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ORIENTARIUM

PIERWSZA RÓŻOWA

KETAWA, BUDI I JOKO

SKRZYNECZKA NA UŁ

ŚWIĘTUJĄ
19 sierpnia obchodzimy
Światowy Dzień Orangutana,
jednego z najbardziej błyskotliwych stworzeń na świecie!
W łódzkim Orientarium
mieszka troje zwierząt tego
gatunku, ale stado jeszcze się
powiększy.

Wyspy Sundajskie są najcieplejszą strefą łódzkiego
Orientarium. Temperatura
osiąga w tym miejscu 24–
26°C, a wilgotność utrzymuje się na poziomie 80%.
To idealne warunki dla
mieszkających tutaj orangutanów sumatrzańskich.

Orangutany
ze Szwajcarii i Francji
Dziewięcioletnia Ketawa i 18-letni Budi
przybyli do Łodzi
pod koniec listopada 2021 r. Wcześniej mieszkali w zoo
w Bazylei.
Natomiast

U

11-letni
Joko
przyjechał pięć miesięcy temu
z Francji.
Orangutany mają do dyspozycji wybiegi wewnętrzne i zewnętrzne. Ketawa
i Budi przebywają ze sobą
prawie cały czas i tworzą
całkiem zgraną parę. Opiekunowie liczą na to, że
w przyszłości ten związek
zaowocuje potomstwem.
Joko jest odseparowany od
reszty, ponieważ jako drugi samiec mógłby wprowadzać nerwową atmosferę.
Nie czuje się jednak odludkiem – na wybiegu towarzyszą mu gibony, z któ-

Uniwersytet Łódzki ma
swoją pierwszą różową
skrzyneczkę. Mogą z niej
korzystać wszyscy, którzy podczas miesiączki
potrzebują środków higienicznych.

rymi dobrze się dogaduje.
W przyszłości prawdopodobnie dojedzie do niego
nowa samica.
Gatunek krytycznie
zagrożony
Orangutany sumatrzańskie naturalnie występują
w lasach deszczowych Sumatry. Szacuje się, że żyje
ich około kilkanaście tysięcy. To gatunek krytycznie
zagrożony wyginięciem,
a głównym powodem jego
wymierania jest wycinka
siedlisk pod plantacje palmy olejowej.
Red

NA SYGNALE

Straż Miejska ukarała
500-złotowym
mandatem parę turystów,
która wjechała do parku Julianowskiego samochodem z przyczepą
kempingową i rozbiła
obozowisko nad brzegiem stawu, łamiąc regulamin i nie bacząc na
zakazujące tego znaki.
W tak założonym obozie spędzili noc z niedzieli na poniedziałek
(14–15 sierpnia).
Spacerowicze przecierali oczy ze zdziwienia,
obserwując
kempingową sielankę: rozsta-

NAKŁAD: 60000

wione leżaki i kociołek
z ciepłą strawą bulgoczącą na butli z gazem.
Próby zwracania parze
obozowiczów uwagi na
niestosowność ich obecności w miejskim parku
były zbywane. Kilka
osób, w tym przedstawiciele Rady Osiedla
Julianów-Marysin-Rogi, powiadomiło o nielegalnym obozowisku
Straż Miejską w Łodzi.
Interwencja
przeprowadzona
w
poniedziałkowy poranek zaowocowała mandatem
za złamanie zakazu

wjazdu
do parku.
– Co ciek a w e ,
nie
był
to przypadkowy
przystanek czy
nocleg w drodze. Ci państwo celowo przyjechali
do parku. Taki mieli pomysł na nocleg na łonie
przyrody – mówi Marek
Marusik, zastępca naczelnika Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi.

Dodaje też, że tylko
w 2022 r. łódzcy strażnicy ukarali mandatami już 77 osób łamiących zakaz wjazdu do
parku.
(pj)
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KTO SKAZIŁ

JASIEŃ?

Miejskie służby szukają osób,
które zrzuciły do jednej
z łódzkich rzek ropopochodne substancje.

CIEMNA STRONA MIASTA

KEMPING W… MIEJSKIM PARKU

UŁ to kolejna instytucja,
która dołączyła do akcji
„Różowa
skrzyneczka”,
fundacji walczącej z wykluczeniem menstruacyjnym. Na planie Łodzi jest
wiele miejsc, które biorą
udział w tym przedsięwzięciu. Różowe skrzyneczki
z podpaskami i tamponami możemy znaleźć m.in.
w wybranych muzeach,
placówkach medycznych
czy szkołach.
Pierwsza taka skrzynka
na uniwersytecie pojawiła
się w uczelnianej bibliotece przy ul. Jana Matejki
32. Już od sierpnia mogą
z niej korzystać wszyscy,
nie tylko studenci.

W jej wnętrzu znajdują
się darmowe środki higieniczne niezbędne w czasie menstruacji. Ci, którzy
mają w swoich domach ich
nadmiar, zachęcani są do
tego, by podzielić się zapasami.
Różową skrzyneczkę zamontowano w damskiej
toalecie, tuż przy szatni,
na poziomie -1. Pojemnik
został założony na takiej
wysokości, by łatwo mogły z niego korzystać także
osoby poruszające się na
wózkach.
KW

Tuż po długim sierpniowym weekendzie
mieszkańcy
zaalarmowali, że Jasień został zanieczyszczony.
W parku, przez który
przepływa rzeka, spacerowicze zauważyli warstwę
kolorowej substancji na
powierzchni wody.
Do akcji wkroczyły służby
i szukają winnych spuszczenia do rzeki ropopochodnych
płynów.
Próbki
wody
zbada
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji oraz Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska.
Technicy ze ZWiK-u
sprawdzą także koryto
oraz kanał, w którym pły-

nie rzeka przed wylotem
do parku nad Jasieniem.
Będą szukali miejsca, skąd
mogły zostać zrzucone zanieczyszczenia.
Sprawa jest bardzo poważna i cierpi na niej środowisko. W parku nad Jasieniem padły trzy kaczki,
a czwarta traﬁła do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt.
To nie pierwsza taka sytuacja. Jasień jest regularnie
zanieczyszczany w letnich miesiącach. Winnym
w przeszłości okazała się
m.in. jedna z ﬁrm, która
działa na terenie dawnej
Anilany.
Inne łódzkie rzeki również
padają oﬁarami nielegalnych zrzutów nieczystości.
Miejskie służby odnajdywały winnych zanieczyszczenia m.in. Bałutki i Olechówki.
red
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W ORIENTARIUM

ZNÓW OŻYJE GMACH

PO SUKCESJI
Jeśli wszystko pójdzie po
myśli inwestora, za rok –
latem 2023 r. – dawne Centrum Handlowo-Rozrywkowe
„Sukcesja” przy al. Politechniki 5 znów otworzy swoje
wrota. Pod inną nazwą oraz
innym pomysłem na przyciągnięcie klientów.
Obiekt zamknięto latem
2020 r. po ogłoszeniu
upadłości
zadłużonej
spółki Fabryka Biznesu,
jego pierwszego właściciela. Zarząd nad „Sukcesją” przejął syndyk masy
upadłościowej,
który

podjął decyzję o sprzedaży budynku w celu
pokrycia wierzytelności
upadłej spółki. Olbrzymi
gmach został sprzedany dopiero na szóstym
przetargu po znacznym
obniżeniu jego ceny wynoszącej początkowo 126
mln zł. W marcu 2022 r.,
po pięciu przetargach, do
których nikt nie stanął,
o zakup „Sukcesji” ubiegały się trzy podmioty.
Najwyższą cenę – 79,5
mln zł – zaoferowała
spółka Amush z Raszyna
należąca do działającego

od lat na polskim rynku
biznesmena tureckiego
pochodzenia – Sabri Bekdasa. Umowę sprzedaży
podpisano w ostatnich
dniach lipca.

Centrum rozrywki
Nowy właściciel z miejsca
rozpoczął prace nad reaktywacją obiektu, który ma
się odrodzić pod nowym
szyldem (nazwa jeszcze nie została wybrana)
i z całkiem nową ofertą.
– Będzie to bardziej centrum rozrywki niż handlu,
na który nie zostawiamy

zbyt wiele miejsca. Przewidujemy wiele atrakcji dla
rodzin, dzieci, młodzieży.
Dużo takich rzeczy, których jeszcze w Łodzi nie
ma – poinformował Sabri Bekdas. – Szczegółów
jeszcze nie zdradzamy, bo
projekt całości dopiero się
tworzy.
Zaplanowana inwestycja
będzie wymagać przearanżowania wnętrz budynku
po „Sukcesji”. Te prace
mają rozpocząć się już
15 września.
(pj)

W dawnej Sukcesji otworzy się
centrum rozrywkowe.
Prace wewnątrz budynku rozpoczną się
już we wrześniu

DRUGI TUNEL ŚREDNICOWY POD ŁODZIĄ

Prace przy tunelu Kolei Dużych
Prędkości w Łodzi wchodzą
w kolejną fazę – spółka CPK
złożyła wniosek o decyzję lokalizacyjną. To jeden z ostatnich elementów przygotowania
do budowy, która ma ruszyć
w pierwszej połowie 2023 r. Tunel jest elementem łączącym
Warszawę i Łódź z Poznaniem
i Wrocławiem.
Prace nad projektem budowlanym tunelu KDP
trwają od listopada 2021 r.
Wtedy spółka CPK podpisała umowę z konsorcjum
Metroprojekt
i SUD Architekt Polska.
Projekt jest na ukończeniu, a inwestor, czyli
spółka Centralny Port
Komunikacyjny, czeka
na wydanie decyzji lokalizacyjnej, aby złożyć
wnioski o pozwolenie na
budowę. Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych jest planowane na
pierwszą połowę 2023 r.
– Ten tunel to ważny ele-

ment infrastruktury transportowej w Łodzi, ale i nie
tylko. To również łącznik
tzw. igreku, czyli przygotowywanej linii dużych prędkości między Warszawą
i Łodzią a Poznaniem
i Wrocławiem. To kluczowy element Programu CPK w Polsce, dzięki
któremu podróże koleją
staną się łatwiejsze, szybsze
i
wygodniejsze.
W
bezpośrednim
zasięgu inwestycji kolejowych CPK znajdzie
się ok. 24 mln Polaków
– mówi Marcin Horała,
wiceminister
Funduszy
i Polityki Regionalnej
oraz pełnomocnik rządu
ds. CPK.
KDP od stacji Łódź
Fabryczna do Retkini
Tunel o długości ponad
4 km będzie przeznaczony
dla pociągów dalekobieżnych, a przede wszystkim
dla Kolei Dużych Prędkości (KDP). Jego początek

jest zaplanowany na stacji
Łódź Fabryczna, a wyjście
na powierzchnię na południowy zachód od stacji
Łódź Kaliska, w okolicach
osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14.
– Dzisiaj możemy powiedzieć, że wbicie pierwszej
łopaty pod budowę tunelu jest już o krok. Mam
nadzieję, że za niespełna
rok spotkamy się z tej
okazji na placu budowy.
Tunel dalekobieżny w Łodzi to obecnie najbardziej
zaawansowany
projekt
w ramach CPK. To też
bardzo istotny element
przygotowywanych przez
nas licznych inwestycji
kolejowych – podkreśla
Radosław Kantak, członek
zarządu spółki CPK ds. Inwestycji Kolejowych.
Jak wydrążyć
tunel KDP?
Drążenie tunelu zostanie
przeprowadzone
przy pomocy automa-

tycznych tarcz TBM.
Typ zostanie wybrany przez wykonawcę
robót, który weźmie
pod uwagę wymagania opisane w projekcie budowlanym, m.in.
wymóg nienaruszenia
położenia
zwierciadła wód gruntowych
i
uniemożliwienia
wpływu wody do wykopu, dzięki którym zostaną zminimalizowane
osiadania powierzchni
gruntu. To pozytywnie
wpłynie na ochronę budynków, innych obiektów i infrastruktury
podziemnej, znajdującej się w strefie wpływu obiektu.
mat. pras.

FOT. MAT. PRAS.
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TO NIE BĘDZIE BIUROWIEC!

NOWY BUDYNEK

Widok tarasu

OFF PIOTRKOWSKA
Rewolucyjne zmiany czekają OFF Piotrkowska Center,
jedno z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej odwiedzanych miejsc w Łodzi,
w którym biznes współistnieje z kulturą, modą, rozrywką
i gastronomią.
W lutym 2023 r. w wejściu
na teren kompleksu od
ul. Piotrkowskiej rozpocznie się budowa budynku Fern, który zamknie
otwartą przestrzeń OFF-a i uzupełni pierzeję ulicy.
Nie będzie to jednak biurowiec, jak początkowo planowano. Inwestor – OPG
Property Professionals, do
którego należy OFF Piotrkowska – po analizie rynku
zdecydował się zrezygnować z budowy kolejnych
biur, które w postpandemicznych realiach nie cieszą się dużym wzięciem.
Fern będzie więc gmachem
wielofunkcyjnym, w któ-

rym rozwijane będą działalności stanowiące największe atuty strefy OFF
Piotrkowska i aktywności
komercyjne wpisujące się
w różnorodność tego wyjątkowego miejsca.

Precyzyjny plan
– Parter, kondygnację -1
oraz pierwsze piętro planujemy przeznaczyć na
handel i usługi, drugie
piętro na usługi beauty,
wellness & spa, trzecie
piętro na usługi medyczne, czwarte na biura, a najwyższe, piąte piętro, na
restaurację – mówi Monika Hryniewicz, kierująca
działem najmu i marketingu OPG Property Professionals. – Zabudowania
stylizowane na kontenery morskie w prześwicie
bramowym zostaną wypełnione
pracowniami
projektantów mody i ich
pokazowymi butikami.

Tamtędy wieść będzie także „szpilkostrada” – pas
gładkiej nawierzchni wbudowany w trylinkę, który
umożliwi wygodne przejście przez OFF w butach na
wysokich obcasach. Będzie
się ciągnął od ul. Piotrkowskiej aż do wielopoziomowego parkingu przy
ul. Sienkiewicza.

Rynek

Z widokiem
na Piotrkowską
Atrakcją wysokiego na ponad 20 m budynku Fern ma
być jego… dach, mający
być tarasem widokowym
i miejscem spotkań z letnim kinem, klubem muzycznym i strefą relaksu.
Na górę będzie wjeżdżać
winda z poziomu gruntu.
Przeprowadzki
Budowa gmachu Fern
wymusi pewne zmiany
na gastronomicznej mapie OFF Piotrkowska. Na

Widok z ul. Piotrkowskiej
nowe miejsce w głębi strefy przeniesiony zostanie
kontenerowy
Gastrobar
Doki. Z chwilą rozpo-

REWITALIZACJA STAREGO RYNKU

ponad 1000 artefaktów!

Ponad połowę odkryć stanowią przedmioty związane z handlem, a są to
plomby ołowiane będące znakiem towarowym
przytwierdzanym do konkretnego produktu.
– Nie brakuje przedmiotów będących śladami
po różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze

militarnym. To pociski
ołowiane do ręcznej broni palnej, półprodukty
ołowiane, pociski i łuski
do współczesnych karabinów – mówi prof. Janusz
Pietrzak z Uniwersytetu Łódzkiego. – Wśród
przedmiotów związanych
z wyposażeniem domów
i rzemiosłem odnaleziono
m.in. narzędzia codziennego użytku: fragmenty
noży czy sztućców. Ponadto udało się zidentyﬁkować przedmioty ceramiczne i szklane, które
dominowały w inwentarzu domowym. Są rów-

n i e ż
ozdoby
ciała
oraz
stroju, takie jak
obrączki, wisiorki, aplikacje i guziki.
Znaleziska dowodzą, że
Stary Rynek w Łodzi był
miejscem, gdzie spotykali
się i handlowali przedstawiciele różnych kultur
z wielu grup społecznych.
Fontanny
i więcej drzew
Jak zmieni się Stary Rynek
po rewitalizacji? Wymieniona zostanie cała nawierzchnia. W centralnej

Fern ma zostać oddany do
użytku pod koniec 2024 r.
Piotr Jach

FOT.LODZ.PL

MODOPOLIS POP-UP SHOP

Archeolodzy odkopali

Stary Rynek czeka gruntowny remont. Do czasu
przejścia metamorfozy jest
on jednak miejscem pracy
archeologów. Dotąd udało
się odkopać już ponad 1000
przedmiotów!

częcia budowy zakończy
działalność na OFF-ie azjatycki bar Good Morning
Vietnam.

części rynku, na poziomie
posadzki, pojawią się dwie
podświetlone fontanny.
Zostaną
zaaranżowane
także zadaszone miejsca
do handlu. Od strony
ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa
– jesiony pensylwańskie
i klony. Stary Rynek po generalnym remoncie zobaczymy pod koniec 2023 r.
ML
FOT.LODZ.PL

EKOLOGICZNY BUTIK Z MODĄ
Przy biurowcu Ogrodowa Office (ul. Ogrodowa 8) działalność rozpoczął tymczasowy butik
Modopolis Pop-Up Shop,
w którym ubrania oraz
dodatki prezentują projektantki i projektanci
tworzący z ekologicznych
materiałów i z poszanowaniem dla środowiska.

Swe wyroby oferuje tu 21
modowych marek posiadających Rekomendacje
Modopolis – Forum Mody
Polskiej, organizowanych
przez Fabrykę Sztuki
w Łodzi branżowych spotkań projektantów i producentów, którym bliska
jest ﬁlozoﬁa zrównoważonej,
odpowiedzialnej
mody. Przeważają ubrania:

T-shirty, sukienki, swetry
i bluzy, ale są też biżuteria,
torby, akcesoria i obrazy.
Wszystko powstało w sposób możliwie najbardziej
ekologiczny – z naturalnych i biodegradowalnych
materiałów lub w drodze
recyclingu/upcyclingu, jak
np. torebki z zawleczek od
puszek, swetry „z drugiej
ręki”, zdobione nowymi
aplikacjami, oraz odzież
z tzw. dead stocków, czyli
tkanin będących odpadami
niewykorzystanymi przez
duże szwalnie.
Pop-Up Shop będzie
otwarty do 10 września
w czwartki, piątki i soboty w godz. 15.00–20.00.
(pj)
FOT.LODZ.PL
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Feliczita zaprasza

na pizzę na OFFa
Stali bywalcy OFF Piotrkowskiej (ul. Piotrkowska 138/140) mogli
już zauważyć czarny kontener stojący przy letnim barze Las Palmas. To nowa pizzeria Feliczita Pizza, która robi włoskie placki
jako idealną przekąskę do kolorowych drinków.

Po ostatnim wysypie restauracji serwujących pizzę
neapolitańską przyszedł
czas na miejsce, w którym
znajdziemy włoski specjał
na cienkim chrupiącym cieście z wąskim puszystym
brzegiem. Za opracowanie
jego receptury odpowiada
Norbert Szefer z restauracji Ramki (ul. Piotrkowska 144). To już kolejny gastronomiczny
koncept właścicieli
lokali Ciasno jak
w Ulu, Ramki
i Siekany Mieszany w Łodzi.
W menu czeka
na nas 10 propozycji – od
klasycznej
pomidorowej
margherity czy
capriciosy po
bardziej oryginalne smaki.
Stojąc przy tablicach z menu,
naszą uwagę

SŁODKO-OSTRY

festiwal w Manufakturze
INFO
Restauracje biorące
udział w festiwalu:
Pizzeria 105
Al Dente Pasta & Bąble Bar
Bawełna
Ganesh
Kaukaz
La Vende
Rajskie Jadło
Szpulka
Tajska Hot Spoon
Tawerna Pepe Verde
Whiskey In The Jar
Zielona

na pewno zwrócą
pizze: bigos,
ziemniaczana i ulowa.
W pierwszej
znajdziemy
dodatek w postaci kiszonej
kapusty, szarpanej wieprzowiny
i marynowanych
grzybów, w drugiej zaś – boczek,
frytki i prażoną
cebulę. Ostatnia
z nich zaskoczy
słodkim twistem za
sprawą miodu.
W Feliczita Pizza znajdziemy również wypasione frytki z masą
dodatków (np. chipsami
z boczku, bobem i wędzonym twarogiem, gzikiem
z pesto lub fetą i słonecznikiem). W planach są jeszcze
kanapki.
KS

FOT. FELICZITA PIZZA

Od kilku lat sierpień w Manufakturze to prawdziwa uczta dla
łódzkich smakoszy, a wszystko
za sprawą autorskiego festiwalu kulinarnego Hot&Sweet,
podczas którego restauracje
przygotowują specjalne dania
na słodko i na ostro.
W festiwalu udział bierze
12 restauracji znajdujących
się na dziedzińcu centrum
handlowego. Zasady są
proste. Każda z restauracji
przygotowuje po dwa dania – ostre i słodkie. Czym
w tegorocznej edycji zasko-

czą szefowie kuchni?
W poprzednich edycjach
mieliśmy okazję przekonać się, że ostre nie musi
oznaczać dania głównego,
a słodkie – deseru. Nie
zabraknie sezonowych
owoców i warzyw, a także
smaków kuchni azjatyckiej,
tajskiej oraz polskiej w nowoczesnym wydaniu.
W menu znajdziemy m.in.
tagliatelle z krewetkami
i chorizo w sosie rozmarynowym, de volaille’a
z chilli i mozzarellą na
maślanym puree, tartę

z kremowym cytrynowym
nadzieniem i cytrynowym
żelem oblaną czekoladowym ganache z syczuańską papryczką, pieczone
faszerowane pomidory
z pikantnym jackfruitem
i jalapeno czy czekoladowy
wulkan z nadzieniem z cytrynowym kremem, miętą
i truskawkami.
Festiwalowych dań można
spróbować do 31 sierpnia
(każdego dnia z wyłączeniem piątków i sobót).
KS
FOT. MAT. PRAS.
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O CZYM POWINIEN WIEDZIEĆ

SENIOR-KIEROWCA?
Samodzielne poruszanie się
samochodem pomaga osobom
starszym w wielu codziennych
czynnościach. Podjechanie do
sklepu, lekarza czy odebranie
wnuczki z przedszkola to tylko kilka z sytuacji, w których posiadanie prawa jazdy
ułatwia im życie. Niestety,
wraz z upływem lat pogarsza
się sprawność zmysłów, co
może mieć negatywny wpływ
na prowadzenie pojazdu. Dowiedz się, jak bezpiecznie
poruszać się samochodem,
będąc seniorem.
Nie ma określonej granicy
wiekowej, do której można siedzieć za kółkiem.
Bezpieczeństwo na drodze nie jest uzależnione
od przeżytych lat, lecz od
kondycji kierowcy. Aby
długo cieszyć się mobilnością, seniorzy powinni
dbać o sprawność fizyczną i psychiczną oraz prowadzić zdrowy, aktywny
tryb życia.
Nie bagatelizuj tych
objawów
Wraz z wiekiem następuje stopniowe upośledzenie funkcji zmysłów,
co może przejawiać się

słabszym wzrokiem czy
słuchem. Pogarsza się też
reﬂeks i ogólna sprawność
ﬁzyczna. Odpowiedzialny
kierowca-senior nie może
bagatelizować sygnałów
takich jak trudności w dostrzeganiu pieszych i innych uczestników ruchu,
większy stres za kierownicą, gorsza podzielność
uwagi, opóźniona reakcja
na zmieniające się sytuacje
na drodze, zachowanie innych kierowców, którzy
poprzez trąbienie coraz
częściej sygnalizują nieodpowiednie zachowanie na
drodze.
Należy też zwrócić uwagę
na dolegliwości fizyczne,
które mogą mieć wpływ
na prowadzenie samochodu. Przykładowo ból
czy sztywność szyi mogą
utrudniać skręcanie jej
na boki, co zagraża bezpieczeństwu przy zmianie pasa ruchu i utrudnia
kontrolowanie martwego
pola. Z kolei ból i uczucie
ciężkości w nogach mogą
powodować wolniejsze
przekładanie stóp z pedału
na pedał, co może skutkować opóźnioną reakcją na
sytuację drogową.

Kiedy pożegnać się
z prawem jazdy?
Z pewnością rezygnacja
z prowadzenia samochodu jest decyzją trudną,
zwłaszcza wtedy, gdy jeździło się przez kilkadziesiąt lat. Jednak dla bezpieczeństwa swojego i innych
warto ją podjąć w odpowiednim momencie. Kiedy zatem powiedzieć dość
i zamienić fotel kierowcy
na fotel pasażera? Tę niełatwą decyzję należy podjąć
samodzielnie, biorąc pod
uwagę opisane powyżej
niepokojące sygnały oraz
swoje samopoczucie.
Jeśli masz wątpliwości
dotyczące tego, czy nadal
jesteś bezpiecznym kierowcą, najlepiej skonsultuj
to z lekarzem. Okulista
sprawdzi wzrok i dobierze odpowiednie okulary,
natomiast internista może
zlecić badania, ocenić
ogólną kondycję psychoﬁzyczną lub wystawić skierowanie do odpowiedniego specjalisty.
Dobrym pomysłem jest też
skorzystanie z opinii doświadczonego instruktora
nauki jazdy.
UPa

Prowadź bezpiecznie

1. Unikaj jazdy nocą. Jeżeli już musisz jechać po ciemku,
skorzystaj z poniższych wskazówek:
● wybieraj dobrze oświetlone drogi,
● często myj przednią szybę,
● kieruj wzrok na prawą stronę jezdni, aby unikać
odblasku reflektorów aut nadjeżdżających z przeciwnej
strony.
2. Przy silnym nasłonecznieniu prowadź pojazd w okularach słonecznych przeznaczonych dla kierowców.
3. Wykonuj ćwiczenia usprawniające elastyczność szyi –
jej ból lub sztywność może utrudniać obserwację drogi.
4. Parkuj tak, abyś mógł wyjechać przodem.
5. Zachowaj bezpieczny odstęp od innych pojazdów.
6. Na drodze wielopasmowej staraj się jeździć prawym
pasem.
7. Wybieraj trasy o mniejszym natężeniu ruchu.
8. W miarę możliwości staraj się jeździć tylko podczas
dobrych warunków pogodowych.
W Polsce nie ma przepisów, które zakazywałyby prowadzenia pojazdu po osiągnięciu pewnego wieku. Obecnie prawo
jazdy kat. B jest wydawane na czas określony – maksymalnie 15 lat. Do 18 stycznia 2033 r. każdy posiadacz
bezterminowego dokumentu (wydawany był do 19 stycznia
2013 r.) będzie musiał wymienić go na terminowy. Do uzyskania nowego niezbędne będą badania kontrolne.

TWOJA HISTORIA
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UKŁAD SCALONY
CZYLI PASJE PANI EWY
Taniec towarzyszy
Ewie Piotrowskiej
od najmłodszych lat

Z zawodu elektryk, z zamiłowania tancerka, miłośniczka folkloru, kolekcjonerka lalek w ludowych strojach z różnych krajów. Ewa Piotrowska z żadnej
swojej pasji nie zrezygnowała, a siłę i radość życia ma właśnie dzięki wszystkim
swoim zamiłowaniom.
Ewa
pochodzi
z Bydgoszczy. To właśnie
tam stawiała swoje pierwsze taneczne kroki. Zaczynała jako zaledwie 5-letnie
dziecko w Klubie Energetyka.
– Nie był to zespół folklorystyczny, ale patronował
zespołowi „Kujawy”, także do folkloru zawsze było
mi bardzo blisko – wspomina Ewa Piotrowska.
Kiedy Ewa skończyła 7 lat,
razem z mamą,
operetkową
tancerką,
przeprowadziła

się do Łodzi. Tutaj
przez cały okres podstawówki szkoliła ją właśnie
mama, Przemysława Piotrowska.
– Wychowałam się za kulisami operetki. Moje dzieciństwo to sala baletowa,
garderoba i przedstawienia, ruch, kolor i dźwięk –
opowiada.
Folklor elektryka
Mimo wielkiego zamiłowania do tańca Ewa Piotrowska nie zdecydowała się
na pracę w zawodzie
tancerki.
Choć
miała i takie propozycje, m.in. do
operetki.
Wybrała praktyczny zawód, po
którym wiedziała,
że znajdzie

pracę. Zaczęła się szkolić
w zawodzie elektryka.
– Praca tancerki jest bardzo ciężka i niepewna.
Wystarczy jakaś kontuzja,
skręcenie nogi i jest się wyłączonym z pracy na kilka
tygodni, miesięcy a czasem do końca życia – przekonuje Ewa.
Równolegle ucząc się układów scalonych, nie rezygnowała z tańca. Uczyła
się tańca nowoczesnego,
ludowych tańców z innych
krajów. Pierwszy raz zetknęła się z polskim folklorem, oglądając występy
Zespołu Pieśni i Tańca
„Mazowsze” oraz „Śląsk”.
– Jak zobaczyłam, jak śpiewają, jak tańczą, to już był
koniec! Byłam tak oczarowana, że marzyłam, żeby
tak właśnie tańczyć. Teraz wiem, że marzenia się
spełniają – dodaje Ewa.
Polskiego tańca ludowego
łodzianka zaczęła uczyć
się w łódzkim zespole
„Harnam”. A z miłością do
folkloru pojawiła się pasja
kolekcjonowania
lalek
w kolorowych, ludowych
strojach.
Lalki
z całego świata
Inspiracją była kolekcja lalek, którą Ewa

Piotrowska
zobaczyła
u znajomej. – Całą ścianę
miała w tych lalkach. Jakie
one były piękne! Zachwyciłam się i postanowiłam,
że ja też będę takie lalki
zbierać, a że dużo podróżowałam, to kolekcja rozrastała się szybko – opowiada.
W jej kolekcji jest ok. 50 lalek. Są tutaj lalki z Austrii,
Czech, Belgii, Holandii,
RPA, Tajwanu, Japonii,
Gruzji, Szkocji, Hiszpanii
i Włoch! Niektóre z nich
trudno było dostać.
– W Tunezji nachodziłam
się w poszukiwaniu tych
lalek. Nigdzie nie było takich ubranych w ludowe
stroje lub też były po prostu brzydkie. W końcu traﬁłam na sklepik, w którym
znalazłam takie, które mi
się podobały – opowiada
Ewa. Łodzianka ma też
polskie lalki z 13 regionów.
Część lalek dostała w prezencie od córki, ale większość zdobyła sama, podczas własnych podróży.
Pasja mnie napędza
Ewa Piotrowska jest już na
emeryturze, ale swój wyuczony zawód czasem wykorzystuje w domu. Wciąż
także kolekcjonuje lalki,
ucząc się na

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

Imponująca kolekcja lalek
pani Ewy

temat
folkloru innych krajów.
Do dziś jest
z nią także taniec. Jak sama
mówi, robi to
dla siebie, dla
własnej kondycji.
– Pasje nie
pozwalają mi usiąść
w
fotelu.
Dzięki temu
czuję się młoda,
piękna
i silna. I to jest
niesamowicie
ważne – przyznaje Ewa Piotrowska.
red.

FOT. LODZ.PL
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Największy słoń indyjski w Europie, zagrożone wyginięciem
orangutany sumatrzańskie
i gigantyczne krokodyle gawialowe – to tylko część zwierząt, które można zobaczyć
w Orientarium Zoo Łódź.
Już od dwóch miesięcy
w centrum Polski działa
największy kompleks zoologiczny w Europie prezentujący faunie i ﬂorę Azji
Południowo-Wschodniej.
Ekspozycja obejmuje ponad 1300 ryb w streﬁe oceanicznej, najdłuższy tunel
podwodny, 35 gatunków
zwierząt w samym budynku Orientarium (a w całym
zoo ponad 550).
Mieszkańcy
Orientarium
Część ekspozycyjna obiektu podzielona jest na cztery
strefy. W pierwszej z nich –
słoniarni – zobaczymy największego słonia indyjskiego w Europie, Alexandra,
oraz jego młodszego kolegę, Taru. Tutaj też znajduje
się strefa wolnych lotów.
Nad głowami latają między
innymi czapelki złotawe.
W drugiej strefie, zwanej
Celebes, znajdują się dwa
wybiegi. Jeden z nich zajmują wyderki orientalne,

INFO

Marlenka i Vincent, jeżozwierze palawańskie, kur
bankiwa oraz najmniejsze
bawoły na świecie – anoa
nizinne. Na drugim zamieszkała rodzina makaków – Punjub, Calineczka,
Naomi oraz Jaya.
W kolejnej części – oceanicznej – znajduje się ponad 1300 ryb, w tym rekiny, rzadko spotykane riny
gitarowe, rekiny brodate,
żarłacze rafowe czarnopłetwe oraz płaszczki – orlenie plamiste i himantury.
Gatunki te można podziwiać z poziomu największego w Polsce podwodnego tunelu. W mniejszych
zbiornikach pływają m.in.
koniki morskie, rogatnice,
rozdymki oraz apogony.
Ostatnia, najgorętsza strefa Orientarium, to Wyspy
Sundajskie, czyli królestwo
kilku gatunków zwierząt.
Spotkamy tutaj rekordowych rozmiarów krokodyla gawialowego, Krakena,
i jego partnerkę, Penelopę,
orangutany sumatrzańskie
– Ketawę, Budiego i Joko,
gibony, langury jawajskie,
binturongi, myszojelenie
oraz niedźwiedzie malajskie. W tej części także latają azjatyckie ptaki.
Podczas zwiedzania moż-

na obserwować pokazowe karmienia zwierząt,
m.in. niezwykle widowiskową kąpiel połączoną
z karmieniem słoni indyjskich, karmienie orangutanów sumatrzańskich,
niedźwiedzi malajskich
czy rekinów. Szczegóły
znajdują się na stronie:
www.orientarium.lodz.pl.
Orientarium Zoo Łódź
– turystyczny hit!
Orientarium zajmuje powierzchnię blisko 10 pełnowymiarowych boisk
piłkarskich. To największy
tego typu obiekt w Polsce
i jeden z największych
oraz najnowocześniejszych
w Europie. Kompleks został podzielony na dwie
części – ekspozycyjną
i konferencyjną. Centrum
konferencyjne ma powierzchnię ponad 5200 m2.
Znajduje się tutaj siedem
nowocześnie wyposażonych sal. Jest to doskonała przestrzeń do organizacji eventów, spotkań
biznesowych, konferencji
i innych uroczystości.
Orientarium Zoo Łódź
czynne jest codziennie,
w godzinach od 9:00 do
19:00.

SŁOŃ INDYJSKI – ALEXANDER
cy aż 6 ton.
Alexander to największy słoń indyjski w Europie, ważą
ułożonym
Ma 44 lata i jest ojcem 17 dzieci! Alex jest spokojnym,
im ogrosłoniem – przewodnikiem stada kawalerskiego w łódzk
syn, Kyan.
dzie. Wkrótce do Orientarium Zoo Łódź przyjedzie jego

Aled oc rak  di

am
Somg ek się 

G
NIEDŹWIEDŹ MALAJSKI – SOMNAN
ać
Jedyne w Polsce niedźwiedzie malajskie można spotk
w Orientarium Zoo Łódź. Mieszka tu m.in. 20-letni
padł
Somnang. To osobnik z wyjątkową historią. W młodości
oﬁarą nielegalnego handlu zwierzętami. Uratowany przez
organizację Free the Bears Fund traﬁł najpierw do zoo
taw Edynburgu, a następnie przyjechał do Łodzi. W Orien
rium mieszka ze swoją towarzyszką, Batu.

KUP BILET: WWW.ORIENTARIUM.L
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ORANGUTANY SUMATRZAŃSKIE
– KETAWA, BUDI I JOKO
gatunek – kryTo kolejny rzadko spotykany w ogrodach zoologicznych
mieszka para:
tycznie zagrożony wyginięciem. W Orienarium ZOO Łódź
Zwierzęta te wy8-letnia Ketawa i 17-letni Budi, a także 11-letni Joko.
dziesięcioleciach
stępują w północno-zachodniej Sumatrze. W ostatnich
takiej sytuacji
liczebność orangutanów spadła o ok. 80%! Powodem
y olejowej.
jest przede wszystkim wycinka lasów pod uprawę palm

Orat uwiją póą zaę

mo waże!
Podn ne b i

5-mew Kke d est

KROKODYLE
GAWIALOWE
– KRAKEN I PENELOPA
kroNowoczesny obiekt w Łodzi zamieszkuje wyjątkowa para
33 lata.
kodyli gawialowych: Penelopa i Kraken. Oboje mają po
o
Samiec jest największym krokodylem gawialowym, jakieg
można spotkać w europejskich ogrodach zoologicznych.
tarium
Ma 5 m i 15 cm długości. Para prezentuje się w Orien
w streﬁe Wysp Sundajskich.

LODZ.PL

NAJDŁUŻSZY TUNEL PODWODNY
W POLSCE – REKINY I PŁASZCZKI
ryb, które zwieW streﬁe oceanicznej Orientarium można podziwiać 1300
tunelem w Polsce.
dzający obserwują, spacerując najdłuższym podwodnym
3 mln litrów wody.
Największy zbiornik z rekinami i płaszczkami wypełniają
ich, a w nich m.in.
W tej części znajduje się siedem wielkich akwariów morsk
riny gitarowe oraz
rekiny czarnopłetwe, rekiny brodate, rzadko spotykane
przepiękne płaszczki.

RAFA KORALOWA
W Orientarium można również podziwiać rafę
koralową. To najbogatszy w życie ekosystem
morski. Mimo iż zajmuje zaledwie 1 promil
powierzchni oceanów, spotkać można w nim aż
¼ wszystkich morskich gatunków, takich jak
gąbki, korale, ukwiały, skorupiaki oraz ryby.
Organizmy żyjące w rafach koralowych
zapewniają wyżywienie dla ponad 600 mln
ludzi na świecie!

ągię ręi
Raf al es  w
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ARTYSTYCZNA

POCZĄTEK

NOWEGO ŚWIATA

Jeden z najważniejszych
i najciekawszych polskich
festiwali teatralnych, który prezentuje najatrakcyjniejsze spektakle z Polski
i świata, rozpocznie się
w Łodzi w piątek (19 sierpnia)
i potrwa niemal do końca
miesiąca.

Publiczność będzie mogła
obejrzeć kilkanaście spektakli, wziąć udział w koncertach i spotkaniach z wybitnymi twórcami sztuki
teatralnej czy warsztatach
– np. pieśni ukraińskich.
W piątek (19 sierpnia) na
uroczystym otwarciu Festiwalu w Fabryce Sztu-

ki (ul. Tymienieckiego 3)
będzie można zwiedzić
wystawę „Abstrakcje. Początek Nowego Świata”
i uczestniczyć w premierze
polsko-norweskiego spektaklu „Ragnarok”.
W trakcie Festiwalu odbędzie się także premiera
książki poświęconej Tomaszowi Rodowiczowi
– twórcy i dyrektorowi artystycznemu Teatru CHOREA pt. „Rodowicz-Teatr-Droga”.
Informacje o programie Festiwalu oraz biletach na wydarzenia są dostępne na stronie retroperspektywy.com.
EMa
FOT.MAT. PRAS.

Miejska Strefa Kultury
w Łodzi zaprasza na rodzinny piknik w ramach projektu „Plac Zabaw Twórczych.
Wędrujący Dom Kultury”
(ul. Stawowa 28).
W sobotę (20 sierpnia)
w godz. 12:00–16:00

WYSPA KULTURY
dzieci będą mogły
wziąć udział w bezpłatnych warsztatach
artystycznych m.in.
z zakresu muzyki,
nowych technik plastycznych, umiejętności robienia zdjęć oraz
tworzenia filmów, a na-

wet uczenia się uważności. Nie zabraknie
też stanowisk, przy
których będzie można wykonać własnoręcznie biżuterię lub
ekologiczną lalkę. Zaplanowano też koncert
Grzegorza Szostaka

i Danuty Antoszewskiej – łódzkich artystów, którzy wprowadzą młodych słuchaczy
w fascynujący
świat opery i muzyki klasycznej.
EMa
FOT. ŁÓDŹ.PL

SPACER ŚLADAMI
KINEMATOGRAFII
Spacer po łódzkich miejscach, które znane są z popularnych filmów, seriali czy
teledysków zaplanowano na
sobotę (20 sierpnia).
Łódź bardzo często występuje w roli przedwojennej

Warszawy, Lwowa, Wiednia oraz współczesnego
Londynu, Paryża, Nowego
Jorku. O tych filmowych
ciekawostkach i anegdotach dotyczących miasta
filmu UNESCO opowie
Bartek Damian Mielniczek,

który będzie równocześnie
przewodnikiem bezpłatnego spaceru.
Zbiórka o godz. 11:00
przed wejściem na dworzec Łódź Fabryczna, na
pl. Sałacińskiego.
RedKu
FOT. ŁÓDŹ.PL

FOT. FREEPIK

ŻYCIE

TO KABARET
ZWYCIĘZCY EUROWIZJI
W WYTWÓRNI
Kalush Orchestra, ukraiński zespół, który w tym
roku brawurowo zwyciężył
konkurs Eurowizji z piosenką „Stefania”, wystąpi
w piątek (19 sierpnia)
o godz. 21:00 w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29).
Ich muzyka jest miksem
tradycji i nowoczesności,
który umiejętnie łączy
folk, rap i zaangażowa-

ne teksty, odnoszące się
do wojny w Ukrainie.
Zespół aktywnie zbiera środki finansowe na
rzecz pomocy walczącym Ukraińcom, dlatego większość dochodu
z całej trasy koncertowej
przeznaczone jest na ten
ważny cel.
Bilety kosztują: 89, 99
i 109 zł.
EMa

Najbliższy koncert w Altanie
parku Źródliska wypełnią
utwory z kultowego musicalu
„Cabaret” z Lizą Minelli w roli
głównej.
Wystąpią: Barbara Sanecka, Kamil Olczyk i Łukasz
Walczak. Solistom towa-

rzyszyć będzie zespół
w składzie: Maciej Zaforemski przy fortepianie,
Piotr Papierski na perkusji
i Mikołaj Kaniewski na gitarze basowej. Wstęp bezpłatny. Start w niedzielę
(21 sierpnia) o godz. 17:00.
red

FOT. ŁÓDŹ.PL

DOBRE KINO

W PLENERZE

Letni Festiwal Filmowy TME
Polówka zaprasza w weekend (19–21 sierpnia) na wyjątkowe projekcje filmowe.

Weekend rozpocznie
piątkowy seans „Gniazdo turkawki”, który
zostanie wyświetlony
w ramach ukraińsko-polskiej sekcji kina plenerowego na Stawach Stefańskiego. Tego samego
dnia przy Bramie Miasta
(ul. Kilińskiego 66) będzie można zobaczyć
słynny ﬁlm Pedro Almodóvara z Penélope Cruz
w roli głównej pt. „Matki
równoległe”.

W sobotę czas na film
z dreszczykiem w wyjątkowej scenerii, czyli „Censor” w Fuzji
(ul. Milionowa 6 A) oraz
muzyczny „Bohemian
Rapsody” o życiu Freddiego Mercury’ego, wokalisty zespołu Queen.
W niedzielę w ramach
Moto Polówki na parkingu TME przy ul. Rozalii
1 zostanie wyświetlony
romantyczny dramat
François Ozona pt. „Lato
’85”. Wszystkie seanse
rozpoczynają się o godz.
21:00 i są bezpłatne.
EMa

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

SPORT
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FOT. WIDZEW ŁÓDŹ (PIOTR WALENDZIAK, MARTYNA KOWALSKA)

Wygrana
obowiązkiem

Porażka w domowym
meczu z Legią Warszawa oznaczała nie tylko
uszczerbek w dorobku
punktowym, ale również
mocno podrażnione ambicje widzewiaków. Do
tego doszło kilka decyzji
sędziego Szymona Marciniaka, które przez kibiców zostały uznane za
mocno kontrowersyjne.
Ten koktajl emocji sprawia, że w środowisku
RTS zaczęto nerwowo
spoglądać w dół tabeli
i rozmawiać o transferach. Kilka dni temu zakontraktowany został Łukasz Zjawiński, a walka

EKSTRAKLASA

6. KOLEJKA

WARTA
POZNAŃ

SOBOTA
(20 SIERPNIA)
GODZ. 20:00

Po pięciu kolejkach Ekstraklasy Widzew Łódź ma
na swoim koncie zaledwie cztery oczka. Paniki
jeszcze nie ma, ale zaczyna się nerwowa rozmowa
o kolejnych transferach
i sposobie przekucia atrakcyjnego stylu w zdobycze
punktowe. Dlatego też pełna pula w meczu z Wartą
Poznań jest obowiązkiem.

WIDZEW
ŁÓDŹ

CANAL+

o Filipa Starzyńskiego
wciąż jest w toku. W uspokojeniu sportowej sytuacji
na pewno pomoże zwycięstwo z Wartą Poznań. Jednak o trzy punkty może nie
nie być tak łatwo.
Pogromca
beniaminków
Poznaniacy nie weszli
w sezon najlepiej. Porażki
z Rakowem Częstochowa
i Wisłą Płock zepchnęły ich
na dno tabeli. Odbicie przyszło w meczu z Miedzią Legnica. Po nim była kolejna
porażka z Pogonią Szczecin
i znów trzy punkty w meczu z beniaminkiem – Koroną Kielce. Warta, tak samo
jak Widzew, potrzebuje
punktów i mocniejszego
ugruntowania w środku
tabeli, bo w końcowym
rozrachunku o być albo
nie być w Ekstraklasie
mogą decydować detale.
Mecz zostanie rozegrany w sobotę (20 sierpnia)
o godz. 20:00 na stadionie
w Grodzisku Wielkopolskim.
PB

Tabela na 18.08.2022, godz. 20:00
EKSTRAKLASA
1. Wisła Płock
2. Stal Mielec
3. Pogoń Szczecin
4. Legia Warszawa
5. Cracovia Kraków
6. Radomiak Radom
7. Śląsk Wrocław
8. Zagłębie Lubin
9. Raków Częstochowa
10. Korona Kielce
11. Górnik Zabrze
12. Warta Poznań
13. Widzew Łódź
14. Jagiellonia Białystok
15. Piast Gliwice
16. Lechia Gdańsk
17. Miedź Legnica
18. Lech Poznań
MISTRZ

M

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
4
4
4

PUCHARY

G PKT

16:4
10:5
8:6
7:5
7:3
8:7
4:4
3:3
6:5
5:5
5:5
4:8
6:7
5:7
1:5
4:10
3:8
2:7

13
10
10
10
9
8
8
8
7
7
6
6
4
4
3
3
1
1

SPADEK

FOT. ŁKS (ŁUKASZ GROCHALA)

W piątek na stadionie Króla
nie powinno zabraknąć
walki i zaangażowania

Tabela na 18.08.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1. LIGA

FORTUNA 1. LIGA

7. KOLEJKA

ŁKS

ŁÓDŹ

PIĄTEK
(19 SIERPNIA)
GODZ. 20:30

RUCH

CHORZÓW

AWANS

POLSAT GO BOX

STAWKA
WYŻSZA
NIŻ TRZY
PUNKTY

W piątek (19 sierpnia) na
stadionie im. Władysława
Króla zostaną rozegrane
dwa mecze. Ten ważniejszy
– na boisku między ŁKS-em
a Ruchem Chorzów, drugi na trybunach – między
kibicami. Zapowiada się
ciekawe widowisko, bo oba
kluby prezentują ofensywny
styl, a fani będą głośno dopingować.
ŁKS zakończył serię czterech zwycięstw z rzędu,

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

potykając się na Stali Rzeszów. Kazimierz Moskal
na pomeczowej konferencji
prasowej zwracał uwagę, że
zawiodła organizacja gry.
– Ważne, żebyśmy do każdego meczu podchodzili
tak samo. Jeśli drużyna
czuje się mocna i uważa, że
nic jej nie zagraża, to życie
jest takie, że coś za chwilę
mocno walnie nas w głowę.
Nie byliśmy dziś ani dobrze
zorganizowani w obronie
wysokiej, ani na tyle zorga-

nizowani, żeby utrzymać
piłkę – mówił trener.
Mecz z drugim tegorocznym beniaminkiem może
być jeszcze trudniejszy.
Ruch jest na drugim miejscu w tabeli, ma tyle samo
punktów co ŁKS i jest jedyną niepokonaną drużyną
w stawce.
Odbudowa
dawnej potęgi
Niebiescy od lat odbudowują dawną potęgę. Po

BARAŻE

M

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

G PKT

7:4
9:4
8:4
8:6
10:7
7:4
8:6
5:4
6:7
9:7
9:9
8:9
4:6
8:12
8:12
4:7
6:11
4:9

13
12
12
12
11
11
10
10
10
8
8
7
5
4
4
3
3
3

SPADEK

bankructwie i spadku do
czwartej ligi kibice zaczęli
mozolnie stawiać nowe fundamenty i budować na nich
stabilniejszy Ruch. Awans
na zaplecze Ekstraklasy był
wielkim sukcesem, a świetna postawa w rozgrywkach
tylko potwierdza ambicje
szybkiego powrotu do elity. Mecz zostanie rozegrany w piątek (19 sierpnia)
o godz. 20:30 na stadionie
im. Władysława Króla
w Łodzi.
PB
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

19.08

32°C

Imieniny
obchodzą:
Bolesław, Emilia,
Juliusz, Jan,
Julian, Konstancja

MIASTO RODZINNE
A tak w pamięci 11-letniego wówczas Juliana
zapisały się wydarzenia
rewolucji czerwcowej
Ławeczka
w Łodzi:
Tuwima

Rewolta

„Rok 1905.
Kałmucy ze srebrnymi
kolczykami w uszach jadą stępa na
małych konikach. Trzymają gotowe
do strzału karabiny. Patrzą w górę.
Nie otwierać okien, bo zastrzelą.
Na rogu grupka robotników.
Kałmuk spina konika ostrogami,
wpada śród nich, bije kolbą. Rozpierzchli się. Na ulicy pusto i cicho,
tylko podkowy człapią w chodnik.
Stuknął rewolwer. Drugi wystrzał,
trzeci… Kałmucy galopują, strzelają
na oślep. Dopadli młodego chłopca
w granatowej bluzie. Kula w czoło.
Chłopiec rozkrzyżował się na płocie,
zdziwiony, że go zabili, – i runął
w kałużę własnej krwi. Kałmucy
pędzą dalej.

…Wywrócony tramwaj na Piotrkowskiej. »Tram w poprzek ulicy«. Beczki, deski, drabiny, druty – barykada.
Śród tego rumowiska czają się ludzie.
Za niespełna 10 lat będą się tak samo
czaili w okopach. Zza rogu, ostrożnie,
z nastawionymi karabinami, wynurza się oddział policji. I już strzelanina. Matka porywa mnie z balkonu
do pokoju. Na ulicy trzask, krzyki,
tętent. Wszystko trwało parę sekund.
Wychylam głowę przez drzwi balkonu. Kilku leży nieruchomo. I miota
się, leżąc, zdychający koń z przytroczonym kozakiem”.
Cdn.

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

SOBOTA

20.08

27°C

Imieniny
obchodzą:
Bernard, Sabina,
Samuel, Kacper,
Sabin, Samuela

NIEDZIELA

21.08

23°C

Imieniny
obchodzą:
Franciszek, Joanna,
Kazimiera, Wiktoria,
Emilian, Miron

ŁODZIANIZMY

GRAŃCÓWKA I KLIŃCÓWKA

W środku lata pozostajemy
w kręgu dawnych łódzkich
gier i w naszej „Krańcówce”
będzie dziś o „grańcówce”
oraz „klińcówce”. Ta pierwsza, zwana też „gracówką”,
to nic innego jak mała piłka
z twardej gumy albo piłka
tenisowa, którą przy braku
normlanej futbolówki grano „w nogę” na łódzkich
podwórkach. Operowanie
małą piłeczką wymagało od
zawodników podczas meczów znacznie lepszej techniki i reﬂeksu.
Inną bardzo popularną dawniej rozrywką była zabawa
w chowanego, czyli – jak
w Łodzi mówiono – klińcówka albo czasem – plińcówka.

Gra dostarczała sporo emocji,
ponieważ było się gdzie schować w zaułkach ulic, podwórek, komórek, a także pośród
chaszczy, ogródków i opłotków. Osoba, która „klińcowała”, po wypowiedzeniu
głośno odpowiedniej formułki, np.: „Pałka, zapałka,
dwa kije, kto się nie schowa
ten kryje…” oraz po odliczeniu do 10, rozpoczynała
poszukiwanie uczestników
gry i odklepywała tych odnalezionych w miejscu klińcowania. Zabawa wymagała
sprytu, pomysłowości w wyborze kryjówki oraz sprawności fizycznej, ale toczyła
się na powietrzu i w dużej
grupie rówieśników. agr

OTELLO W PIWIARNI
Pewnego letniego wieczoru 1934 r. do piwiarni Chmielewskiego
przy ul. Cegielnianej
(dziś ul. Jaracza) weszła para młodych ludzi
i zamówiła dobrą kolację oraz trunki. 26-letni Michał Gawłowski
w towarzystwie urodziwej, 24-letniej Janki
Dobrzyńskiej, nie mieli
jednak spokoju, bo kawaler co i rusz był odwoływany od stolika przez
pozostałych, obecnych
w lokalu biesiadników.
Wychodził co chwila,
a wracał coraz bardziej
wzburzony i w końcu doszło do głośnej kłótni
pomiędzy – jak się początkowo wydawało – parą zakochanych.
Nagle zdesperowany
młodzian poderwał się,
uderzył dziewczynę
w twarz, wyciągnął rewolwer i oddał kilka
strzałów w kierunku
swojej towarzyszki, która
padła martwa na podłogę.

Chwilę później wypalił
do siebie w pierś i w głowę. Wezwane na miejsce
pogotowie zabrało ciężko
rannego do szpitala. Już
pierwsze policyjne dochodzenie ustaliło przyczyny dramatu.
Otóż, w trakcie rzeczonej kolacji, obecni na
sali znajomi Gawłowskiego niby dyskretnie,
ale dość ostentacyjnie,
informowali Michała,
że jego wybranka nie
była mu wierna i była
widziana wielokrotnie
w salce Grand Hotelu, gdzie zabawiała się
w towarzystwie innych
panów. Kolejni „życzliwi” potwierdzili haniebne prowadzenie się Janki,
a tego zakochany po uszy
kawaler nie mógł zdzierżyć. W porywie gniewu
i zazdrości zabił swoją
ukochaną i sam również
nie przeżył tego tragicznego zdarzenia, którym
cała Łódź była poruszona…
agr

Kolejne wydanie w poniedziałek

22 sierpnia

Lubicie zabawę w chowanego? To ile wiewiórek schowało się na tym obrazku?

KARTKA Z KALENDARZA

Barykada przy ul. Południowej
(dziś ul. Rewolucji 1905 r.) w czerwcu 1905 r.

15

18 sierpnia 1915 r. niemieckie
władze okupacyjne dokonały największej inkorporacji
w dziejach miasta. Do Łodzi
włączono Bałuty i Chojny
Nowe, które liczyły wówczas
odpowiednio ok. 100 i 30 tys.
mieszkańców, będąc największymi wsiami w historii światowego osadnictwa!
W tym samym czasie przyłączono do Łodzi także sąsiadujące z nimi części wsi: Antoniew Stokowski, Dąbrowa,
Radogoszcz, Rokicie, Widzew,
Zarzew i Żabieniec, dzięki
czemu obszar Łodzi powiększył się do 5875 ha. Spóźniona
o wiele lat inkorporacja sprawiła jednak, że zamiast tere-

NAJWIĘKSZA WIEŚ W EUROPIE!
nów umożliwiających rozładowanie gęstej zabudowy
śródmieścia Łódź wchłonęła
w latach 1906–1915 obszary już
dosyć silnie zurbanizowane. Te
spontanicznie tworzone osady

o podmiejskim charakterze,
ciasno zabudowane, bez urządzeń komunalnych stawały się
dla miasta pewnym ciężarem.
Ich regulacja i przebudowa
były już niemal niemożliwe,

Fragment starych Bałut z pocz. XX w. Fot. W. Pfeiffer, APŁ

gdyż zamieszkiwała tam niemal połowa z prawie półmilionowej populacji Łodzi!
Przypomnijmy przy okazji,
że pierwsza wzmianka o wsi
Bałuty pochodzi z 1430 r.,
a w drugiej połowie XIX wieku
dwaj kupcy – Icek Bławat i Icek
Birenzweig – nabyli sąsiadujące
ze Starym Miastem tereny podupadłego już wówczas majątku
szlacheckiego. Na zakupionych
gruntach urządzono osadę
Bałuty Nowe, składającą się
z 330 działek budowlanych. Jej
układ nawiązywał do sieci ulic
Starego Miasta, a w odległości zaledwie 500 m od Starego
Rynku założono centralny plac
osady, czyli Bałucki Rynek. agr
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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

