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Policjanci z drogówki pa-
trolujący al. Piłsudskiego 
zauważyli rozpędzoną 
skodę, która slalomem wy-
przedzała inne samochody 
i niebezpiecznie szybko zbli-
żała się do skrzyżowania 
z ul. Targową. Po zmierze-
niu prędkości okazało się, 
że jedzie 114 km/h, czyli aż 
o 64 km/h za szybko! Na 
szczęście funkcjonariuszom 
udało się zatrzymać pędzą-
cego na złamanie karku kie-
rowcę. Co było powodem 

takiej brawury? Siedzący za 
kierownicą 43-latek tłuma-
czył, że próbował popisać 
się przed kolegami z pracy, 
którzy byli jego pasażerami. 
Powiedział też, że chciał 
przetestować auto należące 
do fi rmy, w której pracują. 
Ten popis bezmyślności 
został ukarany. Policjanci 
zatrzymali prawo jazdy kie-
rowcy na 3 miesiące i ukara-
li go mandatem w wysoko-
ści 2 tys. zł.

rd

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

POPISYWAŁ SIĘ PRZED KOLEGAMI, 
STRACIŁ PRAWO JAZDY

Posiadaczka cudnej urody oraz 
nietuzinkowego charakterku – 
oto Leti. Ta urocza roczna psina 
szuka nowego, szczęśliwego 
domu.

Leti trafiła do schroniska 
18 maja 2022 r. To bardzo 
energiczna i rozbrykana 
psia panna. Wszędzie jej 
pełno, wszystko musi zo-
baczyć, wszystkiego po-
wąchać i dotknąć. Ma tyle 
spraw do ogarnięcia, że 
czasami trudno jej się sku-
pić na jednej czynności, 
ale dla człowieka zawsze 

znajdzie czas.
Leti to taka iskierka. Tu 
skoczy, tam siądzie, tam 
pobiegnie – mały żywioł, 
ale też diament, taki do 
oszlifowania.  Chociaż 
trzeba trochę popracować 
nad jej manierami, jest 
bardzo chętna do nauki 
i zabawy. 
Osoby zainteresowane 
podarowaniem Leti no-
wego domu proszone są 
o kontakt ze schroniskiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

RedSc

LETI SZUKA DOMULETI SZUKA DOMU
ROZBŁYSŁ W ŁODZIROZBŁYSŁ W ŁODZI
NOWY NEONNOWY NEON

W niedzielę (31 sierpnia) 
w centrum Łodzi, na ścianie 
kamienicy przy ul. Żwirki 
8, rozbłysł nowy neon. Jego 
autorem jest znany grafik 
– Bartek Bojarczuk.
Pionowy, animowany neon 
o wymiarach 7 m x 3,5 m 
składa się z aż siedmiu se-
kwencji, które w prosty spo-
sób przedstawiają cykl życia 
rośliny. Jego tytuł, „Twór-
czość czasu”, nawiązuje do 
fraszki Jana Sztaudyngera, 
której tekst umieszczono wo-
kół grafi ki. Nie ma tu mowy 
o przypadku – związany 
z Łodzią poeta w latach 

1945–1961 mieszkał w bu-
dynku naprzeciwko neonu. 
„Twórczość czasu” jest ko-
lejną odsłoną realizowane-
go przez Łódzkie Centrum 
Wydarzeń projektu instalacji 
artystycznych w przestrzeni 
miejskiej, pokazującego, że 
street art to nie tylko murale. 
Wcześniej pod patronatem 
ŁCW powstały już m.in. 
trzy inne neony – „Mewa” 
z ul. Tuwima, „Wdech/
Wydech” z ul. Narutowicza 
i „Beauty/Bałuty” z ul. Woj-
ska Polskiego.  

rd

W poniedziałek (1 sierpnia), 
punktualnie o godz. 17:00, 
w mieście zawyją syreny 
alarmowe. W ten sposób, 
w 78. rocznicę powstania 
warszawskiego, Łódź upa-
miętni Godzinę „W” i odda 
hołd bohaterom, którzy 
walczyli o niepodległość 
Polski. rd
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SYRENY DLA POWSTAŃCÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
Pl. Wolności to jedno z najważ-
niejszych miejsc w centrum Ło-
dzi. Po przebudowie zmieni się 
nie do poznania – pojawi się tu 
długo wyczekiwana zieleń: drze-
wa, ozdobne krzewy i rozległe, 
odporne na deptanie trawniki. 
Masz pytania dotyczące tej in-
westycji? Zadaj je przedstawi-
cielom Miasta w poniedziałek 
(1 sierpnia) o godz. 17:00.

Spotkanie ,  będące  już 
ósmym z serii „Spacero-
wego Przeglądu Inwe-
stycji”, rozpocznie się tuż 
przy ul. Piotrkowskiej. 
Dotyczyć będzie nie tylko 
placu, ale także inwestycji 
prowadzonych lub plano-
wanych w jego sąsiedz-
twie (np. ul. Legionów czy 
ul. Mielczarskiego) rd

REMONT PLACU WOLNOŚCIREMONT PLACU WOLNOŚCIREMONT PLACU WOLNOŚCI
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ska Polskiego.  
rd

Po zwycięstwie nad Fenerba-
hce Dynamo Kijów pozostaje 
w grze o Ligę Mistrzów. Ukra-
ińska drużyna tak bardzo zwią-
zała się z Łodzią, że na kolejne 
spotkanie również wybrała 
Stadion im. Władysława Króla.

Swój mecz piłkarze Mir-
cei  Lucescu rozegrają 
w środę (3 lipca) o godz. 
20:00. Rywalem w kolej-
nym etapie walki o Ligę 

Mistrzów będzie Sturm 
Graz. Polscy kibice 

mogą kojarzyć ten zespół 
z występami Kazimierza 
Sidorczuka, który grał 
w tym klubie w latach 
1997–2002 na  pozyc j i 
bramkarza. Obecnie tre-
nuje tam golkiperów.

Bilety są już dostępne 
w sprzedaży na stronie 
bilety.lkslodz.pl. Tak jak 
ostatnio będą kosztować 
od 40 do 60 zł. 

PB
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Miasto przejęło na własność 
kamienicę przy ul. Włókien-
niczej 1. Dzięki temu kolejny 
budynek zostanie włączony 
do programu rewitalizacji, 
której efekty już teraz robią 
wrażenie.

Ul. Włókiennicza to sym-
bol programu rewitalizacji. 
Zapuszczone do niedawna 
miejsce przechodzi meta-
morfozę. Miasto remon-
tuje tu w sumie 15 kamie-
nic i przebudowuje ulicę. 
W działania włączyli się 
także prywatni inwestorzy 
– deweloper wyremonto-
wał narożny budynek przy 
skrzyżowaniu z ul. Kiliń-
skiego, a fundacja Atlas 
Sztuki tworzy galerię pod 
numerem 20.

Pierwsze miejskie kamie-
nice zostały już oddane do 
użytku, a prawie wszyst-
kie trwające aktualnie in-
westycje zakończą się do 
połowy 2023 r. Do progra-
mu rewitalizacji nie udało 
się wcześniej włączyć tylko 
czterech kamienic, które 
nie były własnością miasta, 
ale liczba ta zmniejszyła się 
już do trzech. 

Cel publiczny
– Udało się nam uregulo-
wać stan prawny nierucho-
mości przy ul. Włókien-
niczej 1. Jej ostatni znany 
właściciel i spadkobiercy 
nie żyją i nikt dotychczas 
nie przeprowadził po-
stępowań spadkowych. 
W takiej sytuacji miasto mo-

gło wywłaszczyć kamie-
nicę na tzw. cel publiczny. 
W tym wypadku będzie to 
utworzenie mieszkań ko-
munalnych – mówi Marcin 
Masłowski, rzecznik pre-
zydenta Łodzi.
Kamienica przy ul. Włó-
kienniczej 1 jest jedyną 
w swoim rzędzie, która 
wyróżnia się niewyremon-
towaną elewacją. Pozostałe 
– narożna na skrzyżowa-
niu z ul. Wschodnią i te 
pod numerami 3, 5 i 7 – są 
gruntownie odnowione. 

Co tu powstanie?
– Zleciliśmy już przygoto-
wanie projektu wykonaw-
czego remontu budynku. 
W przyszłym roku powin-
niśmy mieć komplet do-

kumentów do rozpoczęcia 
inwestycji. Na parterze 
chcemy stworzyć lokale 
użytkowe, a na piętrach 
mieszkania komunalne. 
Podobnie jak w sąsiednich 
kamienicach, na tyłach po-
wstanie zielone podwórko 
dla przyszłych mieszkań-
ców – zapowiada Agniesz-
ka Kowalewska-Wójcik, 
dyrektor Zarządu Inwe-
stycji Miejskich.
To prawdopodobnie nie 
koniec dobrych wiado-
mości z ul. Włókienniczej. 
Miasto stara się też o prze-
jęcie pozostałych nierucho-
mości, co pozwoliłoby tak-
że włączyć je do programu 
rewitalizacji. 

Aha

W poniedziałek (1 sierp-
nia) zaczyna się remont 
ul. Strażackiej. Tydzień 
później wystartuje przebu-
dowa ul. Rewolucji 1905 r., 
a potem kolejny odcinek 
ul. Przybyszewskiego.

Nowa nawierzchnia, 
chodniki i miejsca par-
kingowe – to zakres prac 
na remontowanej ul. Stra-
żackiej. Odnowa obejmie 
odcinek od ul. Królew-
skiej do ul. Łazowskie-
go. W pierwszym etapie 
prac, od ul. Krakowskiej 
do ul. Tuszyńskiej, wy-
konawca przygotuje plac 
budowy oraz rozpocz-
nie niezbędne rozbiórki, 
w kolejnym zaś zacznie 
frezowanie nawierzchni 
jezdni. W czasie trwania 
remontu będzie zapew-
niona możliwość wjaz-
dów docelowych.
Za tydzień, w poniedzia-
łek (8 sierpnia), wystar-
tuje przebudowa ul. Re-
wolucji 1905 r. To kolejna 
już, po ul. Jaracza, droga 

w tej części centrum, 
która będzie miała nową 
nawierzchnię. Dwuletnia 
inwestycja obejmie także 
prace przy podziemnych 
instalacjach, chodnikach 
i przystankach.
Później niż planowano 
rozpocznie się natomiast 
przebudowa ul. Przy-
byszewskiego na odcin-
ku od pl. Reymonta do 
ul. Grabowej. – Wyko-
nawca nie zdobył jeszcze 
pozwolenia na budowę. 
Kiedy już dostanie nie-
zbędne dokumenty, roz-
pocznie prace od rozbió-
rek i demontażu starych 
elementów infrastruk-
tury – mówi Agnieszka 
Kowalewska-Wójcik, 
dyrektor Zarządu Inwe-
stycji Miejskich. 
Przebudowa ul. Przyby-
szewskiego obejmie wy-
mianę torowiska z trak-
cją, chodników, jezdni, 
przystanków i oświetle-
nia, a także modernizację 
wodociągu.

Aha

Co zrobić, żeby czekanie na 
autobus lub tramwaj było 
przyjemniejsze? Zazielenić 
przystanki! To pomysł zgło-
szony przez mieszkańców 
w łódzkim Budżecie Obywa-
telskim.

Już wkrótce na terenie 
Łodzi staną pokryte ro-
ślinnością wiaty. I chociaż 
z pewnością będą cieszyć 
oko, to nie walory este-
tyczne są tutaj najważniej-
sze. Zielone przystanki 

zapobiegają powstawaniu 
miejskich wysp ciepła – nie 
nagrzewają się tak jak te 
tradycyjne, a temperatura 
na nich może być nawet 
o 9 stopni niższa. Rośliny 
fi ltrują powietrze i poma-
gają w odprowadzaniu 
wody (a więc zapobiega-
ją podtopieniom!), mogą 
także stać się siedliskiem 
dla owadów, tak cennych 
w miejskiej przestrzeni.
W ciągu kilku najbliższych 
tygodni wybrana zosta-

nie fi rma, która opracuje 
projekt, a następnie, jesz-
cze w 2022 r., zamontuje 
w Łodzi zielone przystan-
ki. Łącznie powstanie ich 
dziewięć: na osiedlu Teo-
fi lów-Wielkopolska, na 
Retkini i w Śródmieściu. 
Pojawią się na nich doni-
ce z niskimi nasadzeniami 
oraz roślinami pnącymi, 
a na jednym przystanku 
– Pomorska/Tamka – za-
montowany zostanie zielo-
ny dach. rd
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ŻEBY WYREMONTOWAĆ

REWITALIZACJA

3Poniedziałek, 1 sierpnia  |  nr 88/2022 (171)

FOTO: LODZ.PL

Kamienica przy ul. Włókienniczej 1 
z obu stron sąsiaduje 
z wyremontowanymi 
już budynkami

PRZYBYSZEWSKIEGO PÓŹNIEJPRZYBYSZEWSKIEGO PÓŹNIEJ
OD DZISIAJ,OD DZISIAJ,
STRAŻACKASTRAŻACKA
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DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK

Koło brydżowe

O godz. 14:00 na spotkanie 
senioralnego koła brydżo-
wego zaprasza Biblioteka 
Słówka (ul. Boya-Żeleń-
skiego 15). Wstęp wolny. 

Samoobrona  
dla kobiet

Na godz. 17:30 zaplano-
wano zajęcia samoobrony 
dla kobiet w Hali MOSiR 
(ul. Skorupki 21). Udział 
bezpłatny. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy pod 
numerem telefonu: 536 
777 610 (czynnym w godz. 
9:00–16:00).

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Warsztaty origami

Na godz. 12:00 w filii nr 8 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
(ul. Radlińskiej 2) zaplano-
wano warsztaty „Origami 
dla każdego, dużego i ma-
łego”. Wstęp wolny.

Kino przytulne

O godz. 15:45 rozpocznie się 
pierwszy seans Kina Przytul-
nego w Domu Kultury „502” 
(ul. Sacharowa 18). Widzowie 
obejrzą „Seans na poprawę 
nastroju”, czyli film „Jak ja 
nienawidzę wakacji”. Kolejna 
projekcja o godz.18:00  
– w sekcji „Filmy z Catherine 
Deneuve” wyświetlony zo-
stanie obraz „Moja ulubiona 
pora roku”. Bilety: 12 zł (na 
pojedynczy seans), 20 zł (na 
obie projekcje).
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TEATRY
Teatr Powszechny 
ul. Legionów 21
Zniżka 20% z Kartą Łodzianina (dalej 
nazywana KŁ) na wszystkie wieczor-
ne przedstawienia własne obowią-
zuje w poniedziałki, wtorki, środy 
i czwartki.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka 
ul. Zachodnia 9
Zniżka 50% z KŁ z aktywnym Pakie-
tem Seniora na wszystkie spektakle 
z wyłączeniem premier.

Teatr Kamila Maćkowiaka
Centrum dialogu
Zniżka 15% z KŁ z aktywnym Pakie-
tem Seniora na wszystkie spektakle 
z wyłączeniem premier. 

Teatr Muzyczny 
ul. Północna 47/51
Zniżka 20% z KŁ na przedstawienia 
własne. Rabat dotyczy zarówno bile-
tów normalnych, jak i ulgowych.

Teatr Mały w Manufakturze 
ul. Drewnowska 58
Zniżka 10% z KŁ na przedstawienia 
własne. 

Teatr Lalek Arlekin 
ul. Wólczańska 5
Zniżka 20% z KŁ obejmuje spektakle 
własne teatru. Rabat można uzyskać, 
kupując bilety w kasie teatru.

Teatr Pinokio
ul. Kopernika 16
Zniżka 20% z KŁ na spektakle 
własne teatru.

KINA
Kino Charlie 
ul. Piotrkowska 203/205
Posiadacze KŁ mają możliwość za-
kupu jednego biletu ulgowego na 
dowolny film. Dodatkowo kino 
Charlie ma w swojej ofercie cykle 
seansów w ramach „Środy Seniora” 
i „Niedzieli Seniora”. Cena biletu to 
wówczas 15 zł. 

Kino Kinematograf 
pl. Zwycięstwa 1
KŁ daje możliwość zakupu jedne-
go biletu normalnego w cenie biletu 
ulgowego.

Kino Bodo 
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80
Posiadacze KŁ mogą skorzystać 
z jednej z opcji:
• zakupu biletu w cenie 14 zł – 

(oferta obowiązuje od ponie-
działku do piątku),

• do biletu zakupionego w re-
gularnej cenie mogą otrzymać 
kawę lub herbatę gratis (oferta 
obowiązuje od poniedziałku do 
piątku).

Kino Przytulne
ul. Traugutta 18
Zniżka 20% z KŁ na na dowolny 
seans (taniej także dla osób towarzy-
szących).

Kino Cinema City
ul. Drewnowska 58
Promocja „w środy taniej” – zniżka 
obowiązuje wyłącznie w środy, z wy-
jątkiem dni świątecznych i ustawowo 
wolnych od pracy.

MUZEA
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 1
KŁ uprawnia do: 
• zakupu biletu łączonego, nor-

malnego na wystawy stałe 
i czasowe, w cenie 20 zł;

• zakupu biletu łączonego, ulgo-
wego na wystawy stałe i czaso-
we w cenie 14 zł; 

• skorzystania ze zniżki 20% na 
wybrane wydawnictwa dostęp-
ne w kasie Muzeum Miasta Ło-
dzi.

Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72
W piątki wstęp do muzeum jest 
bezpłatny.

Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15
Środa jest dniem bezpłatnego wstę-
pu na wystawy stałe.

Centralne Muzeum Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
Zniżka 20% z KŁ na wystawy stałe. 
W środy natomiast wejście na wy-
stawy stałe jest bezpłatne.

Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi
ul. Gdańska 13
Zniżka 5% z KŁ na zakupy w mu-
zealnych sklepach stacjonarnych 
mieszczących się w poszczególnych 
oddziałach. 
Zniżka 50% na wszystkie bileto-
wane wydarzenia organizowane 
przez muzeum (spacery, prelekcje, 
spotkania, warsztaty itp.).

INNE PLACÓWKI
Planetarium EC1
ul. Targowa 1/3
Zniżka 20% z KŁ przy zakupie biletu 
normalnego lub ulgowego. Udziele-
nie rabatu jest możliwe tylko w ka-
sach EC1.

Klub Wytwórnia
ul. Łąkowa 29
Zniżka 10% z KŁ na wybrane koncer-
ty organizowane przez klub Wytwór-
nia. Zniżka nie łączy się z innymi 
promocjami i zniżkami. 

Wszystkie szczegóły dotyczące 
Karty Łodzianina są dostępne po 

zeskanowaniu kodu QR. 

Osoby 60+ chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym Łodzi. Nic w tym dziwnego – po zakończeniu aktywności zawodowej mają więcej wolnego czasu, który 
mogą wykorzystać na wyjścia do kin, muzeów czy teatrów. Wiele łódzkich ośrodków kultury przygotowało dla seniorów atrakcyjne zniżki. Uprawnia do nich 

także Karta Łodzianina. Sprawdź, gdzie i na jakich zasadach możesz skorzystać z rabatów.

TANIA KULTURA DLA SENIORÓW

Muzeum Kinematografi i
pl. Zwycięstwa 1
KŁ uprawnia do zakupu biletu nor-
malnego w cenie biletu ulgowego. 
Wstęp na wystawy czasowe w środy 
– 5 zł.

Muzeum Fabryki 
ul. Drewnowska 58
Z KŁ – bilet łączony w cenie zwykłe-
go biletu (do 4 osób) oraz bezpłatny 
wstęp na taras widokowy (po okaza-
niu KŁ i biletu wstępu na ekspozycję).

SENIORADKA

JAK SKORZYSTAĆ Z EKSTRA ZNIŻEK?
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Każdy element powstaje 
ręcznie. Pierwsza strona 
i brzegi z tektury, do tego 
tło i polski tekst, a na to 
nadrukowany na folii tekst 
braillem. Druga strona to 
przestrzenny obraz złożony 
z różnych materiałów o wielu 
strukturach i fakturach. Pa-
trycja i Kirył z fundacji „Ko-
łobajki” od kilku lat tworzą 
książki dotykowe dla dzieci.

Zaczęło się w 2012 r. od 
konkursu plastycznego 
„Manufaktura książki”, na 
który Patrycja Zalejska, bę-
dąc jeszcze w liceum pla-
stycznym, wysłała swoją 
pracę. Była to jej pierwsza 
książka dla dzieci niewi-
domych i słabowidzących. 
Patrycja wygrała konkurs, 
pozostawiając konkuren-
cję daleko w tyle. Przez 
kolejne kilka lat stawała 
na podium, aż w końcu 
organizatorzy konkursu 
powiedzieli „dość”.
– I zaprosili mnie do jury 
– wspomina Patrycja. – Od 
tego się wszystko zaczęło. 
Potem na studiach pozna-
łam Kiryła. Zaprzyjaźnili-
śmy się i stwierdziliśmy, 
że może warto spróbować 
i zacząć robić książki dla 
dzieci na szerszą skalę – 
dodaje.
– Tym bardziej, że w Pol-
sce nie ma fi rmy czy orga-
nizacji, która robiłaby do-
tykowe książki dla dzieci. 
Są takie napisane pismem 
braille’a albo z wypukło-
ściami wydrukowanymi 

na drukarkach 3D, ale 
przestrzennych książek 
z różnych materiałów nie 
ma – dodaje Kirył Kono-
wałow. 

Od pomysłu
do realizacji
Patrycja i Kirył długo za-
stanawiali się, jak ugryźć 
ten temat. Chcieli zakła-
dać firmę, poszli nawet 
do Art Inkubatora, żeby 
pozyskać przestrzeń dla 
swojej działalności. Tam 
podpowiedziano im, że 
lepszym rozwiązaniem 
będzie fundacja, choćby 
ze względu na możliwość 
pozyskiwania grantów 
na pomoc dzieciom 
niewidomym i sła-
b o w i d z ą c y m . 
Tak trafili do 
f u n d a c j i 
O p u s , 
która 

wspiera ludzi chcących 
założyć organizację po-
zarządową. A w 2018 r. 
otworzyli fundację „Koło-
bajki”.
– Skąd pomysł na nazwę? 
Zauważyłam, że książecz-
ki dostępne dla niewi-
domych są bardzo grube 
i przestrzenne przez do-
datkowe elementy. Two-
rzą się takie „bułeczki”. 
Tak wpadłam na pomysł, 

że wygodniej będzie, jeśli 
karty książki zamontuje-
my na dużych kołach, ni-
czym brulion – opowiada 
Patrycja.

Najważniejszy 
jest dotyk
Patrycja i Kirył wciąż po-
szerzają swoją wiedzę na 
temat przygotowywania 
książek dla dzieci niewi-
domych i słabowidzą-
cych. Uczestniczą w kon-
ferencjach, czytają, ale 
przede wszystkim wsłu-
chują się w głos swoich 
odbiorców.

– Patrzymy na reakcje 
dzieci, które pierwszy raz 
dostają taką książkę do 
rąk. To są najcenniejsze 
lekcje – mówi Kirył.
Dzięki temu każda książka 
dopracowana jest w naj-
drobniejszych szczegó-
łach. 
– Weźmy stronę przedsta-
wiającą niebo z gwiazda-
mi. Dla osób widzących 
takie niebo to zbiór punk-
tów, kropek i dlatego tak 
też zrobiliśmy tę kartę 
książki. Ale okazało się, że 
osoby niewidome gwiaz-
dy postrzegają w sposób 
symboliczny.  Okrągłe 
punkty  zamieni l i śmy 
więc w książce na figury 

gwiazdek – opowiada 
Patrycja.

Temperatura 
materiału
Każdy fragment 
historii opowie-
dziany jest na 
d w ó c h  s t r o -
nach książki. 
Jedna to tekst 
napisany po-
d w ó j n i e ,  p o 

polsku oraz bra-
illem. Na drugiej 

jest ilustracja prze-
strzenna, którą dzie-

ci mogą dotknąć 
i w ten sposób 

poznać opi-
sywany sło-

wem świat. 
D l a t e g o 
o ś m i o r -
n i c a 

jest wypukła, a jej mac-
ki – giętkie i idealne do 
rozciągania. Postać kre-
cika zrobiono natomiast 
z miękkiego, puszystego 
materiału.
– Chodzi nie tylko o fak-
turę materiału, ale też 
o jego temperaturę. Jeśli 
statek jako przedmiot, jest 
zrobiony z zimnej stali, to 
w książce nie może być 
z silikonu, który jest mięk-
ki i ciepły. Wówczas nie 
spełnia ona swojej roli – 
opowiada Kirył.
Patrycja i Kirył wciąż ulep-
szają swoje dzieła. A tym, 
czego sami się nauczyli 
na temat tworzenia doty-
kowych książek, chętnie 
dzielą się z innymi. Regu-
larnie prowadzą warsztaty 
dla dzieci i młodzieży, ale 
także dla dorosłych, głów-
nie widzących. Pokazują 
na nich, jak wygląda świat 
osób niewidomych, uczą, 
jak im pomagać i jak za-
chowywać się w ich obec-
ności.  red

STRONA FUNDACJI 
„KOŁOBAJKI”
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dać firmę, poszli nawet 
do Art Inkubatora, żeby 
pozyskać przestrzeń dla 
swojej działalności. Tam 
podpowiedziano im, że 
lepszym rozwiązaniem 
będzie fundacja, choćby 
ze względu na możliwość 
pozyskiwania grantów 
na pomoc dzieciom 
niewidomym i sła-
b o w i d z ą c y m . 
Tak trafili do 
f u n d a c j i 
O p u s , 
która 

rzą się takie „bułeczki”. 
Tak wpadłam na pomysł, 

książek dla dzieci niewi-
domych i słabowidzą-
cych. Uczestniczą w kon-
ferencjach, czytają, ale 
przede wszystkim wsłu-
chują się w głos swoich 
odbiorców.

mi. Dla osób widzących 
takie niebo to zbiór punk-
tów, kropek i dlatego tak 
też zrobiliśmy tę kartę 
książki. Ale okazało się, że 
osoby niewidome gwiaz-
dy postrzegają w sposób 
symboliczny.  Okrągłe 
punkty  zamieni l i śmy 
więc w książce na figury 

gwiazdek – opowiada 
Patrycja.

Temperatura 
materiału
Każdy fragment 
historii opowie-
dziany jest na 
d w ó c h  s t r o -
nach książki. 
Jedna to tekst 
napisany po-
d w ó j n i e ,  p o 

polsku oraz bra-
illem. Na drugiej 

jest ilustracja prze-
strzenna, którą dzie-

ci mogą dotknąć 
i w ten sposób 

poznać opi-
sywany sło-

wem świat. 
D l a t e g o 
o ś m i o r -
n i c a 

DOTKNIJ BAJKIDOTKNIJ BAJKIDOTKNIJ BAJKIDOTKNIJ BAJKI

Patrycja i Kirył świetnie uzupełniają się w fundacji.
Patrycja zajmuje się projektowaniem poszczególnych 
stron, a Kirył pomaga je potem ręcznie przygotowywać
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Jak na architekta miejskiego przystało, 
Majewski postawił swoją willę w latach 
1883–1886 z należytą dokładnością. Prawdo-
podobnie dlatego dotrwała do naszych czasów 
w tak dobrym stanie technicznym. Ponieważ  
w swoim domu architekt przyjmował poten-
cjalnych klientów, był on jego wizytówką. Prak-
tycznie w każdym pomieszczeniu znajdują się 
dekoracje sufitowe, złocenia czy sztukaterie.  
W jednym miejscu odkryto aż dwie polichro-
mie – jedną na drugiej – co świadczy o tym, 
że wystrój wnętrz był uaktualniany zgodnie  
z najnowszymi trendami. Chociaż na ostatecz-
ny efekt prowadzonej renowacji trzeba jesz-
cze zaczekać, wnętrza domu Majewskiego 
już teraz należy wpisać na listę najpięk-
niejszych łódzkich wnętrz.

Kamienica z 1895 r. według pro-
jektu Gustawa Landaua-Gu-ten-
tegera, nazywana jest od nazwi-ska 
fundatora. Ci, którzy jakimś sposo-
bem ominęli na swojej drodze Dom 
Literatury, który mieści się obecnie 
w jej murach, przecierają oczy ze 
zdziwienia. Nie ma się co dziwić, bo 
kamienica Gesnera to klejnot w ko-
ronie Śródmieścia. Przez lata zanie-
dbana fasada skrywała zapomniane 
piękno z przełomu wieków. Dzięki 
pracom konserwatorskim w zeszłym 
roku odzyskała blask i ponownie 
można zatopić się w bogactwie ba-
rokowego detalu. Odtworzono ele-
menty sztukaterii oraz balkony  
z balustradami. Nie obyło się także 
bez odkryć. W trakcie remontu sieni, 
na suficie, spod warstw farby, zaczę-
ły pojawiać się  polichromie, głów-
nie ornamenty roślinne.

Położony obok osiedla Księży Młyn neorene-
sansowy pałac Scheiblera powstał w 1856 r. we-

dług projektu Jana Karola Mertschinga, ale jego 
obecna bryła jest zasługą przebudowy z lat 1884–1887. 
W swoich eklektycznych wnętrzach mieści od 1986 r. 
Muzeum Kinematografii. Na szczególną uwagę zasłu-
gują pomieszczenia na parterze w układzie amfilado-
wym, czyli takim, w którym z pominięciem korytarzy 
przechodzimy z pokoju do pokoju. Znajdziemy tam na 
przykład pokój kredensowy, który skrywa przejście 
do klatki schodowej, modny niegdyś pokój mauretań-
ski w stylu orientalnym czy gabinet Karola Wilhelma 
z unikatową mozaiką wenecką mistrza Salviattiego. 

Wrażenie robią też piece kaflowe – zobaczymy je  
w każdym pomieszczeniu na parterze.

XIX wiek był kluczowy dla rozwoju architektonicznego Łodzi. Wraz z rozwojem im-
periów fabrykanckich wzrosła majętność ich właścicieli, których stać odtąd było 
na budowanie zgodnie z najnowszymi wzorcami europejskimi. W Łodzi znajdziemy 
ponad 100 willi i pałaców, które są symbolami dostatku fabrykanckiej Łodzi. Nie ma 
też w Polsce podobnego miasta, jeśli chodzi o kamienice – tego typu budynków jest 
w Łodzi ponad 6 tys., a za ich murami kryją się wnętrza, które zachwycają!
 Z.B.

Kamienica Gesnera, czyli Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17

Pałac Karola Scheiblera, czyli Muzeum Kinematografii w Łodzi pl., Zwycięstwa 1

Willa Hilarego Majewskiego, ul. Włókiennicza 11

Pałac Karola Poznańskiego, czyli Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. Gdańska 32
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Budowa pałacu ruszyła w związ-
ku ze ślubem Matyldy Scheibler  
i Edwarda Herbsta w 1875 r. Jego archi-
tektem był Hilary Majewski, który osadził 
neorenesansową willę w ogrodzie, nadając jej 
cechy podmiejskiej rezydencji. To prawdzi-
wa perła wśród łódzkich wnętrz, a jej obec-
ny stan zawdzięczamy doskonałym pracom 
konserwatorskim. Willa dotrwała do końca 
II wojny światowej w stanie bardzo dobrym, 
choć z ograniczonym wyposażeniem, które 
rodzina Edwarda Herbsta zabrała do Wied-
nia. Po wojnie pałac został znacjonalizowany  
i pełnił rozmaite funkcje. Było tu m.in. Cen-
trum Szkolenia Personelu do Żłobków Dzie-
cięcych, skład sprzętu pływackiego Ligi Mor-
skiej w Łodzi czy spółdzielnia produkująca 
ozdoby choinkowe. Prezentowany obecnie 
wystrój jest najbliższy historycznej dekoracji  
z czasów świetności pałacu. Meble w stylu 
neobarokowym, neorokoko, wyroby orien-
talne, elementy pochodzące z początków  
XX w. – to wszystko tworzy mieszan-
kę, która zaspokoi oko entuzjastów 
eklektycznego przepychu!

Można śmiało powiedzieć, że dzię-
ki rewitalizacji odkrywamy najpięk-
niejsze wnętrza na nowo. Tak było  
w przypadku kamienicy Auerbachów, po-
wstałej w 1894 r. Po II wojnie światowej 
kamienica niszczała, a w pewnym momen-
cie groziła nawet zawaleniem. Jej remont  
i przywrócenie świetności z końca XIX w. 
zajęło konserwatorom 2 lata. Podczas prac 
odkryto i drobiazgowo zabezpieczono wie-
le wartościowych detali architektonicznych,  
w tym polichromie oraz złocone sztuka-
terie. Nowe życie tchnięto w zabytkowe 
parkiety, stolarkę okienną i drzwiową, 
odtworzono także balustrady balkono-
we. Budynek służy teraz jako kame-
ralny biurowiec. 

Nazywany łódzkim Luwrem, jest najbardziej 
rozpoznawalnym pałacem w Łodzi. Powstawał  

w latach 1888–1903 według projektów Hilarego Ma-
jewskiego, jednak wpływ na jego wygląd mieli także 
Adolf Zeligson i Dawid Rosenthal. Wnętrza pałacowe 
przeszły ukończone 2 lata temu prace renowacyjno-
-konserwatorskie. Dzięki odkrywkom udało się ustalić 
pierwotny wygląd niektórych ścian, przywrócono tak-
że świetność sztukateriom, detalom architektonicznym 
czy stolarce okiennej. Na szczególną uwagę zasługuje 
oczywiście sala lustrzana, czyli dawna sala balowa,  
z ozdobnymi lustrami, które malowniczo rozpraszają 
światło. Żadne z pomieszczeń nie może jednak rów-

nać się z dużą jadalnią, której pełna przepychu 
dekoracja przekonywała podejmowanych gości  
o dostatku rodziny Poznańskich. 

Pałac powstał w 1904 r. we-
dług projektu Adolfa Zelingso-
na dla Karola Poznańskiego, syna 
Izraela. Na rewitalizację czekał 110 
lat, jednak efekt wynagrodził wszyst-
ko. Odnowiono główną klatkę schodo-
wą, dwie sale koncertowe, dawną salę 
bilardową, hole, przedsionek oraz salo-
ny. Do wystroju dodano także elemen-
ty stworzone specjalnie, by dopełnić 
ich eklektyczny charakter. W oparciu  
o stare fotografie odtworzono sztukaterie  
i tapiserie. Blask odzyskał także oszklo-
ny ogród zimowy, który zyskał nową 
posadzkę i oświetlenie. W niezmienio-
nym stanie zachowała się elegancka 
klatka schodowa z witrażem przedsta-
wiającym Florę, boginię wiosny. Do 
pałacu Karola Poznańskiego można 
wybrać się z wycieczką zorganizowaną 
po wcześniejszym kontakcie z dzie-
kanatem uczelni. W pałacu odbywają 
się także koncerty, które pozwalają 
poznać tę niezwykłą przestrzeń  
w jeszcze bardziej wyjątko-
wych okolicznościach.

XIX wiek był kluczowy dla rozwoju architektonicznego Łodzi. Wraz z rozwojem im-
periów fabrykanckich wzrosła majętność ich właścicieli, których stać odtąd było 
na budowanie zgodnie z najnowszymi wzorcami europejskimi. W Łodzi znajdziemy 
ponad 100 willi i pałaców, które są symbolami dostatku fabrykanckiej Łodzi. Nie ma 
też w Polsce podobnego miasta, jeśli chodzi o kamienice – tego typu budynków jest 
w Łodzi ponad 6 tys., a za ich murami kryją się wnętrza, które zachwycają!
 Z.B.

Willa Herbsta, czyli Muzeum Pałac Herbsta, ul. Przędzalniana 72

Pałac Izraela Poznańskiego, czyli Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Kamienica Auerbachów, ul. Zielona 6

Pałac Karola Poznańskiego, czyli Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. Gdańska 32
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Mimowie na Piotrkowskiej

Koncerty w Manufakturze

Parada Wolności

Szczudlarze na Piotrkowskiej

Targ Rzeczy Wszelakich w Pasażu Róży 

FOTORELACJAFOTORELACJA

Tłumy w Orientarium
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HOROSKOP 13

Koziorożec (22.12-19.01)
Koniec miesiąca sprzy-
ja podsumowaniom. Na 
początku sierpnia przez 
chwilę zapragniesz zmie-
nić wiele dookoła, jednak 
po chwili odzyskasz spo-
kój ducha. Poświęć wię-
cej czasu zdrowiu i zrób 
sobie tydzień uważności. 

Rak (21.06-22.07)
Trwają poważne zmiany 
w sferze duchowej. Po-
znasz moc dobrej relacji 
z samym sobą i docenisz 
czas spędzony w pojedyn-
kę. Nie próbuj być idealny 
i popadać w skrajności. 
W pracy uważaj na nie-
spodziewane wydarzenia 
– nie poddawaj się emo-
cjom grupy.

Panna (23.08-22.09)
Dla samotnych Panien 
początek miesiąca bę-
dzie czasem poprawy re-
lacji z samym sobą. Wró-
cisz do dawnych zajęć 
i zapragniesz dogodzić 
sobie małym wyjazdem 
lub kolacją na bogato. 
Jeśli myślisz o zmianie 
pracy, to dobry moment.

Waga (23.09-22.10)
W stałych związkach 
przyjdzie moment, by 
docenić to, co wypra-
cowaliście. Na drodze 
do wspólnego, wolnego 
czasu staną dodatko-
we zadania w pracy. 
W kwestii zdrowia zaufaj 
specjalistom i nie ekspe-
rymentuj na własną rękę.

Skorpion (23.10-22.11)
Jeśli chcesz zmian, stwórz 
dla nich dobre podwaliny. 
Powtarzające się sytu-
acje nieustannie krzyżu-
ją Ci plany, a przecież nie 
musi tak być. Przyjrzyj 
się dobrze swojej sytu-
acji zawodowej i oceń 
intencje współpracow-
ników.

Strzelec (23.11-21.12)
Porozmawiaj szczerze 
o tym, czego oczekujesz 
od życia zawodowego. 
Ten tydzień to dosko-
nały moment, by prosić 
o podwyżkę lub inne be-
nefity. Sierpniowe kon-
stelacje gwiazd będą 
wpływać pozytywnie na 
życie romantyczne.

Wodnik (20.01-18.02)
Samotne Wodniki czeka 
okazja na długotrwały 
związek. Śmiało daj szan-
sę emocjom i płyń na fali 
uczuć. Sprawdź swoje 
oszczędności i skonfron-
tuj je z rzeczywistymi 
potrzebami fi nansowymi. 
Sierpień może być mie-
siącem poprawy sytuacji 
fi nansowej.

Ryby (19.02-20.03)
Odpuść teraz uwagę in-
nych i skup się na życiu 
zawodowym lub nauce. 
W życiu uczuciowym ten 
tydzień nie przyniesie 
rewolucji. Stwórz ruty-
nę, która pozwoli Ci po-
święcić więcej czasu na 
rozwój duchowy i emo-
cjonalny. Jeśli przetrwa 
lato, podziękujesz sobie 
w ostatnich miesiącach 
roku.

Baran (21.03-19.04)
Nowy miesiąc przyniesie 
nowe wnioski. Barany 
muszą brać teraz pod 
uwagę możliwość porażki 
i zderzyć się z różnicami 
pomiędzy swoją wizją, 
a rzeczywistością. W mi-
łości ten tydzień to czas 
zgody i łagodności. Uwa-
żaj na osoby spod znaku 
Panny, mogą chcieć za-
chwiać Twoim spokojem.

Byk (20.04-20.05)
Początek sierpnia będzie 
czasem próby i nie bę-
dzie należał do łatwych. 
Szczególnie irytujące 
będą wydarzenia losowe, 
które będą miały realny 
wpływ na mniej istotne 
sprawy. Uważaj na prze-
lotne fl irty, nie każdy ma 
uczciwe intencje.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Dobra sytuacja finan-
sowa rozpocznie nowy 
miesiąc. Single mogą 
liczyć na udany czas, pe-
łen zabawy i przelotnych 
zauroczeń. Ważne, by nie 
robić sobie zbyt wielkich 
nadziei i nie snuć planów 
na przyszłość po jednym 
spotkaniu.
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Lew (23.07-22.08)
Przyszedł czas Lwa! Dla 
singli oznacza to czas roz-
budzenia fantazji, po-
szukiwania pełni siebie 
i eksperymentowania. 
W tym tygodniu idź na 
całość i nie stawiaj przed 
sobą barier. Uważaj na 
okazje do wydawania 
pieniędzy – dobra pas-
sa finansowa może być 
złudna.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego i samodzielnych lokali użytkowych, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy:

Lp.
Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej nieruchomości 
gruntowej zabudowanej

Obręb,
nr działki,

powierzchnia działki [m2]

Powierzchnia lokalu [m2]
udział w częściach wspólnych 

nieruchomości

Cena wywoławcza
łączna [zł]

Wadium
[zł]

1. ul. Smutna 26, Smutna 26A 
lokal użytkowy nr 1U

KW LD1M/00033189/2

B-52

242/8, 242/10, 242/3

10549

123,14
____________

12314/342823

460 000 46 000

2. ul. Zielona 44, kpt. Stefana 
Pogonowskiego 37
lokal mieszkalny nr 10

KW LD1M/00061081/0

P-19

19/1

415

26,68
____________

0,041

140 000 14 000

3. ul. Ludwika Zamenhofa 17*1

lokal użytkowy nr 1U

KW LD1M/00055636/1

P-20

151/1

549

83,03
____________

0,059

370 000 37 000

4. ul. Radwańska 65
lokal użytkowy nr 3U

KW LD1M/00049359/0

P-29

15

764

64,72
____________

0,113

120 000 12 000

5. ul. Rewolucji 1905 r. nr 58, 
dr. Seweryna Sterlinga 22
lokal użytkowy nr 1U

KW LD1M/00001699/7

S-2

35/1

1095

40,10
____________

0,017

140 000 14 000

6. ul. Rewolucji 1905 r. nr 58, 
dr. Seweryna Sterlinga 22 
lokal użytkowy nr 2U

KW LD1M/00001699/7

S-2

35/1

1095

48,90
____________

0,021

170 000 17 000

7. al. Tadeusza Kościuszki 46*1

lokal użytkowy nr 3U

KW LD1M/00043679/7

S-6

215

1458

43,41
____________

4341/287382

190 000 19 000

8. ul. Henryka Sienkiewicza 37*1

lokal użytkowy nr 8U

KW LD1M/00094246/5

S-6

137/6

1638

35,83
____________

0,007

120 000 12 000

9. ul. Henryka Sienkiewicza 37*1

lokal użytkowy nr 10U

KW LD1M/00094246/5

S-6

137/6

1638

80,95
____________

0,014

250 000 25 000

10 al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
35*1

lokal użytkowy nr 5U

KW LD1M/00101355/5

S-7

95/1

700

22,98
____________

0,020

100 000 10 000

*1/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zmienionym zarządzeniami 
Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 7257/VII/17 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 3397/VIII/20 z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr 6843/VIII/21 z dnia 26 marca 2021 r., budynki objęte zostały gminną 
ewidencją zabytków.

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137 i 1301).
Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 8 września 2022 r. o  godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Duża Sala Obrad.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania 
i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/
nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/
przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 468, 457) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 - 45- 83, 638 – 44 - 14.
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Zagłębie Sosnowiec 3 6:2 7
Ruch Chorzów 3 4:0 7
Wisła Kraków 3 3:0 7
Podbeskidzie B-B 3 3:2 6
ŁKS Łódź 3 3:3 6
Puszcza Niepołomice 3 3:3 6
Termalica B-B Nieciecza 2 5:4 6
Chrobry Głogów 3 5:5 4
GKS Katowice 3 5:4 4
Skra Częstochowa 3 3:2 4
Stal Rzeszów 3 5:5 4
Arka Gdynia 3 1:1 4
Sandecja Nowy Sącz 3 1:1 3
GKS Tychy 2 2:3 1
Górnik Łęczna 3 1:3 1
Resovia Rzeszów 3 1:4 1
Chojniczanka Chojnice 3 2:6 1
Odra Opole 3 3:8 0

AWANS              BARAŻE              SPADEK

M     G   PKTFORTUNA 1. LIGA

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

Tabela na 1.08.2022

Zła passa przełamana! ŁKS 
wreszcie zaczął strzelać na 
własnym stadionie. Dzięki 
trafi eniom Mateusza Kowal-
czyka i Piotra Janczukowi-
cza Rycerze Wiosny pokonali 
Skrę Częstochowa i zainka-
sowali trzy punkty.  

Oba zespoły zaczęły spo-
tkanie dość chaotycznie od 
niedokładnych długich pi-
łek i walki w środku pola. 
Z czasem to łodzianie za-
częli zdobywać przewagę, 

co zaowocowało groźnym 
rajdem Piruli zakończo-
nym pierwszym celnym 
strzałem w meczu. W 26. 
minucie było blisko zdo-
bycia bramki. Fantastyczny 
strzał sprzed pola karnego 
oddał Michał Trąbka, ale 
na wysokości zadania sta-
nął bramkarz Skry, Jakub 
Bursztyn. Pięć minut póź-
niej kibice wpadli w euforię 
– padł pierwszy na nowym 
stadionie gol dla ŁKS-u! 
Na lewej stronie piłkę spod 

nóg Dawida Niedbały wy-
garnął Bartłomiej Szeliga, 
następnie posłał ją wzdłuż 
pola karnego, a dzieła do-
pełnił Mateusz Kowalczyk. 
Niestety, korzystnego re-
zultatu nie udało się do-
wieźć do końca połowy. 
W doliczonym czasie gry 
z rzutu wolnego piękną 
bramką wyrównał Przemy-
sław Sajdak. 

Trudna druga połowa  
Kolejne 45 minut zaczęło 

się podobnie jak pierwszy 
fragment meczu z tym, że 
chaos trwał znacznie dłu-
żej, a aktywniejszą druży-
ną tym razem była Skra. 
Szczególnie wyróżniał się 
Damian Hilbrycht, który 
dwukrotnie był blisko zdo-
bycia bramki. Najpierw na 
drodze stanął mu Nacho 
Monsalve, który wybił pił-
kę ofi arnym wślizgiem, 
a potem piłkę na słu-
pek zbił Dawid Arndt. 
W 64. minucie widzieliśmy 

pierwszy zryw ŁKS-u w tej 
części spotkania. W krót-
ki róg strzelał Szeliga, ale 
pewnie obronił Bursztyn. 
W 72. minucie gospodarze 
znów wyszli na prowadze-
nie! Kolejny raz kluczo-
wym podaniem popisał się 
Szeliga – piłka przerzuco-
na nad obrońcami dotarła 
do Piotra Janczukowicza, 
a ten nie miał problemów, 
by w sytuacji sam na sam 
pokonać bramkarza. Dzię-
ki temu trafi eniu ŁKS wy-

grał pierwszy mecz 
na nowym stadionie. 

PB
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pierwszy zryw ŁKS-u w tej 
części spotkania. W krót-
ki róg strzelał Szeliga, ale 

grał pierwszy mecz 
na nowym stadionie. 
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nóg Dawida Niedbały wy-
garnął Bartłomiej Szeliga, 
następnie posłał ją wzdłuż 
pola karnego, a dzieła do-
pełnił Mateusz Kowalczyk. 
Niestety, korzystnego re-
zultatu nie udało się do-

się podobnie jak pierwszy 
fragment meczu z tym, że 
chaos trwał znacznie dłu-
żej, a aktywniejszą druży-
ną tym razem była Skra. 
Szczególnie wyróżniał się 
Damian Hilbrycht, który 

pierwszy zryw ŁKS-u w tej 
części spotkania. W krót-
ki róg strzelał Szeliga, ale 
pewnie obronił Bursztyn. 
W 72. minucie gospodarze 
znów wyszli na prowadze-
nie! Kolejny raz kluczo-

Arndt – Wszołek (46’ Dankow-
ski), Dąbrowski, Nacho, Szeliga 
(76’ Koprowski) – Trąbka, ¬ (61’ 
Kuźma), Kort (61’ Kelechukwu) 
– Pirulo, Balongo (70’ Janczuko-
wicz), Biel

ŁKSŁKS

ŁKS SKRA
ŁÓDŹ CZĘSTOCHOWA

FORTUNA 1 LIGA

3. KOLEJKA

2:1
31’ Kowalczyk
72’ Janczukowicz

46’ Sajdak

SKRA
CZĘSTOCHOWACZĘSTOCHOWACZĘSTOCHOWA

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

3. KOLEJKA3. KOLEJKA

1
46’ Sajdak

Mateusz Kowalczyk 
– strzelec pierwszej bramki 
dla ŁKS-u

ŁKS wygrywa pierwszy mecz ŁKS wygrywa pierwszy mecz 
na nowym stadionie!na nowym stadionie!

W pierwszych minu-
tach aktywniejsi byli 
gospodarze. Dobre 
wyjścia spod pressingu 
i szybkie akcje boka-
mi napędzały ataki 

Widzewa. Niestety 
już w 5. minucie 

mieliśmy 0:1 dla 
Lechii. Maciej 
Gajos prze-
biegł kilka 
metrów zu-

pełnie nie-
pi lno-

wa-

ny i huknął z daleka, nie 
dając szans Henrichowi 
Ravasowi. Szybko stracona 
bramka nie zraziła jednak 
piłkarzy Janusza Niedź-
wiedzia – już w 12. minucie 
z rzutu karnego wyrównał 
Bartłomiej Pawłowski. Wi-
dzewiacy więcej pracowali 
na boisku, szybciej uzupeł-
niali luki, lepiej wybiegali 
na pozycje, dzięki czemu 
w 21. minucie mieli szan-
sę objąć prowadzenie, ale 
strzał Fabio Nunesa obronił 
Michał Buchalik. Gospo-
darze grali, lecz to goście 
zdobyli drugiego gola. Przy 
prostym strzale sprzed pola 
karnego błąd popełnił Ra-
vas i wybił piłkę pod nogi 
Łukasza Zwolińskiego, 
który nie miał problemów 
z dobiciem jej do pustej 
bramki. 

Gol w końcówce 
zabiera punkty
Po wznowieniu gry oglą-
daliśmy nieco inny obraz 
niż na początku meczu. 
Lechia skuteczniej odpy-
chała Widzew od wła-
snego pola karnego oraz 
dokładniej i cierpliwiej 
budowała akcje. W 54. 
minucie serca kibiców 
zabiły mocniej. Pawłow-
ski z prawej strony posłał 
płaską piłkę na piąty metr, 
a Dominik Kun próbo-
wał strzału efektownym 
krzyżakiem, jednak pił-
ka o centymetry minęła 
słupek. To były zdecy-
dowanie dobre minuty 
dla RTS-u. Dwie groźne 
sytuacje stworzył Paw-
łowski, strzelał również 
Ernest Terpiłowski. W 69. 
minucie Widzew znów 

był centymetry 
od szczęścia. 
Po dośrodko-
waniu Terpi-
łowskiego San-
chez wykonał 
uderzenie gło-
wą, ale piłka 
minimalnie przeleciała 
obok słupka. Jednak co 
się odwlecze, to nie ucie-
cze! W 71. minucie piłkę 
w pole karne dograł Nu-
nes, a hiszpański napast-
nik wpakował futbolów-
kę do bramki. Tuż przed 
końcem na prowadzenie 
znów wyszli piłkarze 
z Wybrzeża. Bożidar 
Czorbadżijski przegrał si-
łowy pojedynek z Flavio 
Paixao, a ten lewą nogą 
strzelił prosto w okienko. 
W doliczonym czasie gry 
Widzew mógł kolejny raz 

Wisła Płock 3 10:1 9
Cracovia Kraków 3 7:0 9
Raków Częstochowa 3 4:2 6
Pogoń Szczecin 3 4:3 6
Stal Mielec 3 5:4 4
Śląsk Wrocław 2 2:1 4
Legia Warszawa 3 3:4 4
Zagłębie Lubin 3 1:2 4
Górnik Zabrze 2 3:2 3
Widzew Łódź 3 5:5 3
Jagiellonia Białystok 3 2:3 3
Lechia Gdańsk 2 3:5 3
Warta Poznań 3 2:6 3
Radomiak Radom 3 2:5 2
Miedź Legnica 2 2:3 1
Korona Kielce 2 1:3 1
Piast Gliwice 2 0:3 0
Lech Poznań 2 1:5 0

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 1.08.2022

Ravas – Stępiński, Czorbadżijski, 
Żyro – Zieliński (62’ Danielak), 
Kun (62’ Sanchez), Hanousek, 
Nunes – Letniowski (72’ Shehu), 
Terpiłowski – Pawłowski

WIDZEWWIDZEW

strzelił prosto w okienko. strzelił prosto w okienko. strzelił prosto w okienko. strzelił prosto w okienko. 
W doliczonym czasie gry W doliczonym czasie gry W doliczonym czasie gry W doliczonym czasie gry 
Widzew mógł kolejny raz Widzew mógł kolejny raz Widzew mógł kolejny raz Widzew mógł kolejny raz 

Terpiłowski – Pawłowski

EKSTRAKLASAbłędów nie wybaczabłędów nie wybacza
W premierowym meczu Ekstraklasy Widzew Łódź przegrał przed własną publicznością z Lechią Gdańsk. 
Nie była to jednak porażka, która przynosi wstyd. Łódzka drużyna postawiła twarde warunki, długimi 
momentami dominowała, a tym, co zadecydowało o wyniku, było większe doświadczenie gości. 

WIDZEW LECHIA
ŁÓDŹ GDAŃSK

EKSTRAKLASAEKSTRAKLASA

3. KOLEJKA3. KOLEJKA

2:3
12’ Pawłowski 
71’ Sanchez

5’ Gajos 
40’ Zwoliński 
86’ Paixao

SPORT

EKSTRAKLASAEKSTRAKLASAEKSTRAKLASA

wyrównać. Z piątego 
metra głową strzelał 
Karol Danielak, jed-
nak instynktow-
nie obronił Mi-
chał Buchalik. 

PB
FOT. MARCIN BRYJA
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Ta nazwa – albo cza-
sem także „Kocha-
n ó w e k ”  –  j e s t  d l a 
łodzian oczywista, po-
dobnie jak w innych 
miastach np. podwar-
szawskie Tworki czy 
krakowski Kobierzyn, 
które wskazują lokal-
ne szpitale psychia-
tryczne. Łódzki Szpi-
tal  dla Psychicznie 
i Nerwowo Chorych 
„Kochanówka” otwar-
to w 1902 r. 
Jest to jedna z najstar-
szych i największych 
tego typu placówek 
w Polsce oraz jedna 
z nowocześniejszych 

w ówczesnej  Euro-
pie. Szpital powstał 
n a  t e r e n i e  d a w n e j 
posiadłości  Kocha-
n ó w k a ,  k t ó r e j  n a -
z w a  p o c h o d z i  o d 
nazwiska jej właści-
cieli ,  czyli  rodziny 
K o c h a ń s k i c h .  P l a -
cówka mieści się od 
120 lat na obrzeżach 
Łodzi przy ul. Alek-
sandrowskiej 159. 
Placówka działa do 
dziś jako Szpital Spe-
cjalistycznego Psy-
chiatrycznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej 
im. Józefa Babińskie-
go w Łodzi.  agr

ŁÓDZKA POGODYNKA
25°C

01.08
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Alfons, Nadia,
Nadzieja, Rudolf,
Brodzisław, Faust

26°C

02.08
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Euzebiusz, Gustaw,
Karina, Gustawa,
Maria, Stefan

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

ŁODZIANIZMY

KOCHANÓWKAKOCHANÓWKA

Po urodzinach Łodzi 
warto raz jeszcze wspo-
mnieć  o  insygniach 
miasta. 
Najstarsza znana łódz-
ka pieczęć pochodzi 
z 1535 r., a kolejna – bar-
dziej znana – z 1577 r. 
Obie służyły maleńkie-
mu miastu przez stu-
lecia, no i miały łódkę 
w rysunku. Ciekawost-
kę  s tanowi  fakt ,  że 
ostatni odcisk pieczęci 
z 1577 r. widnieje jesz-
cze na dokumencie bur-
mistrza Szymona Szcza-
wińskiego z 1817 r. Po-
tem, już po utworzeniu 
Królestwa Polskiego, 
wprowadzono pieczęć 
z orłem carskim, a łód-
ka zniknęła z herbu aż 
do XX w. 
Ponieważ w naszym 
cyklu zbliżamy się do 
najważniejszego bo-
daj w dziejach Łodzi 
okresu industrializa-
c j i ,  p rzypomni jmy, 
ż e  p i e r w s z e  p r ó b y 
i projekty przekształ-
cenia Łodzi w ośrodek 
przemysłowy wyszły 
z kręgów miejscowego 
społeczeństwa. Pisał 
w tej sprawie w 1815 r. 

do władz zwierzchnich 
wspomniany wcześniej 
b u r m i s t r z  S z y m o n 
Szczawiński, który jako 
ostatni, już w czasach 
zaboru rosyjskiego, 
pieczętował się starym 
tłokiem z łódką.  agr

OSTATNIA PIECZĘĆ Z ŁÓDKĄOSTATNIA PIECZĘĆ Z ŁÓDKĄ
ŁÓDZKIE GAWĘDY

W KRAINIE POEZJI I BAJEKW KRAINIE POEZJI I BAJEK
31 lipca 1920 r. w Brześciu nad 
Bugiem urodził się Igor Si-
kirycki – poeta, pisarz, satyryk, 
dziennikarz i spiker radiowy 
związany przez lata z Łodzią. 
Był synem naczelnika telegrafu 
brzeskiego oraz bibliotekarki. 
W 1927 r. rodzina zamieszkała 
w Lublinie, gdzie Igor ukoń-
czył państwowe Gimnazjum 
im. J. Zamoyskiego. Maturę 
zdał w 1939 r. W czasie II woj-
ny światowej pracował jako 
ślusarz, drwal i murarz, był 
także członkiem AK. W lipcu 
1944 r. podjął pracę w lubel-
skiej rozgłośni Polskiego Radia 
i rozpoczął naukę na Uniwer-

sytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej. Od 1945 r. zamieszkał 
na stałe w Łodzi, gdzie 
ukończył studia na 
UŁ. Do 1951 r. pra-
cował jako spiker 
w łódzkiej rozgło-
śni Polskiego Ra-
dia. Był kierowni-
kiem artystycznym 
Teatru Satyryków 
w Łodzi (1954–1957), 
kierownikiem literackim 
Teatru 7:15 (1958–1959), 
a także Teatru Lalek „Arlekin” 
(1966–1967). Potem zajął się 
pracą literacką. 
Debiutował w 1937 r. opo-

wiadaniem „Pasażerka na 
gapę”. Po wojnie współpraco-

wał z czasopisma-
mi: „Szpilki”, 

„Nowa Kul-
tura” „Od-
głosy” oraz 
„Płomyk”. 
Sikirycki pi-
sał wiersze, 

satyry, reporta-
że, wiersze i bajki 
dla dzieci, fraszki, 
skecze dla teatru, 

powieści dla młodzieży. Prze-
tłumaczył z rosyjskiego m.in. 
gruziński poemat „Witeź 
w tygrysiej skórze” (1960), 

„Były naturalnie wy-
jątki, były jednostki 
uspołecznione, przy-
wiązane do miasta 
i kraju, ofiarne, ale 
tych na palcach jednej tych na palcach jednej 
(w pięść zaciśniętej) (w pięść zaciśniętej) 
ręki policzyć można. ręki policzyć można. 
A że okupanci ze wscho-A że okupanci ze wscho-
du także o miasto nie-du także o miasto nie-
wiele dbali, więc się wiele dbali, więc się 
maleńka fabryczna maleńka fabryczna 
osada rozrosła wpraw-osada rozrosła wpraw-
dzie i gęsto zaludniła, dzie i gęsto zaludniła, 
ale potwornej brzydoty ale potwornej brzydoty 
nabrała. Chaos archi-nabrała. Chaos archi-
tektoniczny Łodzi jest tektoniczny Łodzi jest 

niewiarogodny. niewiarogodny. 
Widok »pryncypal-Widok »pryncypal-
nej« ulicy Piotrkow-nej« ulicy Piotrkow-
skiej przyprawić może skiej przyprawić może 
o obłęd. Proszę zwrócić o obłęd. Proszę zwrócić 
uwagę na ilość i wygląd uwagę na ilość i wygląd 
szyldów ponawiesza-szyldów ponawiesza-
nych na domy, a przy nych na domy, a przy 
sposobności zajrzeć sposobności zajrzeć 
na podwórze domu na podwórze domu 
nr. 79. Cóż powiedzieć nr. 79. Cóż powiedzieć 
o innych, podrzędnych o innych, podrzędnych 
ulicach? Byłoby wska-ulicach? Byłoby wska-
zane, aby p. minister zane, aby p. minister 
oświecenia wysłał do oświecenia wysłał do 
Łodzi karną ekspedycję Łodzi karną ekspedycję 
architektów.”  Cdn.architektów.”  Cdn.

Rodzinne 
miasto

Chaos
Brodzisław, Faust

„Były naturalnie wy-„Były naturalnie wy-
jątki, były jednostki jątki, były jednostki 
uspołecznione, przy-uspołecznione, przy-uspołecznione, przy-uspołecznione, przy-
wiązane do miasta wiązane do miasta 

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

KARTKA Z KALENDARZA

Mural w Orientarium Łódź przy ul. Konstantynowskiej 8/10, autorstwa Pawła Ponichtery

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Pan Julian kochał Łódź, ale zżymał się 
na różnego typu zjawiska. Miał żal do władz 
oraz łódzkich fabrykantów, że nie troszczą się zbytnio o mia-
sto, a po pobyciew stolicy, która rozkwitała w międzywojniu
                                       dostrzegał jeszcze wyraźniej łódzkie 
                                               mankamenty:

Południowy fragment ul. Piotrkowskiej 
na przełomie XIX i XX w. 

armeński epos „Dawid z Sasu-
nu” oraz znaną baśń „Konik 
Garbusek”. Wydał kilkana-
ście tomików poetyckich oraz 
kilka utworów scenicznych, 
a także wiele zbiorów wierszy 
i bajek dla dzieci, które konty-
nuują dobre tradycje twórczo-
ści Tuwima czy Brzechwy, za 
co uhonorowany został Orde-
rem Uśmiechu, a za całokształt 
pracy literackiej otrzymał 
w 1973 r. Nagrodę m. Łodzi. 
Zmarł 2 stycznia 1985 r. i zo-
stał pochowany na Starym 
Cmentarzu. Ma również swo-
ją ulicę na dalekich Bałutach, 
w rejonie ul. Aleksandrow-
skiej.  agr 

Kolejne wydanie w środę,  
3 sierpnia

Igor Sikirycki

1535

1577

1817

Pieczęcie miasta Łodzi
z 1535, 1577 i 1817 r. 
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