robio-
no przy nim zdjęcia. 
Warto więc przeszu-
kać rodzinne albumy, 
może są w nich foto-
grafi e ostatniego łódz-
kiego wiatraka.
 Miłosz Wika, 

ZWIK

ŁÓDŹ ŁÓDŹ 
WIATRAKAMI STAŁAWIATRAKAMI STAŁA
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ŁÓDŹ REWITALIZUJE

 Współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

KSIĘŻY MŁYN  PEREŁKA ŁÓDZKIEJ REWITALIZACJI.
PRZYJDŹ I ZOBACZ, JAK ZMIENILIŚMY TO MIEJSCE DLA CIEBIE. 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 60 998 077,86 ZŁ
WKŁAD UE: 39 222 969,09 ZŁ

INWESTYCJI
MIEJSKICH

Projekt rewitalizacyjny obejmował odnowę i przebudowę budynków, remont lokali mieszkalnych oraz podwórek i przestrzeni wokół.

Po jego zakończeniu  mieszkańcy mogą cieszyć się nowoczesnymi i funkcjonalnymi  mieszkaniami z wygodnymi łazienkami i cen-

tralnym ogrzewaniem z miejskiej sieci. Mieszkania zostały wyposażone w samodzielną kuchnię lub aneks kuchenny oraz ła-

zienkę. Dzięki modernizacji poprawił się standard i  jakość życia w budynkach. Również podwórza zostały przebudowane 

i wzbogacone o nową zieleń. Poprawiona została jakość i estetyka przestrzeni publicznych. Rozbudowano istniejące oświetlenie. Poja-

wiły się nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady oraz pompy wodne, zagospodarowane zostały drogi wewnętrzne oraz zieleń 

– pojawiły się drzewa, krzewy, pnącza, rabatki kwiatowe i trawniki. 

PROJEKT PN. SZLAKIEM ARCHITEKTURY WŁÓKIENNICZEJ. 
REWITALIZACJA KSIĘŻEGO MŁYNA. 
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OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 15 lipca 2022 r. do 05 sierpnia 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy 
Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 
Nr 1560/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Bobowej 2, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu.

informuje, że w dniach od 15 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi 
przy ulicy Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi: 

Przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 7, 
działka nr 333/37, obręb B-47, KW LD1M/00057511/3 i działka nr 333/41, obręb B-47, KW LD1M/00003274/6.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem 
Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszych wykazów, w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 
(wejście od pasażu Schillera). 
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FOT.ŁKS

Czas powiedzieć „spraw-
dzam”. Już w najbliższą sobo-
tę (16 lipca) piłkarze Łódz-

kiego Klubu Sportowego 
zainaugurują kolejny 
sezon w Fortuna 1. Lidze. 

Tym razem zmierzą się 
u siebie z GKS-em Ka-

towice. Zawody będą 
wielkim sprawdzia-
nem i to na wielu 
poziomach.

Czy nowe „otwar-
cie” w klubie, za-
powiadane przez 

Tomasza Salskiego, 
okaże się receptą 

również na sportowe 
problemy łodzian? 

Czy kibice nadal wie-
rzą w swoją drużynę 

i licznie zameldują się 
na Stadionie im. Władysła-
wa Króla? I wreszcie, czy 
nowy sztab szkoleniowy 
odmieni oblicze gry Ryce-
rzy Wiosny? Odpowiedzi 
na te pytania powinniśmy 
poznać właśnie w sobotę.

Forma 
przed sezonem
W 2022 r. sezon ligowy 
rozpoczyna się wyjątkowo 
wcześnie, a wszystko przez 
zaplanowane na końcówkę 
roku Mistrzostwa Świata 
w Katarze. Do ich rozpo-
częcia muszą zakończyć 
się wszystkie rozgrywki na 
poziomie centralnym. Stąd 
właśnie tak krótka przerwa 
letnia, a co za tym idzie, bar-
dzo krótki czas na przygoto-
wania do kolejnych rozgry-
wek. Na szczęście, wydaje 
się, że ŁKS go nie marno-
wał. Zaledwie w zeszły 
weekend zespół rozegrał 
ostatni sparing z drugoligo-
wym Zniczem Pruszków. 
Mecz ten zakończył się re-
misem, zatem nie można 
uznać, że próba generalna 
była udana, tym bardziej, 
że łodzianie gonili wynik 
i udało im się wyrównać 
dopiero w ostatniej minu-
cie rywalizacji. Spotkanie 

uratował swoim strzałem 
Dawid Kort. Pocieszające dla 
kibiców może być jednak to, 
że w poprzednim sezonie od-
rabianie strat w drużynie ło-
dzian było rzadkością. Jedna 
stracona bramka zazwyczaj 
kończyła mecz i decydowa-
ła o porażce. Teraz łodzianie 
próbują odpowiadać na cio-
sy, co pokazali również we 
wcześniejszym sparingu ze 
Stalą Mielec.

Jaki skład?
Warto podkreślić, że w meczu 
kontrolnym ze Zniczem nie 
oglądaliśmy składu drużyny, 
który będzie walczył o staw-
kę w ligowych spotkaniach. 
Przyznał to szkoleniowiec 
ŁKS-u, Kazimierz Moskal. 
– Na pewno nie zobaczyliśmy 
jeszcze dzisiaj składu, któ-
ry wyjdzie na mecz ligowy 
z GKS-em Katowice. Jeszcze 
kilka wątpliwości pozostało 
i najbliższy tydzień wyko-
rzystamy, aby optymalnie 
przygotować zespół do walki 
o punkty — mówił szkolenio-
wiec tuż po sparingu. 
Nie wydaje się jednak, żeby 
w ŁKS-ie mogło dojść do du-
żych przetasowań, ponieważ 
drużyna nie przeszła rewo-
lucji kadrowej. Dołączyło do 
niej kilku zawodników, któ-
rzy mogą pomóc walczyć o li-
gowe punkty, jednak główny 
ciężar gry będzie spoczywał 
na piłkarzach dobrze już zna-
nych łódzkiej publiczności. 
Fani drużyny z al. Unii Lu-
belskiej z pewnością najbar-
dziej są ciekawi umiejętności 
nowego napastnika Nelsona 
Balongo. Kongijczyk ma spo-
re doświadczenie jak na swój 
wiek – występował m.in. 
w belgijskiej ekstraklasie.

Zadanie dla 
kibiców
A l e  n i e  t y l -
k o  p i ł k a r z e 
i sztab szkole-
niowy mają 
swoje zadanie 
do odrobienia 

przed zbliżającym się sezo-
nem. Również kibice mają coś 
do udowodnienia. Pytanie, 
ilu z nich zobaczy spotkanie 
z GKS-em na żywo, wciąż 
pozostaje otwarte. Klub cały 
czas prowadzi sprzedaż kar-
netów sezonowych oraz tych 
na rundę letnią. Ruszyła też 
sprzedaż biletów na mecz 
z katowiczanami. Doping 
wydobywający się z tysię-
cy gardeł będzie wyjątkowo 

ważny. Przypomnijmy, że 
nowy Stadion im. Władysła-
wa Króla nie oglądał jesz-
cze gola gospodarzy. Kibice 
wciąż zatem czekają nie tyl-
ko na pierwszą wygraną, ale 
również na pierwszą bramkę. 
Mecz odbędzie się w sobotę 
(16 lipca) o godz. 20:00 na 
Stadionie im. Władysława 
Króla w Łodzi. 

JB
                        

Na inaugurację rozgrywekNa inaugurację rozgrywek 
ŁKS PODEJMUJE GKS KATOWICEŁKS PODEJMUJE GKS KATOWICE

WIELKI SPRAWDZIAN!

Czas powiedzieć „spraw-
dzam”. Już w najbliższą sobo-
tę (16 lipca) piłkarze Łódz-

kiego Klubu Sportowego 
zainaugurują kolejny 
sezon w Fortuna 1. Lidze. 

Tym razem zmierzą się 
u siebie z GKS-em Ka-

towice. Zawody będą 
wielkim sprawdzia-
nem i to na wielu 
poziomach.

Czy nowe „otwar-
cie” w klubie, za-
powiadane przez 

Tomasza Salskiego, 
okaże się receptą okaże się receptą 

również na sportowe 
problemy łodzian? 

Czy kibice nadal wie-
rzą w swoją drużynę 

i licznie zameldują się 
na Stadionie im. Władysła-
wa Króla? I wreszcie, czy 
nowy sztab szkoleniowy 
odmieni oblicze gry Ryce-
rzy Wiosny? Odpowiedzi 
na te pytania powinniśmy 
poznać właśnie w sobotę.

Forma 
przed sezonem
W 2022 r. sezon ligowy 

GKSŁKS
KATOWICEŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA
1. KOLEJKA1. KOLEJKA

20:00
godz.

GKS

POLSAT GO

Sobota, 16.07.2022

W 2022 r. sezon ligowy 
rozpoczyna się wyjątkowo 
wcześnie, a wszystko przez 
zaplanowane na końcówkę 
roku Mistrzostwa Świata 
w Katarze. Do ich rozpo-
częcia muszą zakończyć 
się wszystkie rozgrywki na 
poziomie centralnym. Stąd 
właśnie tak krótka przerwa 
letnia, a co za tym idzie, bar-
dzo krótki czas na przygoto-
wania do kolejnych rozgry-
wek. Na szczęście, wydaje 
się, że ŁKS go nie marno-
wał. Zaledwie w zeszły 
weekend zespół rozegrał 
ostatni sparing z drugoligo-
wym Zniczem Pruszków. 
Mecz ten zakończył się re-
misem, zatem nie można 
uznać, że próba generalna 
była udana, tym bardziej, 
że łodzianie gonili wynik 
i udało im się wyrównać 
dopiero w ostatniej minu-
cie rywalizacji. Spotkanie 

W 2022 r. sezon ligowy 
rozpoczyna się wyjątkowo 

Czy Nelson Balongo 
rozwiąże problem 
braku skuteczności 
ŁKS-u?

Redakcja Łódź.pl

Życzymy 
szybkiego powrotu

do Ekstraklasy!
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Koniec etapu ostrzenia
miecza, czas na wojnę! Już 
w niedzielę (17 lipca) Widzew 
Łódź zagra z Pogonią Szcze-
cin w pierwszej kolejce PKO 
BP Ekstraklasy. Na początek 
zadanie arcytrudne, bo Por-
towcy to trzeci zespół po-
przedniego sezonu, mający 
bardzo solidną kadrę. 

Widzew w letnim okien-
ku transferowym spro-
wadził siedmiu zawodni-
ków, wzmacniając niemal 
każdą pozycję. A są to: 
Serafi n Szota, Mateusz 
Żyro, Juljan Shehu, Jordi 
Sanchez, Bozhidar Chor-
badzhiyski, Jakub Sypek 
i Juliusz Letniowski. Ten 
ostatni w poprzednim se-
zonie był wypożyczony 
z Lecha Poznań, a teraz 
dołączył do RTS-u na za-

sadzie transferu defi ni-
tywnego. 

Gdzie szukać nadziei?
W głowach kibiców czer-
wono-biało-czerwonych 
wciąż żywe jest hasło 
„pierwsza liga – styl życia”, 
ale muszą już przyzwyczaić 
się do nowego – „Ekstrakla-
sa to stan umysłu”. Właśnie 

w tym drużyna z al. Piłsud-
skiego 138 może upatrywać 
swojej największej szansy 
– w nieprzewidywalności 
ligi. Szczególnie szalone by-
wają pierwsze kolejki, kie-
dy część zespołów, tak jak 
Pogoń, walczy na dwóch 
frontach. Zawodnicy wciąż 
mają w nogach presezon, 
a nowe nabytki zgrywają 
się z resztą zespołu. Dodat-
kowo Widzew może wyjść 
do ligi z rozpędu benia-

minka jako nowy, jeszcze 
nierozpracowany zespół 
i zaskoczyć czymś, czego 
w lidze jeszcze nie było.
Istotnym elementem nadziei 
będzie wspomniany wcze-
śniej fakt walki szczecińskiej 
drużyny na dwóch frontach. 
W czwartek (14 lipca) Pogoń 
grała w Rejkiawiku w elimi-
nacjach Ligi Konferencji (wy-

nik po wydaniu numeru), 
zatem czasu na regenerację 
jest niewiele.
Trzecim i najważniejszym 
czynnikiem pozwalającym 
wierzyć w zwycięstwo jest 
sama drużyna Widzewa. 
Wbrew pozorom łodzianie 
mają dość solidny zespół, 
który może rywalizować 
z najlepszymi. Szczególnie 
imponująco wygląda śro-
dek pola, gdzie występują 
Dominik Kun, Patryk Lip-

ski, Juljan Shehu, Juliusz 
Letniowski czy wracający 
do zdrowia Marek Hano-
usek. W formacji obronnej 
w sparingach bardzo dobrze 
prezentował się Żyro, nieźle 
wyglądał też Szota. Kibice 
mocno trzymają kciuki za 
Sancheza, który może być 
lekiem na strzelecką indo-
lencję.

Czym może
postraszyć Pogoń?
Portowcy u progu nowego 
sezonu jawią się jako je-
den z kandydatów do gry 
o podium. Trener Jens Gu-
stafson ma w swojej talii 
kilka asów. Kamila Grosic-
kiego fanom piłki nożnej 
przedstawiać nie trzeba, 
bowiem przez lata czaro-
wał nas swoim „turbo” 
w reprezentacji. Siła raże-
nia jest duża, bo z przodu 

grają również tacy za-
wodnicy jak Luka Zaho-
vić, Silva czy podłączają-
cy się do ofensywy Kamil 
Drygas.
Bez wątpienia Pogoń 
Szczecin będzie fawory-
tem, jednak Widzew po-
kazywał już wielokrotnie, 
że umie wytrzymać presję 
i zagrać na bardzo wy-

sokim poziomie. Ostatni 
zamknięty sparing może 
napawać optymizmem, 
ponieważ w dodatko-
wym czasie gry (spotkanie 
rozgrywane w formacie 
90 + 30) RTS zachował 
sporo sił i strzelił aż 4 gole.
Mecz odbędzie się w nie-
dzielę (17 lipca) o godz. 
17:30 na Stadionie im. Flo-
riana Krygiera w Szczeci-
nie.   

PB

Startuje Ekstraklasa!Startuje Ekstraklasa!

WIDZEWPOGOŃ
ŁÓDŹSZCZECIN

EKSTRAKLASAEKSTRAKLASA

17:30
godz.

WIDZEW

CANAL+

1. KOLEJKA1. KOLEJKA
Niedziela, 17.07.2022

Redakcja Łódź.pl

Życzymy 
powodzenia

w Ekstraklasie!

FOT.WIDZEW ŁÓDŹ (MARTYNA KOWALSKA)
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ŁÓDZKA POGODYNKA
21°C

15.07
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Brunon, Dawid,
Włodzimierz, Anna
Daniel, Egon

REKLAMA

19°C 21°C

16.07 17.07
SOBOTA NIEDZIELAImieniny 

obchodzą:
Alan, Benedykt,
Andrzej, Ermegarda,
Eustachy, Faust

Imieniny 
obchodzą:
Aneta, Bogdan,
Marcelina, Aleksy,
Benon, Karolina

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

15 lipca 1960 r., w 550. roczni-
cę bitwy pod Grunwaldem, 
w Hali Sportowej w Łodzi 
odbył się pierwszy publicz-
ny pokaz filmu „Krzyżacy” 
w reż. Aleksandra Forda na 
podstawie powieści Henryka 
Sienkiewicza. 
Prapremiera była przeznaczo-
na dla łódzkich robotników, 
a był to pomysł Michaliny 
Tatarkówny, ówczesnej I se-
kretarz KŁ PZPR. Oficjalna 
premiera filmu odbyła się 
17 lipca 1960 r. w kinie „Polo-
nia” w Olsztynie, tuż po pań-
stwowych uroczystościach 
rocznicowych, a ta centralna 
w stolicy – 22 lipca. Obraz 
wszedł do powszechnej dys-
trybucji we wrześniu, a w cią-
gu kilku miesięcy obejrzało go 
2 mln widzów. 
W ciągu pierwszych 4 lat fi lm 
zobaczyło 14 mln osób, a do 
1987 r. – ponad 32 mln ludzi. 
Do tego trzeba dodać co naj-
mniej drugie tyle w krajach 
dawnego bloku wschodniego, 
a także późniejsze wersje na-

Rodzinne 
miasto

Zakończyliśmy prezentację naj-
bardziej znanych wierszy dla 
dzieci pana Juliana, stanowiących 
żelazny kanon ulubionych lektur 
dla najmłodszych. Od najbliższe-
go poniedziałku zapraszamy na 
kolejny cykl spotkań z Tuwimem 
w formie spacerów po dawnej 
Łodzi, ale nie śladami poety, lecz 
z nim w roli przewodnika! 
Jego wspomnienia z rodzinnego 
miasta zostały opublikowane 
w 1934 r. w „Wiadomościach 
Literackich” w cyklu „Pisarze 
polscy o Polsce”. Pospacerujemy 
po Łodzi z początku XX w. razem 
ze sławnym łodzianinem i będą 
to wrażenia z pierwszej ręki… 
Zapraszamy! agr

Spacery po Łodzi

Kolejne wydanie w poniedziałek 18 lipca

Rodzinne Rodzinne 
miasto

Spacery po Łodzi

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

„KRZYŻACY” W ŁODZI„KRZYŻACY” W ŁODZI 
grane na kasetach VHS, pły-
tach DVD oraz na nośnikach 
Blu-ray.

Film Forda okazał się najbar-
dziej dochodowym dziełem 
i filmem o największej oglą-
dalności w historii polskiej 
kinematografii, choć budził 
różne opinie. Obraz nosi tak-
że miano pierwszej rodzimej 
superprodukcji, na potrzeby 
której zaangażowano prawie 
1000 statystów, wykonano 
18 tys. kostiumów, wynaję-
to 350 koni, a kilkunastomi-

nutowa sekwencja bitwy 
pod Grunwaldem została 
dynamicznie zmontowana 

z ponad 150 ujęć. Ogromny 
był na owe czasy budżet 
„Krzyżaków” – 33 mln zł. 
Wystarczyłby on na nakrę-
cenie dziesięciu filmów fa-
bularnych. Monumentalny 
obraz historyczny (ok. 170 
min) był również pionierski 

KARTKA Z KALENDARZA

w zastosowaniu technologii 
Technicolor w obrazie pano-
ramicznym, a także dźwięku 

w wersji stereo. 
W tym kontekście łódzka 
prapremiera nabiera dodat-
kowego znaczenia i stanowi 
istotny akcent w dziejach 
filmowej Łodzi. Ponadto 
w przedsięwzięciu brało 
udział wielu twórców zwią-

zanych z łódzką Szkoła Filmo-
wą oraz Wytwórnią Filmów 
Fabularnych. Byli to m.in. reży-
ser Aleksander Ford, operator 
Mieczysław Jahoda czy sceno-
graf Roman Mann, jak również 
sporo aktorów związanych 
z Łodzią, np. Aleksander Fo-
giel czy Leon Niemczyk. Nie-
które sceny plenerowe kręcono 
w Lesie Łagiewnickim i w par-
ku im. Poniatowskiego. 
W sensie historycznym nato-
miast nie bez znaczenia był 
tamten czas dla założenia 
w Łodzi miasta. Przechodząca 
tędy droga zaroiła się w latach 
1409, 1410 i 1414 zbrojnymi 
pocztami rycerstwa z Wielko-
polski, Kujaw i północno-za-
chodniej części Łęczyckiego, 
które ciągnęły pod Wolbórz 
wyznaczany przez Władysła-
wa Jagiełłę na punkt zborny 
wojsk polskich wyruszających 
przeciwko Krzyżakom. agr

Kadr z fi lmu „Krzyżacy”. W środku Stanisław Jasiukiewicz jako Ulrich von Jungingen, wielki mistrz krzyżacki

Obecna praca nie sprawia Ci satysfakcji? Czujesz, 
że najwyższa pora coś zmienić w swoim życiu zawo-
dowym, ale obawiasz się, że jest za późno? Martwisz 
się, że jesteś za stary na naukę i na rozpoczęcie nowej 
ścieżki zawodowej? Albo wielokrotnie słyszałaś, że ko-
biety nie mogą być dobrymi kierowcami? Nie pozwól, 
aby stereotypy powstrzymały Cię przed podjęciem 
wyzwania. Weź sprawy w swoje ręce i zaskocz pozy-
tywnie rodzinę i znajomych. Może i oni pójdą Twoim 
śladem. Obal mity i dołącz do kierowców MPK-Łódź. 

Zasil nasz zespół, w którym osoby 50+ stanowią ok. 
40 % załogi (444 kierowców autobusów i 217 motorni-
czych, spośród 1700 wszystkich prowadzących tram-
waje i autobusy). Teraz czekamy właśnie na Ciebie! 

W naszych Ośrodkach Szkolenia Kierowców lub Szko-
lenia Motorniczych nauczymy Cię za darmo prowa-
dzenia pojazdów. Przekażemy Ci wiedzę na czym 
polega ta praca i jak obsługiwać pasażerów. Podczas 
kilkutygodniowego kursu dowiesz się wszystkiego 
od podstaw. Wystarczy wysłać CV na adres mailowy 
szkoleniampk@mpk.lodz.pl i przejść prostą rekruta-
cję. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zadzwoń pod numer 
42 672 12 57, 42 672 12 68 lub 42 672 13 53. 

Przyjdź do nas i rozpocznij nowy etap swojego życia!-
Do zobaczenia.

50+ CZAS CZAS 
NA ZMIANY

Najbliższy kurs już we wrześniu!
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