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REMONTY
z dofinansowaniem

PIENIĄDZE OD MIASTA

Sezon remontowo-budowlany trwa, co doskonale widać
w Łodzi, nie tylko na przykładzie
mnożących się remontów dróg.
Pomijając mniejsze lub
większe inwestycje z funduszy wyłącznie prywatnych, remontowanych jest
obecnie aż 14 niebędących
własnością miasta kamienic. Modernizacje są współﬁnansowane przez gminę
dzięki dopłatom do remontów budynków w Specjalnej Streﬁe Rewitalizacji.
Z jednej strony jest to re-

kord
wszech
czasów,
a z drugiej to dopiero połowa tegorocznych planów. Dzięki wysokiej puli
środków na dopłaty do
remontów w SSR, która
w 2022 r. przekroczyła
6 mln zł, do końca roku
poprawi się stan łącznie 27
nieruchomości. W latach
2018–2021 rocznie udawało się doﬁnansować od 10
do 14 takich inwestycji,
rozdysponowując środki
o ponad połowę mniejsze –
od 1,7 mln zł do 2,7 mln zł.
Współﬁnansowane przez

miasto są przede wszystkim remonty i renowacje
fasad frontowych, elewacji widocznych dla przechodniów lub przejazdów
bramowych wiodących na
ogólnodostępne podwórza – części budynków na
widoku publicznym. Preferowanie takich remontów
ma swoje uzasadnienie,
bowiem ich wykonanie
zdecydowanie poprawia
estetykę miasta, którą większość mieszkańców oraz przyjezdnych ocenia

Posesja przy ul. Więckowskiego 48
właśnie z perspektywy
ulicy. Dotowane są także
remonty i renowacje obiektów
niemieszkalnych

MURAL
zagląda w okna

Galerię łódzkich murali wzbogaciło nowe
dzieło. Znajdziemy je w podwórku nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 44.
Na ścianie jednego z budynków powstały wizerunki dwóch rzeźb Michała Anioła: słynnego Davida oraz
mniej znanego Giuliano de Mediciego z Kaplicy Medyceuszów przy kościele San Lorenzo we Florencji.
Autorką malowidła jest Karolina
Treler, łódzka artystka, dla której

Minister Zdrowia zapowiedział,
że za miesiąc powszechnie
dostępna dla dorosłych osób
będzie czwarta dawka szczepionki na COVID-19.

inspiracją do stworzenia dzieła
było połączenie starego z nowym.
Tak stało się w przypadku inwestycji znanej jako „Nowa Odsłona” – Vision Development wyremontowała zabytkową kamienicę
z drugiej połowy XIX w. przy
ul. Piotrkowskiej 44, a rozciągającą się za nią działkę sięgającą do
ul. Wschodniej zabudowała nowymi gmachami.
(pj)

– Chciałam, aby
mural wchodził
w interakcję
z otoczeniem,
dlatego przedstawiłam
postaci pod takimi
kątami, żeby
ciekawsko zaglądały
do nowych mieszkań
– mówi autorka dzieła.

FOT. LODZ.PL

Spacer po ul. Włókienniczej w ramach cyklu
spotkań z mieszkańcami
zaplanowany jest na poniedziałek, 8 sierpnia, na

NAKŁAD: 60000

ZAPYTAJ O WSZYSTKO

godz. 17:00. Startujemy
u zbiegu ulic Włókienniczej
i Wschodniej. W spacerze
wezmą udział władze miasta oraz urzędnicy odpowiedzialni za inwestycje.
Kolejne spotkanie, także
w przyszłym tygodniu,

zaplanowano na środę, 10
sierpnia, również na godz.
17.00. Mieszkańcy spotkają się na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego
i Oblęgorskiej.
Tematem spotkania będzie
modernizacja ul. Wojska

ubiegających się o dotacje
można znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Łodzi. Wnioskodawcy mogą liczyć na pokrycie
nawet 50% kosztów prac.
(pj)
FOT.LODZ.PL

CZWARTA DAWKA OD WRZEŚNIA

INWESTYCJE W MIEŚCIE
Ul. Włókiennicza przechodzi
metamorfozę. Wyremontowane kamienice, nowe drzewa
i nawierzchnia. O szczegółach
inwestycji opowiedzą na spacerze władze miasta.

o wartości historycznej, np.
kaplicy Karola Scheiblera
na Starym Cmentarzu.
Do 15 października trwa
nabór wniosków o doﬁnansowanie remontów w SSR
na rok 2023. Niezbędne formularze oraz poradnik dla

Polskiego. Po remoncie
arteria będzie miała nowy
układ oraz torowisko
tramwajowe.
Powstaną
droga dla rowerów, miejsca parkingowe dla aut
oraz nowe chodniki.
red.

Redaktor naczelna,
Redaktor wydania:
Aleksandra Hac

Wcześniej mogły się na
nią rejestrować osoby
z grup 60+ i 12+ z obniżoną odpornością. Zrobiło
to już 750 tys. z nich, a 300

tys. przyjęło szczepionkę.
1 września planowany
jest powrót do stacjonarnej nauki. Dzieci wrócą
do szkół, ale sytuacja
pandemiczna będzie na
bieżąco monitorowana.
W przypadku wzrostu
zachorowań mogą być
wprowadzone obostrzenia.
red.

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
WPADŁ Z NARKOTYKAMI
FOT. LODZ.PL

Policjanci zatrzymali 26-latka, który posiadał znaczne
ilości narkotyków. Grozi
mu 10 lat więzienia.
Diler wpadł podczas rutynowego patrolu. Policjanci z I Komisariatu
zauważyli na pl. Komuny
Paryskiej dwóch podejrzanie zachowujących się
mężczyzn. Jeden przekazywał drugiemu niewielki pakunek. Podczas
próby wylegitymowania
diler rzucił się do ucieczki, po drodze wyrzucając
paczkę. Kiedy został zła-

pany, nie potraﬁł wyjaśnić policjantom swojego
zachowania.
W paczce były narkotyki.
W domu zatrzymanego
funkcjonariusze znaleźli
marihuanę i amfetaminę.
W sumie zabezpieczyli
prawie 1,5 kg narkotyków.
Prokuratura przedstawiła
dilerowi zarzuty. Mężczyzna traﬁł do aresztu,
w którym czeka na rozprawę. Śledztwo w sprawie trwa.
rp
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JAK NOWA
I DWUKIERUNKOWA
Ulica łącząca al. Włókniarzy
ze Śródmieściem jest wreszcie gotowa. Jej nawierzchnia
została wyremontowana na
całej długości. Do al. Kościuszki będzie teraz dwukierunkowa.
Skończył
się
remont
ul. 6 Sierpnia. Dzisiaj (piątek,
5 sierpnia) zostanie oddana
do użytku. Ekipa budowlana może jeszcze wykonywać
ostatnie kosmetyczne poprawki, ale jezdnia i chodniki są już gotowe, więc można
z nich korzystać.
REKLAMA

Staropoleska ulica została
wyremontowana na całej
długości. Kilka lat wcześniej na odcinku między
ul. Piotrkowską i al. Kościuszki powstał woonerf.
Była to pierwsza tego typu
ulica w Łodzi, a o jej przebudowie
zdecydowali
sami mieszkańcy, wykorzystując pierwszą edycję
Budżetu Obywatelskiego.
W obu kierunkach
Pozostała część ul. 6 Sierpnia kilka lat czekała na
swoją kolej na remont.

Ten rozpoczął się w 2021 r.
od strony al. Włókniarzy.
Drogowcy zerwali całą
starą nawierzchnię, ułożyli podbudowę i dwie nowe
warstwy asfaltu.
Ul. 6 Sierpnia ma też nowe
chodniki oraz przystanki
MPK. W ostatnich dniach
trwało na niej malowanie
pasów i ustawianie oznakowania do nowej organizacji ruchu. A nowych
znaków będzie sporo, bo
po remoncie ulica od jednej do drugiej alei będzie
dwukierunkowa.

Nowa organizacja ruchu
pomoże pokonywać trasę ze wschodu na zachód
na Starym Polesiu. To
jest mocno utrudnione
z powodu zamknięcia
ul. Zielonej przez budowę
podziemnej stacji Łódź
Śródmieście przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią.
W piątek, razem z ul. 6 Sierpnia, zostaną oddane do użytku wyremontowane odcinki
ulic Struga i Żeligowskiego.
Ta druga była przejezdna
już w jednym kierunku,
a teraz znowu pojedzie-

my nią w obu. Natomiast
ul. Struga zostanie otwarta
na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Żeligowskiego. Na
pozostałym trwa rozpoczęty
w tym roku drugi etap przebudowy.
Wrócą autobusy
Otwarcie ulic będzie się
wiązało ze zmianami
w MPK. W poniedziałek
na wyremontowany odcinek ul. Struga wrócą autobusy linii 80 i 99, zaś na
ul. 6 Sierpnia, po odcinku od ul. Żeligowskiego

do ul. Żeromskiego, będą
w obie strony kursowały
autobusy linii 65.
Na ul. 6 Sierpnia do skończenia pozostała część
skrzyżowania z remontowaną właśnie ul. 28. Pułku
Strzelców
Kaniowskich
oraz gruntowna przebudowa
skrzyżowania
z ul. Lipową. Ta druga
inwestycja będzie zrealizowana razem z zaplanowanym na kolejne lata remontem ul. Lipowej.
red

FOT. LODZ.PL
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ZMIANY
REMONT UL. REWOLUCJI

W poniedziałek, 8 sierpnia, wystartuje przebudowa
ul. Rewolucji 1905 r. Na okres
prac autobusy komunikacji
zbiorowej pojadą zmienionymi trasami.
Ul. Rewolucji 1905 r. ma
już odnowione dwa odcinki. Ten od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej
jest już w pełni oddany do
użytku. Na kolejnym, od
ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego, trzeba jeszcze
dokończyć niektóre prace:
ustawić znaki, wymalować
pasy, wymienić uszkodzone drzewo i naprawić
miejscami nawierzchnię.

W ciągu trzech miesięcy
fragment ma zostać dokończony.
Natomiast już w najbliższy
poniedziałek rozpocznie
się gruntowna przebudowa pozostałej części drogi. Szczególnie między
ul. POW i ul. Sterlinga
nawierzchnia jest mocno
zniszczona.
Wykonawca wchodzi na
odcinek od ul. Kilińskiego
do pl. Pokoju. Przebudowa tej części ulicy potrwa
2 lata. W tym czasie nastąpi
modernizacja sieci, wymiana nawierzchni, ułożenie
nowych chodników, montaż oświetlenia i wyko-

JEST PRACA

INFOPULSE

przenosi siedzibę do Łodzi
Globalna marka IT z ukraińskimi
korzeniami rozwija swój łódzki
oddział. To właśnie do naszego
miasta przeniesie swoją główną
siedzibę.
– Jesteśmy doradcą w zakresie nowoczesnych technologii.
Dzięki szerokiej ofercie rozwiązań oraz wieloletniemu
doświadczeniu we współpracy z ﬁrmami z różnych branż
oferujemy nie tylko usługi IT,
ale przede wszystkim pomagamy klientom w wyborze
najlepszych dla nich rozwiązań – mówi Łukasz Olechnowicz, prezes Infopulse Poland.
Firma została założona ponad
30 lat temu w Kijowie, a od
4 lat rozwija się w naszym
kraju pod marką Infopulse

Poland. Współpracowały
z nią przedsiębiorstwa takie
jak BOSCH, British American
Tobacco, Credit Agricole, Microsoft czy OLX Group.
Infopulse zatrudnia ponad
2300 specjalistów w siedmiu
krajach, ale to właśnie polski oddział stał się ważnym
centrum biznesowym dla całej grupy. Infopulse planuje
zatrudnić tutaj ok. 100 inżynierów. – Łódź jest obecnie
naszą kluczową lokalizacją
w Polsce. W przyszłym roku
planujemy również otworzyć
tutaj programy stażowe dla
studentów oraz podjąć współpracę z lokalnymi uczelniami
– mówi Łukasz Olechnowicz.
red
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FOT. MAT.PRAS.

NA KILKU LINIACH

AUTOBUSOWYCH

nanie zjazdów do posesji.
Z nowej ulicy skorzystamy
po zakończeniu przebudowy, czyli pod koniec 2023 r.
Na czas remontu autobusy
MPK pojadą zmienionymi
trasami. Pojazdy linii 96,
Z13, N4, N7 i N8 z ul. Rewolucji skręcą w ul. Kilińskiego, a następnie
w ul. Pomorską. N4 pojedzie dalej do ul. Anstadta,
a 96, Z13, N7 i N8 skręcą
w prawo, w ul. Sterlinga.
Z13 pojedzie następnie
przez ul. Jaracza i ul. POW
do dworca Łódź Fabryczna, a pozostałe autobusy –
do ul. Narutowicza.
red

UL. STEPOWA

FOT.LODZ.PL

Jest gruntówka,
BĘDZIE RÓWNY ASFALT
Kolejna gruntowa ulica znika
z Łodzi. Na ul. Stepowej rozpoczęła się przebudowa. Po
remoncie będzie to kameralna,
osiedlowa uliczka.
W lipcu rozpoczęła się tam
przebudowa ul. Stepowej.
Gruntówka zamieni się w ulicę z uspokojonym ruchem.
Modernizacja obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego, ułożenie chodników
po obu stronach, urządzenie
trawników wzdłuż ogrodzeń
posesji i wybudowanie zjazdów, wymianę oświetlenia,
a także posadzenie kilkunastu
drzew.
Drogowcy usuną także kolizje z kanalizacją sanitarną

oraz zbudują zupełnie nową
kanalizację deszczową z odwodnieniem ulicy.
Po przebudowie na drodze
będzie obowiązywał uspokojony ruch z dopuszczalną
prędkością do 30 km/h.
Zmodernizowane zostaną
wszystkie trzy skrzyżowania.
Na przecięciach z ul. Emerytalną, ul. Magnesową
i ul. Zwrotnikową jezdnia będzie miała wyniesioną tarczę,
aby dodatkowo zwiększyć
bezpieczeństwo.
Od strony ul. Dobrzyńskiej
ul. Stepowa pozostanie bez
wylotu. Rozpoczęta w lipcu
przebudowa ma się zakończyć jeszcze w 2022 r.
red

Stepowa ma być gotowa
na koniec roku

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
IA MIEJSKIE
OGŁOSZENIA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 5 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1751/2022 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi,
stanowiących własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.
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Gratka

dla mięsożerców

Meat Point (ul. Krótka 11) to połączenie restauracji, w której
główną rolę gra dobrej jakości
mięso, z delikatesami z dużym
asortymentem tureckich specjałów, przypraw i słodyczy.
Jedno jest pewne – drugiego
takiego miejsca w Łodzi nie ma.
Czym się wyróżnia?
Lokalizacja nie jest oczywista. Lokal zajmuje cały budynek w małej uliczce koło
ul. Zachodniej. Na parterze mieści się przestronna
restauracja z przeszklonym tarasem z widokiem
na ulicę. Na pierwszym
piętrze znajdują się sale
biznesowa i rodzinna
– idealne na grupowe
konferencje czy rodzinne
świętowanie. Ciekawość
budzi trzeci pokój urządzony w stylu tureckim.

Z wzorzystymi dywanami i miękkimi materacami
do siedzenia na podłodze
– w sam raz na tradycyjne
tureckie śniadanie.

Meat Point
na początek dnia
Poranny posiłek (w tygodniu od godz. 10:00,
w weekend od godz.
9:00) warto rozpocząć od aromatycznej
herbaty podawanej
w małych szklaneczkach lub mocnej kawy po turecku. Ciekawostką jest
ajran (słony napój
na bazie
jogurtu)

wytwarzany na miejscu,
nalewany do zdobionych,
miedzianych kubków.
Śniadania podawane są na
wielu małych talerzykach.
Każdy z nich zawiera inne
składniki.

Restauracja i delikatesy
Choć to kelnerzy przyjmują od nas zamówienie przy
stoliku, to sami możemy
zdecydować, który kawałek mięsa trafi na nasz
talerz. Wybieramy go z bogato wypełnionej witryny,
w której utrzymywana jest
odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza.
W menu królują szaszłyki
z grillowanej wołowiny,
steki oraz soczyste kawałki
jagnięciny.
Starannie wyselekcjonowane mięso (pochodzące
tylko z Polski) możemy
zakupić na miejscu i przygotować je w domu lub
poprosić o doprawienie i ugrillowanie go w restauracji oraz
zapakowanie
na wynos.
Lokal przy
ul. Krótkiej to
również sklep

z tureckimi
specjałami.
Półki wypełnione są aromatycznymi
przyprawami,
herbatami, syropami, chałwą
i oliwkami na
wagę. W lodówkach znajdziemy
duży wybór serów
i gotowych dań (np.
z ciasta filo)
do przygotowania
w domu.

GALANTE WYPIEKI
TYLKO W ŁODZI

Na osiedlu Górna lista pracowni piekarniczo-cukierniczych
stale się powiększa. Do znanej
już łodzianom piekarni Okruchy
i otwartej na Górniaku małej
cukierni Sir Deser dołączyła
pracownia tortów artystycznych
Galante Wypieki (ul. Rzgowska
201G).
Ten, kto interesuje się pieczeniem ciast i tworzeniem
monoporcji, prawdopodobnie zna Justynę Duchnę,
właścicielkę Galantych Wypieków, z jej cukierniczego

konta na Instagramie (@galantewypieki). Cukierniczka
pokazuje tam swoje słodkie
arcydzieła realizowane zarówno dla klientów prywatnych, jak i restauracji oraz
dzieli się inspiracjami.

Wymarzona pracownia
na Górnej
Od kilku miesięcy można
odwiedzać Justynę Duchnę
w jej nowej pracowni, aby
zamówić wymarzone torty,
monoporcje czy słodkie stoły. Często klienci dają Justynie wolną rękę w projekcie,

a efekt przechodzi ich oczekiwania. Dla osób, które wolą
spróbować słodkości jeszcze
przed złożeniem zamówienia, cukierniczka organizuje
otwarte dni w pracowni oraz
przygotowuje boxy z kilkoma rodzajami ciast, aby móc
wybrać to, które smakuje najbardziej.
Desery w Ramkach
i warsztaty
Autorskich deserów tworzonych przez Justynę Duchnę
można spróbować również
w łódzkiej restauracji Ram-

ki (ul. Piotrkowska
144). Zawartość słodkiej witryny zmienia się
tam niemal codziennie.
Na chętnych, chcących wprowadzić
swoje cukiernicze
umiejętności na
wyższy poziom,
czekają warsztaty
w studiu kulinarnym Baccaro
(ul. Piotrkowska
138/140). Szczegóły
i terminy dostępne są na
stronie baccaro.pl.
KS

FOT. GALANTE WYPIEKI

Katarzyna Sławińska
FOT. MEAT POINT
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WAKACJE SENIORA

FOT: ENVATO ELEMENTS

DOKĄD WYJECHAĆ
I O CZYM PAMIĘTAĆ?
Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę turystów. Choć
nie ograniczają się oni jedynie
do zwiedzania Polski, to właśnie różne regiony naszego
kraju odwiedzają najchętniej.
Dokąd wybrać się na wakacje?
O czym warto pamiętać, aby
wrócić z nich zadowolonym
i w pełni wypoczętym?
Wypoczynek z dala od
domu, choćby kilkudniowy, wpływa korzystnie
na kondycję psychiczną
i fizyczną. Pomaga też
oderwać się od codziennych obowiązków, zrelaksować się czy poznać
nowych ludzi. W zależności od preferencji, stanu zdrowia i budżetu domowego można wybrać
się na wycieczkę zagraniczną lub odpoczywać
w Polsce, zwiedzając jej
urokliwe zakątki. Oto

kilka naszych propozycji
wyjazdów.
Polskie góry
Seniorom, którzy lubią
górskie wędrówki, można
polecić Bieszczady, Góry
Izerskie, Góry Świętokrzyskie czy Pieniny. Znajduje
się tam wiele pięknych
i jednocześnie niezbyt
wymagających szlaków.
Aktywniejsi mogą ruszyć
w Tatry, aby podziwiać
widoki z dolin: Chochołowskiej, Kościeliskiej czy
Białego lub wybrać bardziej wymagające trasy
prowadzące na Rusinową
Polanę czy Sarnią Skałę.
Zielone Mazury
Mazury mają wiele do zaoferowania, co sprawia, że
każdy znajdzie tam coś dla
siebie. Znakomitą formą
spędzenia czasu będzie

nie tylko kąpiel w jeziorze
czy pływanie kajakiem,
ale również wędrówka po
lesie, zbieranie grzybów
czy przejażdżka rowerowa w urzekającej scenerii.
Mazurskich miejscowości
jest wiele. Bardziej gwarnie będzie w Mikołajkach,
Giżycku czy Rynie, natomiast ciszę i spokój można
znaleźć w Kruklankach lub
Wojnowie.
Wyjątkowy Bałtyk
Miłośnicy Bałtyku mają
do wyboru wiele nadmorskich miejscowości, które
w okresie letnim zapewniają wczasowiczom szereg atrakcji. Szum morza
i świeże powietrze zawierające wiele prozdrowotnych pierwiastków
pozytywnie wpływają
na układ odpornościowy
i nerwowy.

Okolice Łodzi
Dla tych, którzy
nie lubią dalszych podróży,
dobrym pomysłem będzie wyjazd w okolice
naszego miasta.
Ma on swoje plusy
– z pewnością
mocno nie obciąży
budżetu, nie wymaga tylu przygotowań
i jest mniej męczący.
Z atrakcyjniejszych miejsc
położonych w pobliżu Łodzi można polecić:
– Uniejów, który przyciąga basenami z wodami
termalnymi;
– okolice Zalewu Sulejowskiego, dla lubiących
wodę i las;
– tereny nad Jeziorskiem,
czyli największym akwenem w województwie
łódzkim.

Wybór miejsca
na wyjazd
Wybierając cel swojej podróży, trzeba pamiętać
o tym, że nie każdemu będzie służył klimat morski
czy górski, dlatego miejsce wypoczynku powinno
być dostosowane do stanu
zdrowia. Dobrze, aby osoby z chorobami przewlekłymi przed wyjazdem
skorzystały z opinii lekarza w zakresie przeciwwskazań klimatycznych,
które mogą ograniczyć
wybór lokalizacji wyjazdu.

Zaplanuj
odpoczynek
w trakcie...
odpoczynku
Pamiętaj, by wychodząc,
np. w góry, zaplanować
miejsce i czas na odpoczynek. Wystarczy zacienione miejsce, gdzie
można posiedzieć, napić się wody i zjeść coś
pożywnego. A może na
wybranej trasie będzie
schronisko?
Wczasy mogą sprawić
wiele przyjemności seniorom. Ważne jest jednak, aby obrać właściwy
kierunek i odpowiednio
wcześniej zaplanować odpoczynek.
Alup

CO SPAKOWAĆ DO WALIZKI?

2
1

Odpowiednie ubranie. Wyjeżdżając na wypoczynek, trzeba zabrać
ze sobą odzież i buty dopasowane
do pory roku i położenia miejsca
docelowego. Jadąc w góry, należy
zadbać o odpowiednio ciepłe,
nieprzemakalne i jednocześnie
oddychające obuwie (najlepiej
trekkingowe), które przyda się
nawet w czasie krótkich spacerów. Jesienią niezbędne będą
ciepły sweter i nieprzemakalna
kurtka. Nad morzem przydadzą
się zaś strój kąpielowy, klapki,
nakrycie głowy, sweter czy kurtka
przeciwdeszczowa.

W przypadku wyjazdu latem lub
wiosną niezbędne będą: krem
ochronny z ﬁltrami anty-UVA i anty-UVB oraz okulary z ﬁltrem UV.

3

W przypadku osób z chorobami
przewlekłymi – leki przyjmowane
na stałe.

4

5

Inne leki, takie jak środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
czy maść na stłuczenia. Przydatne
mogą okazać się także plastry na
otarcia i woda utleniona.

Środki przeciw komarom i kleszczom.

6

Ładowarkę do telefonu.

REKLAMA
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WEEKEND W ŁODZI
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Z WIZYTĄ W PAŁACU

KAROLA
KAROLA

WIĘCEJ

HOLLYŁODZI
Zwiedzanie wystawy „Łódź filmowa” z przewodnikiem, pokaz filmów z archiwów domowych mieszkańców naszego
miasta, seans filmu „Wymyk”
i premiera filmu „Sonata”
Bartosza Blaschkego – to
wszystko czeka na łodzian
w Muzeum Kinematografii.
„Włącz dostęp. Filmowe
lato w łódzkim” to wydarzenie organizowane
wspólnie przez Festiwal
Kamera Akcja, Bibliotekę
Miejską w Łodzi i Muzeum
Kinematograﬁi.
Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
„Włącz dostęp. Filmowe
lato w łódzkim” odbędzie
się w piątek (5 sierpnia)
w Muzeum Kinematograﬁi (pl. Zwycięstwa 1).

O godz. 14:00 rozpocznie
się zwiedzanie wystawy
stałej „Łódź ﬁlmowa”. Na
godz. 15:30 zaplanowano
pokaz ﬁlmów domowych.
O godz. 17:00 widzowie
będą mogli obejrzeć ﬁlm
„Wymyk” w reż. Grega
Zglińskiego.
Z kolei o godz. 19:00 premierowo
wyświetlony
zostanie ﬁlm „Sonata”
Bartosza
Blaschkego.
Opowiada on opartą na
faktach historię Grzegorza
Płonki, u którego dopiero
w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, a nie jak
wcześniej zakładano – autyzm. Późna, prawidłowa diagnoza pozwoliła
odkryć talent muzyczny
chłopca. Po seansie odbędzie się spotkanie z aktor-

ką Barbarą Wypych.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
RedKu

INFO

HARMONOGRAM:
GODZ. 14:00
ZWIEDZANIE WYSTAWY
STAŁEJ„ŁÓDŹ FILMOWA”
GODZ. 15:30
POKAZ FILMÓW DOMOWYCH
GODZ. 17:00
SEANS FILMU „WYMYK”
GODZ. 19:00
PREMIERA FILMU „SONATA”
BARTOSZA BLASCHKEGO

KOBIECY KONCERT

W OGRODZIE
Trio „mocnych, muzykujących kobiet” wystąpi
w klimatycznym ogrodzie
klubokawiarni
KIPISZ przy ul. Piotrkowskiej 282 w sobotę (6 sierpnia) o godz.
20:00.

Zespół tworzą: Aleksandra Kędzia – wokalistka oraz instrumentalistka grająca na
skrzypcach i pianinie;
Zuza Siewiera – pisząca piosenki wokalistka grająca na uku-

lele, pianinie i gitarze,
oraz Martyna Olbrych
– pianistka, basistka,
kompozytorka, która
supportowała
wraz
z zespołem m.in. Lecha
Janerkę czy TSA.
EMa

SPACERY PO ŁODZI
Spacery z wyjątkowym
przewodnikiem,
który
nie tylko prowadzi nas
do interesujących miejsc,
ale też przekazuje ogrom
wiedzy, ciekawostek i akcentów humorystycznych
– brzmi jak plan na ide-

alne weekendowe przedpołudnie!
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej zaprasza na
kolejny bezpłatny spacer poświęcony wielokulturowej Łodzi. Spo-

tkanie
zaplanowane
jest na sobotę (6 sierpnia). Zbiórka o godz.
11:00 na pl. Reymonta
przy pomniku autora
„Ziemi obiecanej”.
red

FOTO: MAT. PRAS.,

POZNAŃSKIEGO
POZNAŃSKIEGO
Jak mieszkał syn Izraela
Poznańskiego – Karol Poznański? W weekend warto
zwiedzić wybudowany w stylu
neorenesansowym pałac,
w którym obecnie znajduje się
Akademia Muzyczna w Łodzi.
W trakcie spaceru po imponującym pałacu przy
ul. Gdańskiej 32 będzie
można obejrzeć m.in.
ogród zimowy, salę balową, salę bilardową
z palarnią, jadalnię i jedyną
w swoim rodzaju klatkę
schodową z ogromnym

witrażem. Wiele z tych pomieszczeń jest wyposażonych w meble, które były
używane jeszcze przez rodzinę Poznańskich. Uwagę
zwiedzających z pewnością przykują kunsztowne
boazerie, zdobione suﬁty
czy kominki.
Najbliższe oprowadzania
zaplanowano na piątek
i niedzielę (5 i 8 sierpnia)
na godz. 11:00. Bilet wstępu kosztuje 15 zł. WymaW sobotęmailowe:
(16 lipca) w godz.
gane są zapisy
11:00–19:00 na ul. Piotrpromocja@amuz.lodz.pl
lub tel. 42kowskiej
66 21 645.na odcinku
EMa Tuwima-Nawrot staną stoiska
z rękodziełem.

FOTO: LODZ.PL

W ofercie wystawców
z całej Polski znajdziemy rękodzieło włó-

kiennicze, dodatki do
wnętrz, biżuterię, szkło
i ceramikę artystyczną,
galanterię, naturalne kosmetyki, pamiątki związane z Łodzią oraz wiele
innych
unikatowych
przedmiotów.
Wstęp
wolny.
red

MANU SUMMER

JAZZ SUND
W niedzielę (7 sierpnia) rozpocznie się 12. edycja kultowej serii
Manu Summer Jazz Sundays,
nagrodzonej w tym roku Jazzową
Perłą Łodzi podczas Grand Prix
Melomani.
Tegoroczna edycja będzie
wyjątkowa – „Tribute to…”
ma być hołdem złożonym
największym postaciom pol-

skiej sceny jazzowej: Maciejowi Strzelczykowi, Jerzemu
„Dudusiowi” Matuszkiewiczowi, Wojciechowi Karolakowi i Zbigniewowi Namysłowskiemu. Muzyczną cześć
oddadzą gwiazdom artyści,
którzy z nimi komponowali,
występowali, przyjaźnili się
i razem tworzyli niezapomniany jazz.

Podczas pierwszego kon
tu muzykę Macieja St
czyka przypomni pro
Piotra Rodowicza, który
częścią ostatniego sk
artysty. Strzelczyk był
bitnym skrzypkiem ja
wym i uznanym aranże
W trakcie kariery został
grodzony szeregiem zna
cych nagród, m.in. wy
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MUSICALOWE

HITY
W ALTANIE

WEEKENDOWE

Najbliższy Letni Koncert w Altanie zabierze łodzian w musicalową podróż.

KINO POD GWIAZDAMI

R

Weekendowe propozycje Letniego Festiwalu Filmowego TME
Polówka zadowolą fanów komedii romantycznych, horrorów,
filmów dokumentalnych, a nawet wielbicieli twórczości Amy
Winehouse.
W piątek (5 sierpnia) w cyklu „Polsko-ukraińskie kino”
zostanie wyświetlony ﬁlm
„I tak Cię kocham” z napisami w języku ukraińskim.
W sobotę (6 sierpnia) w Fuzji (ul. Milionowa 6a) będzie można zobaczyć horror
w klimacie „Stranger Things” – „Odmieńcy”.

ncerrzelojekt
y był
kładu
wyazzoerem.
ł naacząyróż-

Z kolei na niedzielę (7 sierpnia) zaplanowano projekcję słynnego dokumentu
o życiu Amy Winehouse.
„Amy” będzie prezentowana na Letnisku Księży Młyn.
W tym samym czasie w ramach Moto Polówki na parkingu TME (ul. Rozalii 1)
zostanie wyświetlona czarująca komedia romantyczna
z 2006 r. z Cameron Diaz,
Kate Winslet i Jude Law –
„Holiday”.
Wszystkie projekcje są bezpłatne i rozpoczynają się
o godz. 21:00.
EMa

FOTO: MAT. PRAS.,
FOTO: LODZ.PL

DAYS
nieniem na festiwalu Jazz
Juniors, Złotym Smyczkiem
w Konkursie im. Zbigniewa
Seiferta czy nominacją do
„Fryderyka”.
Start o godz. 17:00 na Małym
Rynku w Manufakturze.
KaWa
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ŚWIATŁO

Autorem zdjęć jest 26-letni
żołnierz i fotograf, Dmytro
Kozacki, szef służby prasowej pułku Azow, którego
los jest obecnie nieznany.
Przed 20 maja i poddaniem Azowstalu Kozacki
zdołał umieścić w sieci

EZOTERYKA

NA FOTOGRAFIACH

FOTO: MAT. PRAS.,

Galeria Pop-up Ogrodowa8 już w najbliższy piątek (5 sierpnia) zaprezentuje
nową wystawę „Baby witch”. Jej autorką
jest nagradzana fotografka, absolwentka
łódzkiej Szkoły Filmowej współtworząca
Fundację Picture Doc – Aleksandra Szajnecka.

ZWYCIĘŻY
Wystawę fotografii autorstwa
Dmytra Kozackiego, które
przedstawiają portrety bohaterskich żołnierzy pułku Azow
i mieszkańców Mariupola broniących zakładów Azowstal,
można oglądać w Bibliotece
Tuvim przy ul. Tuwima 46.

Student i absolwentki Wydziału
Sztuk Scenicznych Akademii Muzycznej w Łodzi: Wojciech Dzwonkowski – baryton, Zuzanna Caban
– sopran – i Magdalena Cieślak –
mezzosopran, zaprezentują znane
oraz chętnie nucone piosenki z muzycznych ﬁlmowych hitów.
W repertuarze m.in. „Somewhere
Over the Rainbow” z musicalu ﬁlmowego „Czarnoksiężnik z krainy
Oz”, „Śnić sen” z musicalu „Człowiek z La Manchy”, piosenka „Love
Never Dies” skomponowana przez
mistrza sztuki musicalowej Andrew Lloyda Webbera czy utwór
„Gdybym był bogaty” z musicalu „Skrzypek na dachu”.
Koncert w parku Źródliska
I w Łodzi (al. Józefa Piłsudskiego) odbędzie się w niedzielę
(7 sierpnia) o godz. 17:00.
Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Letnie koncerty w Altanie” są
bezpłatne.
EMa

zdjęcia, które dokumentują codzienność trzymiesięcznego wojennego życia
w podziemiach olbrzymiego kombinatu. Wśród nich
jest słynne zdjęcie „Światło
zwycięży”, które przedstawia żołnierza stojącego
w strumieniu światła. Fotograﬁe zostały umieszczone na terenie całej biblioteki, także w miejscach
nie do końca oczywistych.
Można je oglądać bezpłatnie do końca września.
Red
FOTO: MAT. PRAS.,

„Baby witch” w internetowym slangu
oznacza młodą, dopiero zaczynającą
swoją przygodę z ezoteryką i rytuałami osobę, która pragnie zgłębiać swoją
wiedzę na temat magii. Artystka, poświęcając uwagę wiedzy ezoterycznej,
w oparciu o wskazówki publikowane
w popularnych mediach społecznościowych, decydowała się na realizację różnego rodzaju rytuałów i obserwacji, takich jak np. stawianie tarota
czy odczuwanie wpływu księżyca na
cykliczność organizmu.
Konfrontując te praktyki z własną
wrażliwością i życiowym doświadczeniem, także tym z okresu pandemii, stworzyła artystyczny zapis poświęcony wiedzy duchowej.
Wystawa w biurowcu Ogrodowa Ofﬁce przy ul. Ogrodowej 8 będzie dostępna do 21 sierpnia.
EMa

FAJNE OSIEDLE
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ULICE RODEM Z POWIEŚCI

Sienkiewicz

na Widzewie

Janów – na pozór zwyczajne,
widzewskie osiedle na obrzeżach Łodzi, pełne bloków,
apartamentów i zieleni. Jest
jednak coś, co odróżnia ten
obszar od reszty miasta –
niecodzienne nazwy ulic.
W Łodzi mamy wiele
miejsc, które zaskakują
swoją nazwą. Przykładowo: skwer Latających Babć
z Plusem, ulice: Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi czy Eksploratorów Marsa. Skupmy się jednak na
Widzewie, a zwłaszcza na
jego części.
Janów bywa nazywany
przez mieszkańców miasta
Osiedlem Sienkiewiczowskim albo Osiedlem Henryka Sienkiewicza. Dlaczego? Bo można tu znaleźć
ulice, w nazwach których
widnieją postaci z utworów polskiego noblisty.
Walczący pod Grunwaldem Maćko z Bogdańca,
odważna i energiczna Ja-

INFO

gienka oraz niezłomny
mściciel – Jurand ze Spychowa. Imiona całej trójki
występują w „Krzyżakach” i na widzewskich
tabliczkach. Podobnie jest
z szarżującym z Kozakami
Onufrym Zagłobą i honorowym Janem Skrzetuskim, których znajdziemy
w Trylogii.
Na Janowie są również ulice innych bohaterów tych
powieści, m.in. uznanego
za zdrajcę Andrzeja Kmicica, pięknej Oleńki Billewiczówny czy eleganckiego Ketlinga. Patronują tu
także olbrzymi Longinus
Podbipięta oraz silny Roch
Kowalski.
Czy mieszkańcy Janowa
znają tych bohaterów?
– Wstyd się przyznać, nie
znam nic z Sienkiewicza,
ale obiecuję poprawę!
W przyszłym tygodniu
pójdę do biblioteki po
„Krzyżaków” – mówi ze
śmiechem spacerująca po

osiedlu pani Joanna.
Niektórzy jednak znają te
powieści bardzo dobrze.
– Co jakiś czas do nich
wracam i odświeżam sobie całą fabułę, bo pewne
fragmenty mi umykają.
Na emeryturze jest
nudno, dlatego Sienkiewicz
i inni pisarze
stali się dla
mnie rutyną
– dodaje idący ul. Billewiczówny pan
Kazimierz.
Są jeszcze inne głosy.
– Całą Trylogię miałem
kiedyś w małym palcu.
Moja polonistka w liceum wymagała od nas
szczegółów. Po latach
już wiele zapomniałem, ale warto czytać
te książki. To arcydzieła
naszej literatury – dodaje spotkany na
ul. Jagienki pan
Rafał.

Początkowo Janów funkcjonował jako odrębna miejscowość. Po zbrojnej napaści
Hitlera na Polskę należał do Niemiec. W granicach Łodzi znajduje się od 1946 r.

Uważni
obserwatorzy spacerujący po
okolicy zauważą również
ulice z nazwiskami wywodzącymi się z utworów
literackich innych autorów,
np. ul. Karola
Borowieckiego, ul. Moryca Welta oraz
ul. Maksa Bauma. Nazwiska
te noszą główni bohate-

rowie
„Ziemi
obiecanej”
Władysława Reymonta – powieści, której akcja rozgrywa się w Łodzi
w latach 80. XIX w. Jeżeli
mieszkańcy miasta pragną
wybrać się na wycieczkę
po tym rejonie, dobrym
pomysłem będzie sięgnięcie po powieści, z których
wywodzą się nazwy osiedlowych ulic.
Konrad Wojtczak

Osiedle Sienkiewiczowskie jest
częścią osiedla Olechów-Janów.

REKLAMA
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CHWILA RELAKSU
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:
BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Sprawdź adresy na
WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
MIEJSKIE CENTRA
MEDYCZNE
Lokalizacje URZĘDU
MIASTA ŁODZI: Zachodnia
47, Politechniki 32, Piotrkowska
153, Krzemieniecka 2, Piłsudskiego
100, Sienkiewicza 5
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Wólczańska 17
Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

UWAGA

Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
Widzewskie Domy Kultury: Dom Kultury 502/ Sacharowa
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciarniana 1/3, Dom Kultury WIDOK/
Piłsudskiego 133
MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do
strefy Qulinarium (restauracje)
LECLEARC Market
Inflancka 45
LECLEARC Stacja Benzynowa Inflancka 53
CARREFOUR Zarzewska
Delikatesy mięsne GROT:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52,
Bratysławska 8, Rzgowska 219,
Bartoka 77, Łagiewnicka 118b
GH JAGIENKA Jagienki 34
Rynek BAŁUCKI
Rynek MARATOŃSKA
Rynek PIONIER
al. gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska

Zielony Rynek pl. Barlickiego
Ryneczek przy Mochnackiego
KWADRACIAK
Inowrocławska/Żubardzka
POD ZEGAREM
Inowrocławska/Wielkopolska
Sklep GAMA Perla 4, Osiedle
im. J. Montwiłła-Mireckiego
Sklep DJ-MAR. Włodarczyk M. Turnie 1
Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
Kiosk spożywczo – warzywny Zbocze 18
JUSTYNEX s.c sklep
spożywczy Skalna 54C
Sklep spożywczy MAXIMUM Pomorska 589
EBTOM warzywniak
T. Stańczyk Pieniny 29/3
Zakład Piekarsko-Cukierniczy PIEKARENKA
wszystkie lokalizacje
PH ORANŻADA
Wujaka 7, Pojezierska 2/6 przy
sklepie Rossmann
Sklep Spożywczy
Chryzantem 8

Cukiernia DYBALSKI:
Piotrkowska 56, pl. Wolności 9,
Piotrkowska 102A, Jaracza 5,
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8,
Rojna Rynek Malus, CH Central,
Ciołkowskiego 9, Armii Krajowej
36, Szpital im. Barlickiego,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Z PIECA RODEM
Piekarnia & cukiernia
wszystkie lokalizacje
Sklep Spożywczy Falista 162
11 Listopada 39A przy poczcie
Smocza 1h (naprzeciw sklepu
Biedronka)
Pasieczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12
Radogoszcz Wschód:
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
BIESIADA CATERING
Stefana 2
RAJSKIE JADŁO
Traktorowa 63
SUSHI KUSHI Roosvelta 7
BAR U JANOSIKA
Janosika 52
CROSS BAR Łagiewnicka 219

CAFFE PRZY ULICY:
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120,
Rzgowska 219, Wici 34,
Kostki Napierskiego 1,
SASS BAR
Traktorowa 71, Lewa 7
Pizzeria KELO
Chałubińskiego 22
ORION Business Tower
Sienkiewicza 85/87
CENTRUM BIZNESU
Piłsudskiego 3
Biurowiec Piotrkowska 270
TEXTORIAL PARK
Fabryczna 17
Centrum Biznesowe
Milionowa 21
Centum Biznesowe FAKTORIA Dowborczyków 25
TEO PARK Wersalska 47
STARA DRUKARNIA
Gdańska 130
Biurowiec Politechniki 22/24
URBANICA Wróblewskiego 18
Biuro COTTON HOUSE
Sterlinga 27/29
NOWA FABRYCZNA
Składowa 35

Złap
za uchwyt, odchyl klapę
i weź gazetę „Łódź.pl“
kolportaz@biblioteka.lodz.pl
RADOSNY Dom Seniora
Lublinek 32
Hotel BEDROOMS
Piotrkowska 64
Centrum opieki FAMILIA
Drużynowa 4
Dom opieki SERCE NA
DŁONI Eugeniusza 3a
MEDAR-CITO
Organizacji WIN 37
Apteka Prywatna Mag.
Wawrzeck Łanowa 83
Pizzeria NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 2
URZĄD GMINY NOWOSOLNA Rynek Nowosolna 1

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach
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FOT. MARCIN BRYJA

Styl przełożyć
na punkty

Czy Janusz Niedźwiedź
wystawi w pierwszym
składzie Jordiego Sancheza
i Bartłomieja Pawłowskiego?

Kibice i komentatorzy
sportowi chwalą ofensywną grę Widzewa i dużą
intensywność na boisku.
Problem jest jeden – mało
punktów. W trzech meczach beniaminek Ekstraklasy zdobył trzy punkty.
Czy w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław uda się
zagrać ładnie i zgarnąć
pełną pulę?
Patrząc na przebieg meczów z Pogonią Szczecin, Jagiellonią Białystok i Lechią Gdańsk,
można powiedzieć, że
Widzew zgromadził
zaledwie trzy punkty.
W każdym z tych spotkań
Widzewiacy mieli bardzo dobre momenty, ale
brakowało nieco szczęścia i ekstraklasowego

doświadczenia. Z drugiej
strony należy pamiętać, że
łodzianie są beniaminkiem,
Janusz Niedźwiedź debiutuje
w najwyższej klasie rozgrywkowej, a trzy wymienione
wyżej zespoły należą do
ligowej czołówki. Dobrym
momentem, żeby połączyć
styl z efektywnością, będzie
najbliższy mecz ze Śląskiem.
Wiele wskazuje na to, że
w końcu w wyjściowym
składzie zobaczymy Jordiego
Sancheza razem z Bartłomiejem Pawłowskim – dwóch
najlepszych strzelców RTS-u. Ma to uzasadnienie taktyczne. Hiszpan jest wysoki
(190 cm), a do tego dobrze
zbudowany, co może mieć
znaczenie, patrząc na środek
defensywy Śląska (Grétarsson i Poprawa mają po
185 cm).

ŚLĄSK

EKSTRAKLASA

4. KOLEJKA
SOBOTA
(6 SIERPNIA)
GODZ. 20:00

MISTRZ

1. Zagłębie Sosnowiec
2. Ruch Chorzów
3. Wisła Kraków
4. Podbeskidzie B-B
5. ŁKS Łódź
6. Puszcza Niepołomice
7. Chrobry Głogów
8. Termalica B-B Nieciecza
9. GKS Tychy
10. GKS Katowice
11. Skra Częstochowa
12. Stal Rzeszów
13. Arka Gdynia
14. Sandecja Nowy Sącz
15. Górnik Łęczna
16. Resovia Rzeszów
17. Chojniczanka Chojnice
18. Odra Opole
AWANS

M

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

BARAŻE

ŁKS zaczął sezon od mocnego falstartu. Porażka
z GKS-em Katowice została
jednak szybko zmazana. Po
zwycięstwach nad GKS-em
Tychy i Skrą Częstochowa
Rycerze Wiosny pną się
w górę tabeli i zyskują coraz więcej pewności siebie.
Czy pozytywna seria zostanie podtrzymana w spotkaniu z Chrobrym Głogów?
Ełkaesiacy pod wodzą
nowego trenera z tygodnia na tydzień grają co-

G PKT
6:2
4:0
3:0
3:2
3:3
3:3
5:5
5:6
4:3
5:4
3:2
5:5
1:1
1:1
1:3
1:4
2:6
3:8

SPADEK

PUCHARY

SPADEK

FOT. ŁKS

Tabela na 4.08.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1. LIGA

WIDZEW

Nieobliczalni
WROCŁAW
ŁÓDŹ
w ofensywie
CANAL+
Podopieczni Ivana Djurdjevicia mają o jedno
Tabela na 4.08.2022, godz. 20:00
oczko więcej od Widzewa. W pierwszej kolejce
EKSTRAKLASA
M G PKT
bezbramkowo zremiso1. Wisła Płock
3 10:1 9
wali z Zagłębiem Lubin,
2. Cracovia Kraków
3
7:0 9
w drugiej niespodzie3. Raków Częstochowa
2 4:2 6
wanie pokonali Pogoń
4. Pogoń Szczecin
3 4:3 6
Szczecin, a w ostatnim
5. Stal Mielec
3 5:4 4
spotkaniu ulegli Koronie
6. Korona Kielce
3 4:4 4
Kielce. W zespole woj7. Śląsk Wrocław
3 3:4 4
skowych drzemie jednak
8. Legia Warszawa
3 3:4 4
spory potencjał ofensyw9. Zagłębie Lubin
3
1:2 4
ny, na który należy uwa10. Górnik Zabrze
2 3:2 3
11. Widzew Łódź
3 5:5 3
żać. Erik Exposito i Caye
12. Jagiellonia Białystok 3
2:3 5
Quintana mogą być szcze13. Lechia Gdańsk
2 3:5 3
gólnie groźni pod bramką
14. Warta Poznań
3 2:6 3
rywala. Mecz odbędzie się
15. Radomiak Radom
3 2:5 2
w sobotę (6 sierpnia)
16. Miedź Legnica
2 2:3 1
o godz. 20:00 na Tarczyń17. Piast Gliwice
2 0:3 0
ski Arena we Wrocławiu.
18. Lech Poznań
2
1:5 0
PB

7
7
7
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
3
1
1
1
0

FORTUNA 1. LIGA

4. KOLEJKA

CHROBRY
GŁOGÓW

SOBOTA
(6 SIERPNIA)
GODZ. 20:00

ŁKS

ŁÓDŹ

POLSAT GO BOX

Podtrzymać
serię zwycięstw

raz lepiej. Kazimierz Moskal
mozolnie odbudowuje zespół, który po poprzednim
sezonie stracił pewność siebie. Do ideału wciąż daleko,
jednak widać pierwsze jaskółki poprawy, jak chociażby odważniejsze stawianie
na Mateusza Kowalczyka,
który jest objawieniem początku rozgrywek. Najważniejszy problem wciąż
jednak pozostaje nierozwiązany – skuteczny napastnik.
Dyspozycja Nelsona Balongi
pozostawia wiele do życze-

nia. Być może w Głogowie
na szpicy zobaczymy Piotra Janczukowicza, który
swoim traﬁeniem w meczu
ze Skrą dał biało-czerwono-białym zwycięstwo.
Siła ﬁzyczna
Głogowianie na pewną będą
mocno zmotywowani, aby
zmazać plamę po pierwszym meczu na własnym
stadionie, kiedy to ulegli
Ruchowi Chorzów aż 0:3.
Nowy trener Chrobrego,
szukając przewagi swojego

zespołu nad rozpędzonym
ŁKS-em, może myśleć o stałych fragmentach gry. Łodzianie cały czas mają problemy z obroną po wrzutach
z rzutów rożnych czy wolnych. Dodatkowo zespół
z Dolnego Śląska gra bardzo fizyczny futbol, nastawiony na kontakt i dużo
walki w środku pola. Mecz
odbędzie się w sobotę
(6 sierpnia) o godz. 20:00
na Stadionie Miejskim
w Głogowie
PB

Czy ŁKS po dwóch
wygranych wzniesie się
na fali i dopłynie po
kolejne trzy punkty?
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PIĄTEK

05.08

31°C

Imieniny
obchodzą:
Jonasz, Stanisława,
Abel, Maria,
Memiusz, Oswald

MIASTO RODZINNE
Dziś będzie nieco nostalgicznie, bo pan Julian
w 1934 r. wspominał tak:

„Byłem w Łodzi parę dni temu. Cicho, smutno, nudno. W ogromnej sali
»Grand Cafe« siedział jeden jedyny
Grynsztok i czytał w »Wiadomościach Literackich« nagrodzone wiersze turniejowe”.

Ławeczka
wima
W tym miejscu Tuwim Tu
przytoczył swój wierszyk z lat młodzieńczych, napisany
w Łodzi w 1911 r.

Dym…

Jakby tu miasto przystroić w rym?
Miasto jesienią, posępne, nudne…
Szary i siny i bury dym
I kraty ulic, skupione, brudne.
Z okien swych widzę mdły nieba łach,
Podwórze pełne wapna i gliny,
Mury fabryczne, spękany dach
I rozrzucone wszędzie kominy.
Więc jak tu miasto ustroić w rym?
…Mgła, szarość, smutek,
kominy, dym…

SOBOTA

06.08

Kolejne wydanie w poniedziałek

8 sierpnia

Imieniny
obchodzą:
January, Oktawian,
Wincenty, Bronisław,
Felicysym, Jakub

NIEDZIELA

07.08

23°C

Imieniny
obchodzą:
Donat, Dorota,
Kajetan, Albert,
Dobiemir, Doryda

SEKRETARZ, PREZYDENT,
WOJEWODA I MINISTER
KARTKA Z KALENDARZA
7 sierpnia 2019 r. zmarł
w Łodzi Józef Niewiadomski
– polityk i działacz PZPR, prezydent Łodzi w latach 1978–
1985 oraz minister budownictwa, gospodarki przestrzennej
i komunalnej w rządzie Józefa
Messnera (1985/1986).
Urodził się 2 stycznia 1933 r.
w Łodzi, z którą był związany przez całe życie – od działacza ZMP, ZHP poprzez
PZPR jako sekretarz dzielnicowy, I sekretarz Komitetu
Łódzkiego i członek KC PZPR
(1986–1989) oraz członek KC.
Ponadto w latach 1978–1985
pełnił funkcję wojewody łódzkiego, a w latach 1983–1988
był sekretarzem generalnym
Rady Obywatelskiej Budowy
Pomnika Szpitala Centrum
Zdrowia Matki Polki.
W 1990 r. przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
a jeszcze w latach 2002–2006
sprawował mandat radnego
w Łodzi.
Abstrahując od politycznych
dywagacji, warto przypomnieć, że prezydentura Józe-

ŁODZIANIZMY

Panorama Łodzi na starej fotografii

24°C

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

ŁÓDZKA POGODYNKA
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Repertuar gier i zabaw dla
dzieci był – co zrozumiałe
– w dawnych czasach dość
ograniczony, ale to nie znaczy, że było nudno. Większość aktywności miała miejsce na łódzkich podwórkach
w gronie rówieśników. Niektóre gry wymagały często
sporej zręczności i wywoływały emocje w trakcie rywalizacji. Jedną z ulubionych

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
IA MIEJSKIE
OGŁOSZENIA

fa Niewiadomskiego w Łodzi
przypadła na trudne i dynamiczne czasy – zima stulecia,
strajki robotników i studentów, a także okres ważnych
inwestycji, kiedy to budowano m.in. szpital CZMP, trasę
W–Z oraz osiedla mieszkaniowe na Retkini, Widzewie

Józef Niewiadomski
Wschodzie czy Radogoszczu.
To wszystko składa się na obraz naszego miasta lat 70. i 80.
XX w. oraz funkcjonowania
władzy w czasach PRL.
Pogrzeb Józefa Niewiadomskiego odbył się 14 sierpnia
2019 r. na cmentarzu Doły,
a urna z prochami spoczęła
w Alei Zasłużonych.
agr

NA OSTRZU NOŻA
Przy ul. Tramwajowej w Łodzi działał dawniej szpital
dla wenerycznie chorych,
który latem 1925 r. stał się
miejscem niespotykanego,
dramatycznego zajścia pomiędzy pacjentami. W jednej z sal odbywał kurację
Jan Zając z ul. Kamiennej,
a jego sąsiadem był 16-letni Mikołaj Łatko pochodzący ze wsi pod Łuckiem
na Wołyniu. Nie wiadomo
dokładnie, o co poszło, ale
zdenerwowany łodzianin
wydobył spod poduszki
sprężynowy nóż i rzucił
nim w kierunku młodzika. Na szczęście nie trafił,
a ostrze wbiło się w futrynę
drzwi.
Kłótnia trwała nadal i zrobiło się gorąco. Zając ześlizgnął się z łóżka, by odzyskać nóź, którym ponownie
próbował zaatakować Mikołaja. Ten przerażony
zaczął krzyczeć i uciekać
szpitalnym korytarzem,

FLUZA KONTRA GUZIKI

i popularnych łódzkich zabaw była gra w guziki, polegająca na rzucaniu nimi
(czasem też monetami)
o ścianę. Wygrywała ta osoba, której „zawodnik” po odbiciu upadał najbliżej ściany.
Zwycięzca zabierał wówczas
guziki, których było w krawieckiej Łodzi pod dostatkiem, ale miały one także
swoją wartość.

Jedno z akcesoriów tej gry,
nazywane potocznie fluzą,
było szczególnie pożądane. Fluza wykonana była
z metalu i miała kształt żelaznego lub miedzianego
krążka z dodatkową
wypukłością wyklepaną na kształt guzika.
Właściciel takiego akcesorium uchodził za wytrawnego gracza, który zgarniał do

a agresor w furii ruszył za
nim, wywołując ogólny
popłoch wśród rekonwalescentów. Zając dopadł nastolatka, obalił go na ziemię
i wbił mu ostrze w brzuch.
Przerażeni chorzy zabarykadowali się w salach, a Jan
wrócił spokojnie do łóżka.
Rannego szybko opatrzono
i przewieziono na operację
do szpitala św. Aleksandra.
Policja przesłuchała napastnika, który tłumaczył
się silnym wzburzeniem
i gorączką. Pacjenta aresztowano – a był to już ostatni
dzień jego pobytu na oddziale – i wkrótce stanął
przed sądem. Łatko przeżył,
więc Zającowi postawiono
jedynie zarzut usiłowania
zabójstwa, ale z premedytacją, bo nie dano wiary jego
tłumaczeniom. Tym sposobem po pobycie w szpitalu
traﬁł na kolejne cztery lata
„rekonwalescencji”, tyle że
do więziennej celi…
agr

swojej kolekcji guziki innych, a czasem
również drobne monety… agr

WWW.BIP.UML.LODZ.PL

Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi informuje, że w dniu 30.05.2022 r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
przy ul. Piotrkowskiej 94 w Łodzi, który został zmody�ikowany w dniu 29.07.2022 r. Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (na podstawie specustawy)”.
Uwagi do wniosku można składać w terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia, w formie elektronicznej pod adresem: bam@uml.lodz.pl, w wersji papierowej
w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110, 90-110 Łódź lub na platformie „ePuap”.
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NISKOEMISYJNY
TRANSPORT W ŁODZI
PROGRAM NISKOEMISYJNEGO
TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ZAKUP 17 AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH
WRAZ Z WYBUDOWANIEM INFRASTRUKTURY
NIEZBĘDNEJ DO ICH OBSŁUGI
WARTOŚĆ PROJEKTU:

64,5 mln zł
DOFINANSOWANIE UNIJNE:

44,5 mln zł
DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA:

0,5 mln zł
Projekt zakłada zakup 17 autobusów elektrycznych
jednoczłonowych z możliwością doładowania poprzez
pantografowe stacje szybkiego ładowania zlokalizowane
na pętlach oraz stacje wolnego ładowania na terenie
Zajezdni Autobusowej EA1 przy ul. Limanowskiego 147/149.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU:

30 października 2022 roku
Podstawowe informacje o projekcie, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

