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STREET ART

Przy ul. Wojska Polskiego 
zaświeciła instalacja pro-
jektu Goudy, łódzkiego ar-
tysty-grafi ka. Beauty Bału-
ty to hasło, które zna wielu 
łodzian.

Gouda, czyli Daniel Twor-
ski, to jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych łódz-
kich grafi ków. Tworzy 
głównie w przemyśle tek-
stylnym, a w jego pracach 
można odnaleźć sporo 
dystansu i komentarza do 
bieżących wydarzeń spo-
łeczno-kulturowych.
— Udało mi się rozpo-
wszechnić Bałut jako 

miejsce 
o nieba-
gatelnej 
historii i niespotykanym 
charakterze w skali kra-
ju, a może nawet i świata. 
Z dużym sentymentem 
podchodzę do sloganu 
Beauty Bałuty, dlatego 
gdy zapytano mnie, czy 
miałbym pomysł na skon-
struowanie neonu odno-
szącego się do północnej 
części miasta, to wybór 
mógł być tylko jeden 
– tłumaczy Gouda, autor 
projektu. 
Neon zawisł przy ul. Woj-
ska Polskiego 40, przy 

skrzyżowaniu z ul. Fran-
ciszkańską. Przedstawia 
słowo „Bałuty”, w którym 
litery „ał”, sekwencyjnie 
co 4 sekundy, zmieniają 
się na litery „ea”, two-
rząc napis „Beauty”, czyli 
piękno, i tak w kółko. 

sasza
FOT.LODZ.PL

NOWY NEON
na Bałutach
NOWY NEONNEONNOWY NEONNOWY NEONNEONNOWY NEON

Skrzyżowanie 
ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej

Co 4 sekundy 
w neonie zmieniają się 
2 litery, tworząc napis 

„Beauty Bałuty”

COVID19
SZCZEPIENIA 
BEZ ZAPISÓW
W weekend będzie moż-
na przyjąć jednodawko-
wą szczepionkę Johnson 
and Johnson. Szczepie-
nia będą wykonywane 
w poradni Rydygiera 
przy ul. Piotrkowskiej 
113 (w podwórku ka-
mienicy, vis a vis pasażu 
Schillera). 
Medycy będą podawać 
szczepionkę od godz. 
12:00 do 19:00 – zarów-
no w sobotę, jak i w nie-
dzielę. Nie obowiązują 
wcześniejsze zapisy na 
szczepienia.

rd

Sierpień to jeden z 6 mie-
sięcy w roku, w którym 
wypada handlowa niedzie-
la. 

W tym roku jeszcze dwa 
razy zrobimy zakupy 
w sklepach tego dnia.
W 2021 r. wyznaczono 
7 handlowych niedziel. 
Przypadają one, z wyjąt-
kiem grudnia, w ostatni 
weekend miesiąca. Tak 
było w styczniu, marcu, 
kwietniu, czerwcu i bę-
dzie w sierpniu. Biorąc 
pod uwagę prognozo-
wane deszcze i niską, 
jak na lato, temperaturę, 
można oczekiwać, że 
tłumy ruszą do sklepów.
Do następnych han-
dlowych niedziel po-

c z e k a m y 

do grudnia, 
w którym wypadają ta-
kie dwie. Sklepy będą 
otwarte w dwie kolejne 
niedziele przed święta-
mi Bożego Narodzenia.

red

HANDEL

ZAKUPY 
PRZEZ CAŁY 
WEEKEND

Przebudowa ul. Mierzejowej 
pozwoliła na uruchomienie 
nowego połączenia autobu-
sowego, które zapewni do-
stęp do transportu publicz-
nego mieszkańcom dużej 
części Rudy Pabianickiej. 

Od 1 września kursować 
będą tamtędy autobusy linii 
68, która nie będzie miała 

już dwóch wariantów, tyl-
ko na stałe zagości na trasie 
z Retkini do placu Niepod-
ległości przez ul. Mierzejo-
wą. Wraz ze zmianą trasy 
linii 68 zmieni się oznacze-
nie linii 50, która kursować 
będzie wyłącznie do Rzgo-
wa. Nie będzie już wariantu 
50A, kursującego do cmen-
tarza w Starej Gadce.

Na nowej tra-
sie autobusu 68 
powstały cztery 

nowe przystanki „na żą-
danie”. Na ul. Mierzejo-
wej przy ul. Długiej i ul. 
Koszalińskiej oraz na ul. 
Farnej przy ul. Albańskiej 
i ul. Plażowej.
Nowy wariant linii 68 
umożliwi dojazd do cmen-
tarza przy ul. Mierzejowej, 
do którego wcześniej trze-
ba było dotrzeć pieszo od 
najbliższych istniejących 
przystanków, co trwa-
ło ok. 15 min. To bardzo 
ważne choćby w okresie 
Wszystkich Świętych. pj

TRANSPORT PUBLICZNY

AUTOBUSY WJEŻDŻAJĄ
na ul. Mierzejową

NA SYGNALECIEMNA STRONA MIASTACIEMNA STRONA MIASTA

PIJANY ZASNĄŁ ZA KIEROWNICĄ NA ULICY
Policjanci dostali zgłosze-
nie o taksówce, blokującej 
ruch na ul. Zachodniej, 
tuż przed skrzyżowaniem 
z ul. Ogrodową, której kie-
rowca śpi za kierownicą.
Wysłany na miejsce patrol 
drogówki szybko zloka-
lizował skodę z oznacze-
niami „Taxi” na prawym 
pasie ruchu ul. Zachod-
niej. Policjanci obudzili 
kierowcę. Mężczyzna, 
tłumacząc się z postoju, 

powiedział policjantom, 
że podczas jazdy poczuł 
się zmęczony, stanął na 
chwilę, po czym prawdo-
podobnie musiał bezwied-
nie zasnąć. Szybko wyszło 
jednak na jaw, że nie była 
to pełna prawda. Badanie 
stanu trzeźwości 47-latka 
wykazało aż 2,3 promila 
alkoholu w jego organi-
zmie!
Taksówkarzowi za jaz-
dę na podwójnym gazie 

grożą 2 lata więzienia, 
długoletni zakaz prowa-
dzenia pojazdów i wysoka 
grzywna. Do wyjaśnienia 
pozostaje, skąd wzięły 
się uszkodzenia na karo-
serii jego auta, a których 
sam kierowca nie potra-
fi ł wyjaśnić. Tym zajmie 
się Wydział Wykroczeń 
i Przestępstw w Ruchu 
Drogowym. Skoda trafi ła 
na policyjny parking.

pj

Telefon 998 będzie nadal 
działał, zmieni się nato-
miast miejsce odbioru 
zgłoszenia – telefonujący 
zostaną połączeni z ope-
ratorem CPR, czyli tym 
samym, które obsługuje 
numer 112.
Zgłoszenie zostanie prze-
kazane do właściwej jed-
nostki Straży Pożarnej. 
Dzięki temu, że wieści 

o groźnych wydarzeniach 
trafi ą do wszystkich in-
nych służb, których obec-
ność będzie wymagana.
Obsługa numeru alarmo-
wego przez operatora CPR 
pozwali także wyelimino-
wać zgłoszenia niezasadne 
lub fałszywe. 

(pj)

BEZPIECZEŃSTWO

Do następnych han-
dlowych niedziel po-

c z e k a m y 

do grudnia, 
w którym wypadają ta-
kie dwie. Sklepy będą 

Strażaków 
od września wezwiesz 
 przez operatora CPR

Numer 998 jak 112

Od 1 do 8 września br. na terenie województwa rozpocznie się 
przełączanie numeru alarmowego straży pożarnej do Cen-
trum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi. 
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WIEŚCI Z ZOO

POWIĘKSZYŁA SIĘ
RODZINA
MYSZOJELENI
RODZINARODZINA

POWIĘKSZYŁA SIĘPOWIĘKSZYŁA SIĘPOWIĘKSZYŁA SIĘPOWIĘKSZYŁA SIĘPOWIĘKSZYŁA SIĘPOWIĘKSZYŁA SIĘ
Maluch 

przebywa 
wciąż 

pod czujnym 
okiem 
mamy

Przed nami 
ostatni week-

end wakacji. W ogrodzie 
zoologicznym można od-
wiedzić maleńkiego my-
szolejenia, który powięk-
szył niedawno łódzkie 
stado. 

Przed nami Przed nami Przed nami Przed nami Przed nami Przed nami Przed nami 
ostatni week-ostatni week-

end wakacji. W ogrodzie end wakacji. W ogrodzie 
zoologicznym można od-zoologicznym można od-
wiedzić maleńkiego my-
szolejenia, który powięk-
szył niedawno łódzkie 

To już drugi w tym roku 
– a w całej historii Zoo 24. 
– kanczyl jawajski, bo tak 
właśnie nazywają się ofi -
cjalnie te zwierzęta. 
– Nasz myszojeleń przy-
szedł na świat 28 lip-
ca. Jego tata urodził się 
w łódzkim zoo, mama po-
chodzi z Frankfurtu, skąd 
przyjechała do nas w 2018 
roku. Warto podkreślić, 
że to już szóste dziecko tej 
pary. Nie znamy jeszcze 
płci malucha. Będziemy 
mogli to sprawdzić, gdy 
trochę podrośnie – mówi 
Uljana Kałążny, kierow-
niczka jednej z sekcji ho-
dowlanych.
Nowy myszojeleń 
mieszka na wy-

biegu z mamą 
i siostrą Mimi 
w pawilonie Świat 
Ptaków. Zwierzęta te 
są najbardziej aktywne 
w godzinach porannych 
i popołudniowych.
To nie jedyna atrakcja, 
jaka czeka w zoo w ostat-
ni weekend kanikuły. 
W niedzielę, 29 sierpnia 
o godz. 11:00 odbędzie się  
tam piknik rodzinny po-
święcony zagrożonym ga-
tunkom zwierząt objętych 
Konwencją Waszyngtoń-
ską (CITES). 
– W trakcie imprezy będzie 
można obejrzeć eksponaty 
CITES, między innymi to-
rebki, portfele, buty i inne 

wyroby wykonane ze 

s k ó r 
zagro-
ż o n y c h 
g a t u n k ó w 
oraz z kości 
słoniowej, a także 
produkty tradycyj-
nej medycyny chińskiej. 
Zwiedzający dowiedzą się, 
jakich pamiątek nie wolno 
przewozić z innych krajów 
– zapowiada Piotr To-
masik z działu edukacji 
Ogrodu Zoologicznego 
w Łodzi. PK-S

FOT. LODZ.PL

To już drugi myszojeleń, 
który urodził się w tym roku 
w  naszym Zoo

MYSZOJELENIMYSZOJELENI

INWESTYCJE

StróżowkaStróżowkaStróżowkaStróżowkaStróżowkaStróżowkaStróżowkaStróżowkaStróżowka
plus coś nowegoplus coś nowego
Połączenie zabytkowej i no-
woczesnej architektury daje 
często spektakularne efek-
ty. Taki zamysł przyświeca 
nowej inwestycji planowanej 
w kompleksie dawnej przę-
dzalni Markusa Silbersteina 
(późniejsza „Mera-Poltik”) 
przy ul. Wigury. 

Powstanie tam niewiel-
ki budynek biurowy o na 
wskroś nowoczesnej ar-
chitekturze, który będzie 
połączony z zabytkową, 
zdewastowaną teraz stró-
żówką, która stoi przy bra-
mie wjazdowej na posesję. 
Stary i nowy budynek zo-
staną do siebie dopasowa-
ne niczym klocki Tetrisa, 
a nowoczesna część będzie 
najwyższą kondygnacją na-
chodzić ponad dach 130-let-
niej stróżówki, łącząc się 

z nią wspólnym wejściem. 
Razem stworzą butikowy 
biurowiec XS Wigury Offi -
ce o powierzchni użytkowej 
900 mkw.
Projekt jest połączeniem sił 
lokalnego inwestora, fi r-
my Afl opa Nieruchomości, 
będącej właścicielem m.in. 
pabianickiej Fabryki Wełny 
(odrestaurowanej wozowni 
przekształconej w nowo-
czesne biuro) oraz pracowni 
architektonicznej RE-
FORM Architekt, 
która zaprojekto-
wała m.in. trój-
kątny aparta-
mentowiec 
New Iron, 
powstający 
przy ulicy 
A. Struga 
(na tzw. 
serku).

Powstanie XS Wigury 
Offi ce ma być dopie-
ro pierwszym etapem 
przemiany przędzalni 
z końca XIX w. Później 

przyjdzie kolej na rewitali-
zację właściwego gmachu 
fabryki Silbersteina, stoją-
cego równolegle do ulicy 
Wigury, który także czeka 

przemiana – w XL Wigury 
Offi ce (w trakcie projekto-
wania). 

(pj)
FOT. LODZ.PL/WIZUALIZACJA
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PRZYWRÓCĄ BLASKPRZYWRÓCĄ BLASKPRZYWRÓCĄ BLASK
REWITALIZACJA

Zabytek z ul. Legionów od-
zyska zapomniany blask. 
Od koniecznych rozbiórek 
i prac porządkowych rozpo-
czął się remont generalny 
gminnej kamienicy, dawne-
go domu Jakuba Windmana 
przy ul. Legionów 37a. 

— To jeden z najwięk-
szych budynków w oko-
licy, który zwraca uwagę 
również bogatymi zdobie-
niami elewacji frontowej. 
Wszystkie zostaną odre-
staurowane i przywróco-
ne do dawnej świetności. 
Po zakończeniu remontu 
w budynku frontowym 
powstaną dwa lokale na 
działalność gospodarczą, 
w tym jeden z przezna-
czeniem na restauracje 
oraz 6 biur. Oficyny na-
dal pełnić będą funk-
cje mieszkalne, będzie 
w nich 27 mieszkań oraz 
4 pracownie artystyczne 
w wyremontowanym bu-
dynku starej powozowni 
— mówi Olga Kassyań-
ska z Zarządu Inwestycji 
Miejskich w Łodzi.
Frontowy budynek znaj-
dujący się pod nadzorem 
konserwatora  zabyt -
ków zostanie starannie 

dłużej, bowiem dopiero 
29 sierpnia 1944 r. ze sta-
cji Radegast odprawiono 
ostatni transport Żydów. 
Większość z nich trafi-
ła do komór gazowych 
w obozach śmierci. Prze-
żyła tylko nieliczna grupa 
kilkuset osób. 
— W Łodzi przed wojną 
mieszkało 200 tys. osób 
pochodzenia żydow-
skiego, które tworzyły to 
miasto. Obchody pod-
kreślają pamięć o nich 
i przypominają, do czego 
prowadzi nienawiść i cho-
ra wyobraźnia — mówi 
przewodniczący Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej 
w Łodzi Józef Weininger. 
Już od tygodnia w Łodzi 
odbywają się wydarze-
nia towarzyszące ob-
chodom likwidacji getta. 
W kilku można jeszcze 
uczestniczyć. 

odrestaurowany. Pracy 
będzie w nim sporo, bo 
zabytkowych elementów 
jest tam bardzo dużo, 
poczynając od zabytko-
wych okien, drzwi oraz 
balustrad na klatce scho-
dowej, po elementy wy-
stroju pomieszczeń.

— Prace rozpoczęliśmy 
od dokładnej inwentary-
zacji elementów zabyt-
kowych oraz tzw. odkry-
wek, czyli sprawdzenia, 
co znajduje się pod war-
s twą współczesnych 
przemalowań i tynków. 
Na ścianach i sufitach 
powoli odsłaniamy ory-
ginalne malowania i zdo-
bienia. W jednym z po-
mieszczeń znaleźliśmy 
nawet złote zdobienia 
na ścianach. Na klatce 
schodowej, pod warstwą 
tynku, natrafiliśmy na 
dobrze zachowaną zabyt-
kową mozaikę. W wielu 
pomieszczeniach zacho-
wały się stare piece kafl o-
we, a nawet sejf i schow-
ki w ścianach — dodaje 
Małgorzata Bukowska, 
przedstawiciel general-
nego wykonawcy.

W sobotę:
• o godz. 14:00 – w Mu-
zeum Miasta Łodzi (ul. 
Ogrodowa 15) kurator-
skie oprowadzanie po 
wystawie „Łódź w Eu-
ropie. Europa w Łodzi. 
Ziemia obiecana wczoraj 
i dziś”. Zapisy: 692 926 
319, 42 307 13 82, edu-
kacja@muzeum-lodz.
pl. Bilety: normalny 5 zł, 
ulgowy 3 zł;

• o godz. 15:00 – bezpłat-
ny spacer edukacyjny 
po Stacji Radegast (al. 
Pamięci Ofi ar Litzmann-
stadt Getto 12). 

W niedzielę: 
• o godz. 11:00 – spacer 
po cmentarzu żydowskim 
i Polu Gettowym z Rabi-
nem Łodzi Dawidem Szy-
chowskim (ul. Bracka 40, 
liczba miejsc ograniczona);

Od symbolicznego zapale-
nia zniczy pod pomnikiem 
Pamięci Łódzkich Żydów 
(o godz. 11:00 na cmen-
tarzu żydowskim przy 
ul. Brackiej 40) rozpoczną 
się dziś obchody upamięt-
niające 77. rocznicę likwi-
dacji Litzmannstadt Getto. 
O godz. 12:30 na Stacji Ra-
degast (al. Pamięci Ofiar 
Litzmannstadt Getto 12) 
odbędą się oficjalne uro-
czystości rocznicowe (zło-
żenie kwiatów i zniczy). 
Oba wydarzenia będą na 
żywo transmitowane w ję-
zyku polskim i angielskim 
na fb.com/centrumdialo-
gulodz.
Litzmannstadt Getto po-
wstało na terenie łódzkich 
Bałut w kwietniu 1940 r. 
Było pierwszym w pełni 
odizolowanym gettem 
na obszarze okupowanej 
Polski. Istniało też naj-

PAMIĘCI OCALAŁYCH

FOT. LODZ.PL

FOT. JANUSZ KŁOS

77. ROCZNICA LIKWIDACJI ŁÓDZKIEGO GETTA77. ROCZNICA LIKWIDACJI ŁÓDZKIEGO GETTA77. ROCZNICA LIKWIDACJI77. ROCZNICA LIKWIDACJI ŁÓDZKIEGO GETTA ŁÓDZKIEGO GETTA
• o godz. 12:00 – w Muzeum 
Miasta Łodzi (ul.Ogrodowa 
15) wykład „Ku wiecznej pa-
mięci – Zagłada Żydów łódz-
kich widziana przez pryzmat 
»pamiętnika Toli «”. Zapisy: 
692 926 319, 42 307 13 82, edu-
kacja@muzeum-lodz.pl. Bile-
ty: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł;

• o godz. 16:00 – spacer ślada-
mi kobiet żydowskich w get-
cie łódzkim „Jesteśmy jednym 
kawałkiem tęsknoty”. Miejsce 
zbiórki: wejście do hali Bałuc-
kiego Rynku przy ul. Zgier-
skiej;

• o godz. 18:00 – „Między dwo-
ma światami” – koncert inspi-
rowany muzyką Dawida Baj-
gelmana w rocznicę ostatniego 
transportu z Litzmannstadt 
Getto do Auschwitz-Birkenau. 
Transmisja online: 
fb.com/centrumdialogulodz.

(pj)

Remont kamienicy ma się 
zakończyć w I kwartale 
2023 r. Jego koszt wyniesie 
blisko 17 mln zł. 

(pj)

PRZYWRÓCĄ BLASK
Remont kamienicy ma się 

PRZYWRÓCĄ BLASK
Remont kamienicy ma się 

PRZYWRÓCĄ BLASK
zakończyć w I kwartale 
2023 r. Jego koszt wyniesie 
blisko 17 mln zł. 

(pj)

W kamienicy przy ul. Legionów 37a 
zachowało się sporo elementów oryginalnego wystroju:

piece, sejfy, sztukaterie, witraże i parkiety
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kie wnętrze, w którym do-
minują ciemne, głębokie 
kolory: butelkowa zieleń 
i granat. Jednak wystarczy 
wejść nieco dalej, aby 
zobaczyć przytulne kanapy 
i fotele oraz ogromne bana-
nowce, które sprawiają, że 
wnętrze robi się ciepłe i ro-
dzinne. Głównym elemen-
tem jest kolorowa mapa 
z mchu, wisząca na ścia-
nie. – Oprócz stałego menu 
planujemy zaskakiwać na-
szych gości tematycznymi 
potrawami z różnych za-
kątków świata. Na naszej 
mapie będziemy zaznaczać 
region i na tej podstawie 
tworzyć sezonową kartę 
dań – mówi Emilia Wnucz-
ko, szefowa kuchni. 

Domowe racuchy z syro-
pem klonowym, jajeczni-
ca na boczku czy granola 
z jogurtem to propozycje 
śniadaniowe, których moż-
na spróbować już od godz. 
8:00. Na obiad warto wy-
b r a ć  p o l ę d w i c z k i 
w sosie kurkowym 
lub burgera buracz-
kowego  w wers j i 
wege.  Nie  można 
z a p o m n i e ć  o  d e -
serze.  Obok owo-
cowych tartaletek 
z lodami, domowe-
go brownie czy cie-

Śniadanie u Koleżanek

Koleżanki Cafe to przy-
tulna kawiarnia ukryta 
w apartamentowcu przy 
ul. Tramwajowej (od stro-
ny Węglowej), nieopodal 
dworca Łódź Fabryczna. 
– Lokalizacja nie jest przy-
padkowa. Jednym z na-
szych priorytetów było 
stworzenie przyjaznego 
miejsca poza ścisłym cen-
trum. Miejsca dla okolicz-
nych mieszkańców, pra-
cowników biur i studentów 
pobliskich uczelni. Naprze-
ciwko jest przystanek tram-
wajowy linii 18, co jest do-
brą okazją, aby zabrać kawę 
i ciacho na wynos, tak jak 
często robi się to zagranicą 

Z tygodnia na tydzień lista łódz-Z tygodnia na tydzień lista łódz-
kich restauracji powiększa się,  kich restauracji powiększa się,  
a ul. Piotrkowska przestała być a ul. Piotrkowska przestała być 
jedyną lokalizacją wybieraną jedyną lokalizacją wybieraną jedyną lokalizacją wybieraną 
przez restauratorów na nowe przez restauratorów na nowe 
otwarcia. Gdzie zatem smacznie otwarcia. Gdzie zatem smacznie 
zjeść w okolicach dworca Łódź zjeść w okolicach dworca Łódź 
Fabryczna? Podpowiadamy.Fabryczna? Podpowiadamy.

Ulice Nowego Centrum Ło-Ulice Nowego Centrum Ło-
dzi, choć nadal w budowie, dzi, choć nadal w budowie, 
zaczynają tętnić życiem. zaczynają tętnić życiem. 
Mieszkańcy Narutowicza, Mieszkańcy Narutowicza, 
Tuwima i Tramwajowej nie Tuwima i Tramwajowej nie 
muszą już jechać na Piotr-muszą już jechać na Piotr-
kowską, aby zjeść obiad kowską, aby zjeść obiad 
z rodziną, napić się dobrej z rodziną, napić się dobrej 
jakości kawy czy wyskoczyć jakości kawy czy wyskoczyć jakości kawy czy wyskoczyć 
na kraftowe piwo ze znajo-na kraftowe piwo ze znajo-
mymi. Oto kilka propozycji, mymi. Oto kilka propozycji, 
które warto wziąć pod uwa-które warto wziąć pod uwa-
gę, planując kolejne wyjście.gę, planując kolejne wyjście.

wystrój ocie-
plają plakaty 
wiszące na ścia-
nach, zielone rośliny 
i półka z książkami. To 
spokojne miejsce do pracy 
zdalnej lub oczekiwania 
na pociąg ze stacji Łódź 
Fabryczna. Burger śniada-
niowy z kotletem z indy-
ka, kanapka z domowym 
hummusem z hojną ilością 
zataru lub rozgrzewająca 
szakszuka to tylko kilka 
propozycji z menu Kole-
żanek. Aromatyczna kawa 
stworzy zestaw idealny 
z korzenną szarlotką, której 
zapach unosi się w powie-
trzu.

Rodzinnie przy Tuwima

nie można przejść obojęt-
nie.

Kawa, sernik i  drinki przy  
Narutowicza

Łódzka Mimoza, Paloma 
czy Arnold Palmer na wa-
kacjach, te i wiele innych 
koktajli znajdziemy w kar-
cie lokalu Jinx przy ul. Na-

z e  s ł o n y m 
karmelem lub mali-

nowe brownie. Dla wszyst-
kich lubiących późne śnia-
dania – kawiarnia działa 
od godz. 13:00, kawa i cia-
cho będzie dobrym począt-
kiem dnia, a kraftowe piwo 
lub kieliszek prosecco jego 
przyjemnym zakończe-
niem. Osobom otwartym 
na nowe smaki polecamy 
Lemo Matcha – zieloną 
herbatę z cytrynową lemo-

niadą.

K. Sławińska
często robi się to zagranicą 
– mówi Joanna Jakubow-
ska, jedna z dwóch kole-
żanek tworzących kawiar-
nię. Industrialny 

gę, planując kolejne wyjście.gę, planując kolejne wyjście. Rodzinnie przy Tuwima

Na śniadanie, obiad i autor-
skie desery zapraszają twórcy 
nowej  restaurac j i  przy nowej  restaurac j i  przy 

ul. Tuwima 46 – Tu i Te-ul. Tuwima 46 – Tu i Te-
raz. To klimatycznie raz. To klimatycznie 

urządzone miejsce, 
w którym wy-

s t ró j  j e s t 
d o p r a -
c o w a n y 
w  k a ż -

d y m d y m 

s z c z e g ó l e .  O d 
wejścia wita nas eleganc-
kie wnętrze, w którym do-

wystrój ocie-
plają plakaty 
wiszące na ścia-
nach, zielone rośliny 
i półka z książkami. To 
spokojne miejsce do pracy 
zdalnej lub oczekiwania 
na pociąg ze stacji Łódź 

szących oczy monoporcji 
nie można przejść obojęt-

z e  s ł o n y m 
karmelem lub mali-

nowe brownie. Dla wszyst-
kich lubiących późne śnia-

ŚNIADANIE, KAWA I DRINKI ŚNIADANIE, KAWA I DRINKI 
W NOWYM CENTRUM ŁODZIW NOWYM CENTRUM ŁODZI

Zestaw śniadaniowy z domowymi 
pastami i chlebkiem pita u Koleżanek

Drożdzówki z truskawkami
w Koleżanki Cafe

Restauracja Tu i Teraz

z mchu, wisząca na ścia-
nie. – Oprócz stałego menu 
planujemy zaskakiwać na-
szych gości tematycznymi 
potrawami z różnych za-
kątków świata. Na naszej 
mapie będziemy zaznaczać 
region i na tej podstawie 
tworzyć sezonową kartę 
dań – mówi Emilia Wnucz-

Domowe racuchy z syro-
pem klonowym, jajeczni-
ca na boczku czy granola 
z jogurtem to propozycje 
śniadaniowe, których moż-
na spróbować już od godz. 
8:00. Na obiad warto wy-

rutowicza 69. To mała ka-
wiarnia w miejscu dawnej 
restauracji El Toro, która 
przyciąga wzrok przechod-
niów swoim jaskrawoczer-
wonym neonem. Oprócz 
autorskich drinków, można 
napić się tutaj kawy jako-
ści speciality oraz zjeść 
kremowy sernik nowo-
jorski jorski 

niadą.

K. Sławińska

W kawiarni Jinx spróbujesz dobrej
kawy i autorskich drinków

FOT.LODZ.PL
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MożeszMożesz
wypożyczyć

Łóżka rehabilitacyjne, wózki 
inwalidzkie, balkoniki czy kule 
– w Łodzi można wypożyczyć 
sprzęt rehabilitacyjny. Niezbęd-
ne materiały możemy pożyczyć 
na pół roku dla osoby niepełno-
sprawnej czy chorej.

Łódzki Sejmik Osób Nie-
pełnosprawnych prowadzi 
wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego – wspo-
magającego osoby niepeł-
nosprawne czy pomaga-
jącego w pielęgnacji osób 
chorych – również obłożnie. 
Wypożyczalnia działa przy 
ul. Franciszkańskiej 113.
– Wypożyczamy łóżka 
rehabilitacyjne – z moż-
liwością regulowania ich 
pilotem, materace przeci-
wodleżynowe do łóżek, 
krzesła sanitarne – dla 
osób, które nie mogą po-
konać długiej drogi do to-
alety, ale i specjalne fotele 
obrotowe, wykorzystywa-
ne np. przy kąpieli osób 
z niepełnosprawnościami 
czy podnośniki, które po-
magają dostosować miesz-
kania,  np.  łazienki do 

transportowania osób ma-
jących problemy z samo-
dzielnym poruszaniem się 
— mówi Małgorzata Jach 
z wypożyczalni.

W wypożyczalni
można też skorzystać 
z mniejszych sprzętów 
i pomocy:

- balkoników dwu-, trzy- 
oraz czterokołowych
- balkoników na nogach
- podpórek pod pachy
  na kołach
- kul i lasek

Sprzęty wypożyczane są 
na pół roku. Osoba korzy-
stająca z niego przy wy-
pożyczeniu wpłaca kaucję 
(zwracana jest ona, gdy 
sprzęt jest oddawany). 
I tak za wypożyczenie łóż-
ka na pół roku zapłacimy 
600 zł kaucji, za wózek in-
walidzki 120 zł, za materac 
80 zł, a za balkonik od 60 
do 80 zł.
Wypożyczalnia  działa 
przy ul. Franciszkańskiej 
113, w lokalu numer 3, 
na parterze, od poniedział-
ku do piątku od godz. 9.00 
do 16.00.
Na wypożyczenie można 
się też umówić telefonicz-
nie, tel. 607 304 681.
Przypomnijmy, że Oddział 
ds Osób Niepełnospraw-

nych Urzędu Miasta Łodzi 
kupił i przekazał dla róż-
nych grup osób z niepeł-
nosprawnościami sprzęty 
rehabilitacyjne.
— Wypożyczalnia ma do 
dyspozycji nowe, bardzo 
dobrej jakości sprzęty. 
Na przykład łóżka rehabi-
litacyjne na pilota, które są 
pomocą dla rodziny, ma-
jącej pod opieką w domu 
osobę obłożnie  chorą. 
Są też tam do dyspozycji 
nowe wózki inwalidz-
kie. Wypożyczalnia jest 
więc wsparciem dla osób 
i rodzin z niepełnospraw-
nym, starszym czy chorym 
w domu. Niemniej, my, 
jako instytucja miejska 
w s p o m a g a j ą c a  o s o b y 
z niepełnosprawnościa-
mi, również zakupiliśmy 
i przekazaliśmy sprzęty, 
które były dedykowane 
konkretnym grupom osób 
z niepełnosprawnościami. 
I tak laski dla osób niewi-
domych i słabowidzących 
przekazaliśmy do Pol-
skiego Związku Niewido-
mych, który wypożycza je 
swoim podopiecznym. Zaś 
pionizatory oddaliśmy do 
ośrodka fundacji opiekują-
cej się dziećmi z niepełno-
sprawnościami — dodaje 
Katarzyna Tręda-Pisera, 
Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych w Łodzi.   OHO

REHABILITACJA

kule, balkoniki        i łóżkakule, balkoniki        i łóżka

MożeszMożesz
wypożyczyćwypożyczyć

Boomer jest to określenie, które używane było
pogardliwie na osoby urodzone w latach 1945–1965, 
czyli w okresie przyrostu liczby urodzeń po II wojnie 
światowej. Słowo jest jednak obecnie stosowane
po prostu w odniesieniu do osób starszych,
na przykład:
— Ale masz bałagan w pokoju, kiedy byłem w twoim 
wieku, zawsze miałem porządek.
— Okay, boomer!

Boomer
(czyt. bumer)
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ARTYSTYCZNA DUSZA

i jej chór
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HALINKA

Od słów do czynów poszło 
szybko i gładko. Pani Hali-
na ogłosiła w Klubie Seniora 
Jagiellonki, że szuka chęt-
nych do śpiewania, znalazła 
także akompaniatora, który 
pomaga szlifować głosy i… 
wystartowali. Po próbach 
przyszedł czas na występy 
– w Łodzi, dla mniejszego 
i większego grona, ale tak-
że wyjazdy poza miasto 
i województwo.
– Śpiewaliśmy już na se-
nioraliach w Krakowie, 
w Żyrardowie, podczas 
różnych okazji, takich jak 
dzień kobiet, szukamy moż-

liwości i sposobów, by 
wyjeżdżać i śpiewać, 

śpiewać, śpiewać 
– przyznaje Pani 
Halina.
Aktualnie chór 
liczy 9 osób. 

Wspólnie, 
podczas 

prób usta-
lają, 

jakie piosenki będą śpie-
wać. Wybierają ze znanego 
i lubianego przez seniorów 
repertuaru. Ale wśród chó-
rzystek są także poetki, któ-
re tworzą teksty piosenek 
i po napisaniu muzyki chór 
korzysta także z własnego 
repertuaru. Cichym marze-
niem chórzystek są występy 
nie tylko w Polsce, ale też 
za granicą.

– Te występy, 
ten chór daje 
nam wszystkim 
radość ,  a  ra-
dość przekłada 
się na zdrowie. 
A poza tym jak 
ktoś z nas ma ja-
kieś problemy, to 
szybciej je rozwią-

zujemy, razem jest raźniej, 
ktoś coś zawsze wymyśli, 
podpowie, jest nam raźniej 
– przyznaje Halina Dębińska.
Ale, jak zauważa Pani Ha-
lina, chętni do udziału 
w chórze to głównie kobie-
ty. Podobnie jest z innymi 
aktywnościami.
- Jak organizujemy zaba-
wy, spotkania, potańcówki, 
to jednak 80% to kobiety. 

- Kiedyś przyjechał do naszego 
Klubu Seniora chór z Rybnika. 
Zaśpiewali, zauroczyli nas swo-
ją twórczością, a pani Prezy-
dent zapytała: „Czy w Łodzi też 
mógłby powstać taki chór?”. 
„Czemu nie?” – opowiada 
Halina Dębińska, która trzy 
lata temu stworzyła chór 
seniorów „Jagiellonki”.

Seniorka
próbuje też

swoich sił
w teleturniejach

oraz
jako statystka

w fi lmach

Nam chce się wychodzić 
z domu i być wśród ludzi. 
Jak obserwuję mężczyzn 
w wieku senioralnym, to oni 
w większości jednak wolą 
zostawać w domu – dziwi 
się Pani Halinka. I dodaje, 
że ona dzieli czas na wiele 
różnych aktywności. Śpiewa 
w chórze, jest też szefem 
Klubu Seniora „Jagiellonki”, 
organizuje dla seniorów wy-
jazdy i spotkania, występuje 
dla dzieci wspólnie z Babcia-
mi w Locie, udziela się wo-
lontaryjnie. Gdyby zabrakło 
tych aktywności, z pewno-
ścią nie wysiedziałaby długo 
na miejscu. 
– Znalazłabym coś innego, 
z pewnością! – śmieje się 
aktywna Seniorka.          Agr

TWOJA HISTORIA

- Kiedyś przyjechał do naszego 
Klubu Seniora chór z Rybnika. 
Zaśpiewali, zauroczyli nas swo-
ją twórczością, a pani Prezy-
dent zapytała: „Czy w Łodzi też 
mógłby powstać taki chór?”. 
„Czemu nie?” – opowiada 
Halina Dębińska, która trzy 
lata temu stworzyła chór 

Chór w swoim żywiole 
– podczas występu

na rodzinnym pikniku 
w Łodzi

także akompaniatora, który 
pomaga szlifować głosy i… 
wystartowali. Po próbach 
przyszedł czas na występy 
– w Łodzi, dla mniejszego 
i większego grona, ale tak-
że wyjazdy poza miasto 
i województwo.
– Śpiewaliśmy już na se-
i województwo.
– Śpiewaliśmy już na se-
i województwo.

nioraliach w Krakowie, 
w Żyrardowie, podczas 
różnych okazji, takich jak 
dzień kobiet, szukamy moż-

liwości i sposobów, by 
wyjeżdżać i śpiewać, 

śpiewać, śpiewać 
– przyznaje Pani 
Halina.
Aktualnie chór 
liczy 9 osób. 

Wspólnie, 
podczas 

prób usta-

wystartowali. Po próbach 
przyszedł czas na występy 
– w Łodzi, dla mniejszego 
i większego grona, ale tak-
że wyjazdy poza miasto 
i województwo.
– Śpiewaliśmy już na se-
i województwo.
– Śpiewaliśmy już na se-
i województwo.

nioraliach w Krakowie, 
w Żyrardowie, podczas 
różnych okazji, takich jak 
dzień kobiet, szukamy moż-

liwości i sposobów, by 
wyjeżdżać i śpiewać, 

śpiewać, śpiewać 
– przyznaje Pani 
Halina.
Aktualnie chór 
liczy 9 osób. 

prób usta-

Pani Halinka lubi
nie tylko śpiewać...

Od słów do czynów poszło 
szybko i gładko. Pani Hali-
na ogłosiła w Klubie Seniora 
Jagiellonki, że szuka chęt-Jagiellonki, że szuka chęt-Jagiellonki, że szuka chęt-
nych do śpiewania, znalazła 
także akompaniatora, który 
pomaga szlifować głosy i… 
wystartowali. Po próbach 
przyszedł czas na występy 
– w Łodzi, dla mniejszego 
i większego grona, ale tak-
że wyjazdy poza miasto 

– Śpiewaliśmy już na se-
nioraliach w Krakowie, 
w Żyrardowie, podczas 
różnych okazji, takich jak 
dzień kobiet, szukamy moż-

liwości i sposobów, by 
wyjeżdżać i śpiewać, 

śpiewać, śpiewać 
– przyznaje Pani 

Aktualnie chór 
liczy 9 osób. 

Wspólnie, 
podczas 

wać. Wybierają ze znanego 
i lubianego przez seniorów 
repertuaru. Ale wśród chó-
rzystek są także poetki, któ-
re tworzą teksty piosenek 
i po napisaniu muzyki chór 
korzysta także z własnego 
repertuaru. Cichym marze-

– Te występy, 
ten chór daje 
nam wszystkim 
radość ,  a  ra-
dość przekłada 
się na zdrowie. 
A poza tym jak 
ktoś z nas ma ja-
kieś problemy, to 
szybciej je rozwią-

zujemy, razem jest raźniej, 
ktoś coś zawsze wymyśli, 
podpowie, jest nam raźniej 
– przyznaje Halina Dębińska.
Ale, jak zauważa Pani Ha-
lina, chętni do udziału 
w chórze to głównie kobie-
ty. Podobnie jest z innymi 

mógłby powstać taki chór?”. 
„Czemu nie?” – opowiada 
Halina Dębińska, która trzy 
lata temu stworzyła chór 
seniorów „Jagiellonki”.

także akompaniatora, który 
pomaga szlifować głosy i… 
wystartowali. Po próbach 
przyszedł czas na występy 
– w Łodzi, dla mniejszego 
i większego grona, ale tak-
że wyjazdy poza miasto 

– Śpiewaliśmy już na se-

Od słów do czynów poszło 
szybko i gładko. Pani Hali-
na ogłosiła w Klubie Seniora 
Jagiellonki, że szuka chęt-Jagiellonki, że szuka chęt-Jagiellonki, że szuka chęt-
nych do śpiewania, znalazła 
także akompaniatora, który 
pomaga szlifować głosy i… 
wystartowali. Po próbach 
przyszedł czas na występy 
– w Łodzi, dla mniejszego 
i większego grona, ale tak-
że wyjazdy poza miasto 

różnych okazji, takich jak 
dzień kobiet, szukamy moż-

liwości i sposobów, by 
jakie piosenki będą śpie-
wać. Wybierają ze znanego 

– Te występy, 
ten chór daje 
nam wszystkim 
radość ,  a  ra-
dość przekłada 
się na zdrowie. 
A poza tym jak 
ktoś z nas ma ja-
kieś problemy, to 
szybciej je rozwią-

zujemy, razem jest raźniej, 
ktoś coś zawsze wymyśli, 

„Czemu nie?” – opowiada 
Halina Dębińska, która trzy 
lata temu stworzyła chór 

...ale też podróżować
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TEATR POWSZECHNY
NA WEEKEND

SPEKTAKL

AQUAPARK FALA

PLANETARIUM

SPĘDŹ NOCSPĘDŹ NOC
NA FALINA FALI

FOT. MATERIAŁY TEATR POWSZECHNY

FOT. LODZ.PL

Spektakl„Wykapany zięć” 
można zobaczyć przy ul. Legionów 21

Aquapark Fala będzie 
otwarty dla gości 
aż do 1:00 w nocyFOT. LODZ.PL

Kąpiel w świetle księżyca to wy-
jątkowa okazja, aby pożegnać 
lato na FALI.

Lipcowa edycja Nocnego 
Pływania i Saunowania przy-
ciągnęła tłumy do aquaparku, 
dlatego organizatorzy zapra-
szają łodzian na kolejne takie 
wydarzenie. Ostatni sobotni 
wieczór wakacji (28 sierpnia) 
będzie można spędzić w ba-
senach i saunach na terenie 
parku wodnego od godz. 
22:00 aż do 1:00 w nocy. Na 
chętnych czekają 3-godzinne 
bilety na strefę basenową, stre-
fę saun lub wejściówki łączone 
umożliwiające korzystanie ze 
wszystkich atrakcji FALI. Bi-
lety: strefa basenowa – 20 zł/
osoba, strefa saun – 30 zł, bilet 
łączony – 40 zł. Możliwość za-
kupu przez internet lub w ka-
sach aquaparku.

red

Najbliższy weekend w Teatrze 
Powszechnym to spotkanie 
z komedią Krzysztofa Kędzio-
ry w reżyserii Pawła Szkotaka 
„Wykapany zięć".

Pierwsze spotkanie rodziców 
z narzeczonym córki to mo-
ment, któremu zawsze towa-
rzyszą duże emocje. Są one 
jednak jeszcze większe, jeśli 
celebrację tego ważnego wie-
czoru zakłóci splot nieoczeki-
wanych zdarzeń, zawodowe 
problemy oraz wizyta niepo-
żądanych gości. Jak zakończy 
się ten wieczór? Czego o sobie 
nawzajem dowiedzą się boha-
terowie? I jak w obliczu zaska-
kujących wydarzeń odnajdzie 
się przyszły zięć?
Spektakl Krzysztofa Kędziory 
to współczesna polska kome-
dia mówiąca o tym, że miłość 
jest w życiu najważniejsza. 
Nawet jeśli na co dzień się nad 
tym nie zastanawiamy lub nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, 
to każdy z nas jej potrzebu-
je. Niezależnie, ile mamy lat 
i jakie doświadczenia. Bilety 
na spektakle w dniach 27–29 
sierpnia dostępne na stronie 
teatru: https://powszechny.
pl/pl/teatr/repertuar.         red

FOT. LODZ.PL

W ostatni piątek wakacji, 
27  sierpnia o godz. 18:30 
Planetarium EC1 zaprasza na 
artystyczne projekcje fi lmowe 
„Sztuka pod kopułą” Natalii 
Oliwiak, przygotowane spe-
cjalnie dla ekranów sferycz-
nych (typu fulldome).

To technika tworzenia ob-
razu dostosowanego do 
specyfi cznego wyświetlacza 
– kopuły. Dzięki niej widz 
może zanurzyć się w świat 
prezentowany w fi lmie oraz 
współuczestniczyć w wyda-
rzeniach dziejących się na 
ekranie. Tego wieczoru bę-
dzie można zobaczyć seanse: 

NEW WORLD – fi lm wrażenio-
wy będący dyptykiem miej-
sko-przyrodniczym, gdzie 
zestawione zostały ze sobą 
dwa światy: nowoczesnej 
metropolii i malarskich pej-
zaży.

KRĘGI CZASU – animacja abs-
trakcyjna, powstała na bazie 
autorskich 12 obrazów ma-
larskich, które odzwierciedla-
ją kolory kolejnych miesięcy.

THE GAME – animacja ukazują-
ca historię mężczyzny, który 
swojego szczęścia próbuje 
szukać w kasynie. Obrazowi 
utrzymanemu w klimacie 
vintage towarzyszy swingo-
wa muzyka.

CZTERY ŻYWIOŁY – motywem 
przewodnim filmu są po-
tężne siły wody, powietrza, 
ziemi i ognia. Naturalne 
zjawiska stają się też niejako 
uosobieniem emocji, a także 
odzwierciedleniem pierwot-
nych obrazów zakodowa-
nych w ludzkiej podświado-
mości.
Bilety: 28 zł/osoba, dostępne 
na stronie: http://planetariu-
mec1.pl/. 
Czas trwania: ok. 1 godz.

red

POKAZ FILMOWY
W PLANETARIUM EC1

FOT. LODZ.PL

Pokazy fi lmowe 
odbędą się przy 
ul. Targowej 1/3
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BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI MANUFAKTURA

KINO W PLENERZE FESTIWAL RETROPERSPEKTYWY

ŚWIĘTO ŚWIĘTO FOLKUFOLKU
W MANUFAKTURZE

SEANSE POD
CHMURKĄ

BAŁKAŃSKIE RYTMY
W FABRYCE SZTUKI

Już w sobotę (28 sierpnia) 
w Bibliotece Tuvim przy 
ul. Tuwima 46 o godz. 12:00 
odbędzie się piknik przyrod-
niczo-ekologiczny. Uczestni-
cy będą mogli wziąć udział 
w spotkaniu autorskim 

z przyrodnikiem i filmow-
cem Marcinem Kostrzyń-
skim, znanym jako @ Mar-
cinZLasu. Spotkanie ruszy 
o godz. 13:00, autor opo-
wie o dzikiej przyrodzie, 
nie zabraknie również 
ciekawostek z życia zwie-
rząt i projekcji jego fil-
mów. Oprócz tego goście 
będą mogli uczestniczyć 
w wymianie książek, ro-
ślin i ubrań. Strefa wymia-
ny będzie otwarta przez 
cały czas trwania pikniku. 
Najmłodsi też nie będą się 

nudzić. Przygotowano dla 
nich zabawy i atrakcje, pod-
czas których na pewno będzie 
głośno. Udział w pikniku jest 
bezpłatny.                                red

W najbliższą sobotę (28 sierp-
nia) rynek Manufaktury za-
mieni się w wielką, kolorową, 
międzynarodową fi estę, pełną 
muzyki, sztuki i zabawy! To 
wszystko w ramach 11. edycji 
Festiwalu Folkowe Inspiracje.

Już o godz. 15:00 roz-
pocznie się wyjąt-

kowy fl ashmob 
z udziałem 
publiczności 
– Jerusalema 
Dance Chal-
lenge. Arty-
ści i Goście 
będą mogli 
wyżyć się 

t a n e c z n i e 
przy skocz-
n y c h  e t n o 

dźwiękach. 
Z  k o l e i 
o godz. 16 
rozpocz-
n i e  s i ę 
wielki fi -
nałowy 
koncert 
pod ha-

Nadchodzący weekend to ko-
lejne projekcje filmowe na 
świeżym powietrzu. Warto za-
brać ze sobą koc oraz herbatę 
w kubku termicznym i sko-
rzystać z darmowych seansów 
w parkach. 

W piątek (27 sierpnia) przy 
skwerze im. Henryka Duba-
niewicza będzie można zo-
baczyć fi lm „Dalida. Skazana 
na miłość”. Tego samego wie-
czoru TME Polówka zaprasza 
na pokaz fi lmu „Dom, który 

W najbliższą sobotę w Fabryce 
Sztuki (ul. Tymienieckiego 3) 
wystąpi HarMálek Orchestr, 
żywiołowo łączący tradycje 
czeskiej orkiestry ze zwario-
wanymi bałkańskimi rytmami. 
Koncert w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Teatralnego 
Retroperspektywy rozpocznie 
się o godzinie 21:00.

słem: „Zakręcił nas folk”. Na 
scenie pojawią się zespoły 
m.in. z Ukrainy, Gruzji, Bia-
łorusi i Litwy. Występy mło-
dych artystów są inspirowa-
ne tradycjami kulturowymi 
narodów i grup etnicznych. 
Na scenie pojawią się rów-
nież zespoły z różnych 
regionów Polski, w tym 
między innymi Zespół Pie-
śni i Tańca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie 
SŁOWIANKI. Nie zabrak-
nie też łódzkich akcentów 
– wystąpią m.in. Zespół Pie-
śni i Tańca POLTEX, Zespół 
Tańca Nowoczesnego TU 
I TERAZ, Harcerski Zespół 
Artystyczny KRAJKI, Zespół 
Pieśni i Tańca Uniwersytetu 
Łódzkiego KUJON.
Po zmroku, ok. godz. 20:00 
odbędzie się Folk Fireshow, 
czyli wielki spektakl teatru 
ognia w wykonaniu Te-
atru DH. Żonglerka kulami 
ognia, akrobacje, manipula-
cje płonącymi przedmiota-
mi. Wstęp wolny.

redku

Orkiestra powstała pięć lat 
temu z potrzeby serca dwóch 
przyjaciół-muzyków i szybko 
zdobyła popularność, rewo-
lucjonizując czeską tradycję 
orkiestr dętych. Dziś tworzy 
ją dziesięciu muzyków. Dzie-
więcioosobowa sekcja dęta, 
wsparta perkusją, gra każdy 
rodzaj muzyki inspirowanej 

czeskim i bałkańskim folk-
lorem, podając 

RODZINNY
PIKNIK PRZYRODNICZY
 PRZY TUWIMA

FOT. LODZ.PL

Przyrodnik Marcin Kostrzyński 
opowie o tajemnicach 
dzikich zwierząt

rodzaj muzyki inspirowanej 
czeskim i bałkańskim folk-

lorem, podając 

ją we współczesnym i ener-
gicznym stylu. Trąbki, tuby, 
helikony, eufonium i puzon 
zawsze porywają publiczność 
do tańca i szalonej zabawy.
Wstęp na wydarzenie jest bez-
płatny, jednak konieczna jest 
rezerwacja miejsc. 
Pełny program i informacje 
dotyczące dostępne na stronie 
www.retroperspektywy.com.

red

HarMálek porwie 
publiczność do tańca

zbudował Jack” w parku po-
między ulicami Lutomierską 
i Drewnowską. W niedzielę 
(29 sierpnia) na fanów ple-
nerowych pokazów czekać 
będą aż trzy propozycje. 
O godz. 18:30 odbędzie się 
pokaz fi lmu „Chłopiec z  bu-
rzy”, a o godz. 21:00 „The 
Square” w Fuzji (ul.  Mi-
lionowa 6a). Natomiast na 
parkingu TME (ul. Rozalii 1) 
zostanie wyświetlony film 
„Dziedzictwo. Hereditary”.

red

W MANUFAKTURZE

Festiwalu Folkowe Inspiracje

Już o godz. 15:00 roz-
pocznie się wyjąt-

kowy fl ashmob 
z udziałem 

– Jerusalema 
Dance Chal-

t a n e c z n i e 

n y c h  e t n o 
dźwiękach. 

Z  k o l e i 
o godz. 16 
rozpocz-
n i e  s i ę 

czoru TME Polówka zaprasza 
na pokaz fi lmu „Dom, który 

„Dziedzictwo. Hereditary”.
red

Na seanse fi lmowe 
warto zabrać koc 
i ciepłą herbatę FOT. MATERIAŁY RETROPERSPEKTYWY
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W nazwach łódzkich osiedli, 
ulic i rzek zachowana jest 
historia o mieście: o tym, jak 
się rozwijało, a także o tym, 
co ważnego znajdowało się 
niegdyś w danym miejscu.

Dość łatwo wskazać naj-
starszą część Łodzi, to 
oczywiście Stare Miasto, 
na którym do dzisiaj za-
chował się historyczny 
układ ulic. Ich nazwy 
wzięły się od nazw miast, 
do których prowadziły: 
Lutomierska, Zgierska, 
Wolborska, a także Brze-
zińska, która kiedyś się-
gała aż do Starego Mia-
sta; od ważnych rodów: 
Drewnowska od Drew-
nów; czy też od charak-
terystyki danego miejsca: 
jak Podrzeczna, bo wiodła 
wzdłuż rzeki.
Poniżej Starego Miasta 
wytyczono Nowe Mia-
sto, którego centralnym 
punktem był rynek, czyli 
współczesny plac Wolno-
ści. Nowa dzielnica była 
wytyczona czterema uli-
cami, które odpowiadały 
stronom świata, a więc: 
Północną, Wschodnią, 
Południową i Zachodnią. 
Współczesności dotrwały 
trzy z nich, bo Południo-
wa została zastąpiona uli-
cami Próchnika i Rewolu-
cji 1905 roku.

A tu był las…

O wytyczeniu w Ło-
dzi osad fabrycznych 
zdecydowały nie tylko 
wartkie rzeki, ale także 
łatwy dostęp do drewna, 
bowiem miasto w tam-

tym czasie otaczały lasy. 
Wspomnienie o tym, co 
znajdowało się na terenach, 
które zajęło dynamicznie 
rozwijające się przemysło-
we miasto, zachowało się 
w wielu nazwach Rzeki Jasień 
i Jasieniec mają nazwę od 
jesionów, które rosły w ich 
dolinach. Od drzew nazwy 
swoje ma też wiele osie-
dli: Dąbrowa od dąbrowy, 
czyli lasu dębowego, Mo-
drzew od modrzewia, Ro-
kicie od wierzby rokity czy 
Grabieniec od grabów.
Nie inaczej jest z Polesiem, 
która to nazwa wskazuje, że 
dzielnica powstała w miej-
scu, w którym wcześniej 
rósł las, natomiast osiedle 
Stare Polesie niegdyś było 
Wiązową od rosnących tam 
wiązów.

A tu żyły zwierzęta…

Ale nie tylko ślady świata 
flory znajdujemy w Łodzi, 
również fauna zapisała się 
w kilku miejscach i dotrwała 
do współczesności. Jednym 
z nich jest osiedle Żubardź, 
które swoją nazwę zawdzię-
cza grubemu zwierzęciu, 
jakie można tu było kiedyś 
upolować. Mamy w Łodzi 
także osiedle Koziny, które 
wskazuje nie tylko, że hodo-
wano tu niegdyś kozy, ale 
także fakt, że teren był rolni-
czy, a nie leśny.
Trzecim osiedlem z nazwą 
o zwierzęcym pochodzeniu 
jest Żabieniec, oczywiście 
od żab, przy czym wska-
zuje to nie tyle na fakt, że 
żyło ich tu wiele, ale raczej 
na to, że tereny te były 
podmokłe.

A tu była woda…

A skoro już o  wodzie 
mowa, to i jej Łódź za-
wdzięcza niejedną nazwę 
osiedla czy ulicy. Sikawa 
wskazuje, że w tym miej-
scu wybijały źródła, a Kały, 
że miejsce to kiedyś było 
błotniste, bo kał był wła-
śnie błotem. Podobnie rzecz 
się ma z ul. Źródłową i ul. 
Wodną, a także parkami 
Źródliska.
Kolejne związane z wodą 
miejsca to osiedla, które 
swoje nazwy wzięły od 
młynów pracujących nie-
gdyś na łódzkich rzekach. 
Najbardziej znanym jest 
prawdopodobnie Księży 
Młyn, który swoją nazwę 
wziął od młyna stojącego 
na Jasieniu w pobliżu ulicy 
Przędzalnianej. Mania to 
też stary młyn należący nie-
gdyś do Maniów, Maniń-
skich lub Mamińskich. Cha-
rzew zawdzięcza nazwę 
młynowi na Nerze nale-
żącemu do Charzewskie-
go. Co ciekawe, to jedyny 
młyn, którego pozostało-
ści zachowały się do dzisiaj 
w Łodzi.

Aleksandra Hac

ŻABIENIEC, BO ŻABY, GRABIENIEC, BO GRABY

upolować. Mamy w Łodzi 
także osiedle Koziny, które 
wskazuje nie tylko, że hodo-
wano tu niegdyś kozy, ale 
także fakt, że teren był rolni-

Trzecim osiedlem z nazwą 
o zwierzęcym pochodzeniu 
jest Żabieniec, oczywiście 
od żab, przy czym wska-
zuje to nie tyle na fakt, że 
żyło ich tu wiele, ale raczej 
na to, że tereny te były 

Pierwotnie wszystkie nazwy ulic wokół placu Wolności odpowiadały stronom świata.
Obecnie ul. Południowa została zastąpiona ul. Próchnika i ul. Rewolucji 1905 r.

Wsród zwierząt, które dały
nazwy łódzkim osiedlom są

m.in. kozy i żaby :)

Nazwa parku Źródliska
może wskazywać, że kiedyś

wybijały tu źródła

Nazwa Księży Młyn
pochodzi od młyna, 
który w przeszłości
znajdował się na rzecze Jasień
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SKĄD TA NAZWA?SKĄD TA NAZWA?
Niektóre
łódzkie
osiedla
mają bardzo
oryginalne
nazwy

Najbardziej znanym jest 
prawdopodobnie Księży 
Młyn, który swoją nazwę 
wziął od młyna stojącego 
na Jasieniu w pobliżu ulicy 
Przędzalnianej. Mania to 
też stary młyn należący nie-
gdyś do Maniów, Maniń-
skich lub Mamińskich. Cha-
rzew zawdzięcza nazwę 
młynowi na Nerze nale-
żącemu do Charzewskie-
go. Co ciekawe, to jedyny 
młyn, którego pozostało-młyn, którego pozostało-
ści zachowały się do dzisiaj 

Aleksandra Hac

Więcej ciekawych infor-
macji o pochodzeniu nazw 
znajdziecie w publikacji 
prof. Jolanty Fiszbak 
„Historia Łodzi w nazwach 
ukryta” wydanej nakładem 
Wydawnictwa Uniwersyte-
tu Łódzkiego.

INFO

FOT. LODZ.PL, 
ENVATO ELEMENTS
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Powierzchnia łódzkich 
lasów powiększy się o jed-
ną dziesiątą. Łódź goni 
Poznań, lidera w rankin-
gu najbardziej zielonych 
miast.

– Dla klimatu i ochrony 
przed jego negatywny-
mi zmianami kluczowe 
znaczenie mają oceany 
i lasy. Dla nikogo new-
sem nie będzie, że do-
stępu do oceanu czy 
choćby morza w Łodzi 
nie mamy, ale mamy 
lasy, które należy chro-
nić. To nie jedyny spo-
sób, w jaki możemy po-
magać klimatowi. Lasy 
możemy też sadzić. 
I tak zrobimy. Wytypo-
waliśmy 150 hektarów 
terenów do zalesienia. 
To oznacza, że ich po-
wierzchnia w Łodzi 
zwiększy się aż o jedną 
dziesiątą – mówi Ma-
ciej Riemer, dyrektor 
Departamentu Ekologii 
i Klimatu.
Wśród tych terenów 
znajdują się zarówno 

miejskie działki, jak i ta-
kie, które miasto zamie-
rza wykupić od prywat-
nych właścicieli. 
– Ludzie lubią przeliczać 
różne rzeczy na drzewa, a te 
150 hektarów nowych la-
sów to nawet 150 tysięcy 
nowych drzew w Łodzi. 
A to tylko część nasadzeń, 
jakie planujemy w najbliż-
szych latach – mówi Riemer.
Plan powiększania łódz-
kich lasów to program, 
który Łódź będzie reali-
zowała w najbliższych 
latach. – Wytypowaliśmy 
już pakiet nieruchomo-
ści, na których chcemy 
tworzyć nowe lasy. Teraz 
chcemy napisać program, 
zabezpieczyć fi nansowa-
nie, przedyskutować nasze 
plany z mieszkańcami, no 
i zacząć sadzić drzewa. 
Myślę, że zaczniemy jesz-
cze w tym roku – zapowia-
da Małgorzata Kryzińska, 
dyrektor Zarządu Zieleni 
Miejskiej. 
Miasto ciągle szuka też 
terenów pod nowe parki. 
– Wycofujemy działki ze 
sprzedaży i zachowujemy 
na nich zieleń. Po pięciu, 

które wytypowaliśmy 

wcześniej, czas na kolej-
ne. Wycofujemy ze sprze-
daży działkę w dolinie 
Jasienia, przy al. Rydza-
-Śmigłego i Fabrycznej, 
a także dwie nierucho-
mości przy ulicach Pa-
triotycznej i Zamulnej, 
które włączymy do te-
renu rekreacyjnego Sta-
wów Stefańskiego. Dzięki 
nowym lasom i par-
kom zwiększymy te-
reny zielone w Łodzi 
o ponad 200 ha. To w su-
mie kilkanaście procent. 
Z mniejszych nowości 
dokończymy też formal-
ności przy tworzeniu no-
wego parku na Radogosz-
czu. Teren zielony przy 
ul. Łososiowej ofi cjalnie 
otrzyma nazwę par-
ku Harcerek Łódzkich. 
A to oznacza, że teren ten 
już ofi cjalnie będzie włą-
czony do terenów zieleni 
w Łodzi – mówi Kryzińska.

Aleksandra Hac

ZIELONA ŁÓDŹ

150 TYSIĘCY DRZEW150 TYSIĘCY DRZEW
W NOWYCH 
LASACH

Poznań

Wrocław

Bydgoszcz

Warszawa

Kraków

Białystok

Lublin 

20%

19%

18%

18%

15% 

15% 

14% 

14% 

Łódź 

NAJBARDZIEJ ZIELONE 
MIASTA W POLSCE

Obszary zielone w stosunku do całej powierzchni miasta:

INFO
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mości przy ulicach Pa-
triotycznej i Zamulnej, 
które włączymy do te-
renu rekreacyjnego Sta-
wów Stefańskiego. Dzięki 
nowym lasom i par-
kom zwiększymy te-
reny zielone w Łodzi 
o ponad 200 ha. To w su-
mie kilkanaście procent. 

150 TYSIĘCY DRZEW150 TYSIĘCY DRZEW
W NOWYCH W NOWYCH 
150 TYSIĘCY DRZEW150 TYSIĘCY DRZEW
W NOWYCH W NOWYCH 

Spacery w łódzkich
parkach to sama przyjemność
(na zdjęciu park przy ul. Leczniczej)

Nowe parki leśne,
skwery i zieleńce
powstają w całej Łodzi

Parki i skwery znajdują się 
przy każdym łódzkim osiedlu
(na zdjęciu park Widzewski)

czony do terenów zieleni 
w Łodzi – mówi Kryzińska.

Poznań

Wrocław

Bydgoszcz

Warszawa

Kraków

Białystok

Lublin 

20%

19%

18%

18%

15% 

15% 

14% 

14% 

Łódź 

NAJBARDZIEJ ZIELONE 
MIASTA W POLSCE

Obszary zielone w stosunku do całej powierzchni miasta:

INFO
(na zdjęciu park przy ul. Leczniczej)
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Nowe parki leśne,Nowe parki leśne,
skwery i zieleńce

FOT. LODZ.PL, 
ENVATO ELEMENTS
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UWAGA Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę   „Łódź.pl“

Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 30 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

z naszą gazetą „Łódź.pl”. 
W środku znajdziecie naj-

nowsze wydania gazety, 
zupełnie za darmo. 

Aby wyjąć egzemplarz 
„Łódź.pl” ze skrzynki, 

wystarczy złapać 
uchwyt, odchylić 

klapę i zabrać jeden 
z numerów. 

Pojemniki są codziennie 
rano uzupełniane o nowe 

egzemplarze, a jeśli 
zdarzy się, że są puste, 

oznacza to, że nakład 
naszej gazety już się 

wyczerpał.   RD

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
GAZETĄGAZETĄ

FO
T. L

OD
Z.P

L

Wydział Komunikacji Smugowa 30/32
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski
Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, Jaracza 5, pl. Wolności 9, 
Tatrzańska 42/44, Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, 
Armii Krajowej 36, Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus, 
CH Central, Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Galeria Handlowa „Jagienka” (ul. Jagienki 34)
Rynek Bałucki 
Rynek Maratońska 
Rynek Pionier (ul. gen. Dąbrowskiego 91c)
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek ul. Wielkopolska
Zielony Rynek (Barlicki)

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

Poleski Ośrodek Sztuki Bratysławska 6a
Ośrodek Kultury Górna Siedlecka 1
Aquapark Fala Aleja Unii Lubelskiej 4
Widzewskie Domy Kultury:

Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133

przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

Manufaktura
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ŁÓÓDŹŹ
ŁKS

OLSZTYN
STOMIL 20:30

POLSATSPORT

Piątek, 27.08.2021
6. KOLEJKA6. KOLEJKA

FORTUNA I LIGA

SZSZANANSA
NA PUNKTY

SPORT

OLSZTYN
STOMILSASASA

NA PUNKTYNA PUNKTYNA PUNKTYNA PUNKTYNA PUNKTYNA PUNKTYNA PUNKTY
w Olsztyniew Olsztynie

Przeciwnika 
nie można jednak zlek-
ceważyć. Tym bardziej 
że wśród łodzian znów 
zabraknie kluczowych 
zawodników. Za kartki 
musi pauzować Rozwan-
dowicz. Na domiar złe-
go z kontuzjami wciąż 
zmaga ją  s ię  m. in .  R i -
cardinho,  Dominguez 

i  Corral .  Na boisko 
nie wybiegnie też 

d o b r z e  o s t a t n i o 
dysponowany Dą-
browski. Dlatego 
trener Kibu Vicuna 
będzie miał spory 

problem z wysta-
wieniem optymal-

nego składu. A piłka-
rze Stomilu na pewno 

do zawodów przystąpią 
zdeterminowani. Olszty-
nianie we wszystkich do-
tychczasowych meczach 
ligowych zdobyli tylko 
jednego gola. Będą 
z a t e m  n i e  t y l k o 
głodni zwycięstwa, 
ale również bramek.
Na szczęście szko-
leniowiec Rycerzy 
Wiosny zdaje sobie 
sprawę z bolączek 
własnego zespołu. 

– Musimy zacząć strze-
lać więcej bramek i mieć 
więcej pewności siebie. 
Jesteśmy dobrą drużyną, 
mamy bardzo dobrych 
piłkarzy i jestem pewny, 
że awansujemy do Eks-
traklasy – mówił trener 
po przegranym meczu 
z Koroną Kielce. Skutecz-
ność będzie w najbliższym 
spotkaniu kluczowa, bo 
w piłce najważniejszy nie 
jest styl gry, ale bram-
ki, zwycięstwa i punkty. 
Te należy zdobywać wy-
grywając i zapewne kibice 
ŁKS nie wyobrażają sobie 
innego scenariusza niż 
wygrana w Olsztynie.
Początek meczu zaplano-
wano na godz. 20:30.

JB
Już dzisiaj piłkarze ŁKS zmierzą 
się w stolicy Warmii i Mazur 
z tamtejszym Stomilem. Olsz-
tynianie to czerwona latarnia 
Fortuna 1. Ligi – do tej pory 
nie wygrali żadnego meczu. 
To szansa na przełamanie dla 
łodzian, którym w tym sezonie 
zdarzało się grać dobrze, ale 

za każdym razem brakowało 
wykończenia. 

Czy ŁKS
odbuduje się
po porażce z Koroną
i przywiezie
z Olsztyna 3 pkt.?

FOT. MARCIN BRYJA

FO
T. 

 ŁK
S

MECZ
SENTYMENTÓW

pełen

FOT. MARCIN BRYJA

SENTYMENTÓWSENTYMENTÓWDla trenera Janusza Niedź-
wiedzia i prezesa Mateusza 
Dróżdża najbliższy mecz z Gór-
nikiem Polkowice będzie miał 
szczególne znaczenie. Jeszcze 
niedawno obaj panowie budo-
wali ten klub i wprowadzili go 
do Fortuna I Ligi. W sobotę 
muszą zrobić wszystko, 
aby ich były pracodaw-
ca wrócił do domu 
na tarczy. do zbliżające-

go się spotka-
n i a  m o g l i b y 
p o d c h o d z i ć 
z  w i ę k s z y m 
o p t y m i z m e m , 
jednak niepokoi 
k o n t u z j a  T e t t e -
ha.  Cieszyć może 
n a t o m i a s t  p o w r ó t 
Dominika Kuna, który 
w poprzednich spotka-
niach był siłą napędową 
łódzkiej drużyny. 
Górnik do Łodzi przyje-
dzie mocno zmotywowa-
ny. W poprzedniej kolejce 
polkowiczanie na własnym 
boisku pokonali Arkę Gdy-
nia – czyli jedyną druży-
nę, która znalazła sposób 

O  t y m ,  ż e  n i e  b ę d z i e 
taryfy ulgowej dla po-
przedniego klubu, tre-
n e r  W i d z e w a  m ó w i ł 
na przedmeczowej kon-
ferencji prasowej. – Czas 
w Górniku był szczególny 
i tego nie można wymazać 
z pamięci. Dużo się na-
uczyłem. Jest więc senty-
ment, który jednak skoń-
czy się wraz z pierwszym 
gwizdkiem – powiedział 
Niedźwiedź. Kibice RTS 
po pewnym zwycięstwie 
nad Stomilem Olsztyn 

na Widzew. – Czeka nas 
bardzo trudne zadanie. 
Przy jedzie  do nas  ze-
spół po wygranej, która 
nie była przypadkowa. 
Na pewno więc będzie 
chc ia ł  walczyć  o  t rzy 
punkty – mówił o rywa-
lu Niedźwiedź. Mecz zo-

stanie rozegra-
ny  w sobotę 
o godz. 18:00 
na stadionie 
przy al.  Pił-

sudskiego 138.
PB

Korona Kielce 5 9:2 15
Miedź Legnica 5 10:2 13
Widzew Łódź 5 10:4 12
Odra Opole 5 7:6 9
ŁKS Łódź 5 8:6 8
Chrobry Głogów 5 4:4 7
Arka Gdynia 5 6:6 7
Sandecja  5 5:6 7
GKS Katowice 5 7:7 6
Resovia 5 5:5 6
Podbeskidzie B-B 5 4:6 6
GKS Jastrzębie 5 5:7 5
Górnik Polkowice 5 5:8 5
GKS Tychy 5 3:6 5
Zagłębie Sosnowiec 5 8:9 4
Puszcza Niepołomice 5 4:7 4
Skra Częstochowa 5 4:7 4
Stomil Olsztyn 5 1:7 0
AWANS              BARAŻE              SPADEK

M    G  PKTTABELA FORTUNA I LIGA

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

Tabela na 27.08.2021 18:00

lu Niedźwiedź. Mecz zo-lu Niedźwiedź. Mecz zo-
stanie rozegra-stanie rozegra-

W tym sezonie
na własnym boisku

Widzew wciąż
jest niepokonany

GODZ.

ŁÓDŹ POLKOWICE
WIDZEW GÓRNIK

IPLA

Sobota, 28.08.2021
6. KOLEJKA

FORTUNA I LIGA
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ment, który jednak skoń-
czy się wraz z pierwszym 
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Z UKRAINĄZ UKRAINĄZ UKRAINĄZ UKRAINĄZ UKRAINĄZ UKRAINĄZ UKRAINĄZ UKRAINĄ
O ĆWIERĆFINAŁ

Martyna
Grajber (26 l.)
wróciła do Łodzi
i w najbliższym sezonie
będzie reprezentowała
barwy ŁKS Commercecon

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

kolejnych partiach lepsze 
okazały się Bułgarki, któ-
rym wygrana 3:1 zapew-
niła 1. lokatę w grupie B. 
Nasze reprezentantki tę 
część turnieju zakończyły 
na 2. pozycji i w 1/8 zmie-
rzą się z Ukrainą – 3. dru-
żyną grupy D. Plusem jest 
to, że mecz odbędzie się 
w Płowdiw, gdzie Polki 
rozgrywały wszystkie me-
cze grupowe. Znajomość 
hali powinna więc być 
dodatkowym atutem 
Bia ło-Czerwonych, 
które po ewentualnym 
zwycięstwie z Ukrainą 
w ćwierćfi nale zmierzą 
się najprawdopodob-
niej z Turcją. 

Ten zespół w 1/8 
zagra z Czechami. 

Kibice siatkówki z pewno-
ścią dobrze jeszcze pamię-
tają półfinał mistrzostw 
Europy z roku 2019. Na 
tym etapie rywalizacji 
przed 2 laty Turcja w An-
karze wygrała z Polską 3:1. 
Po tej porażce nasz zespół 
uległ jeszcze 0:3 Włoszkom 
i ostatecznie zakończył tur-
niej na czwartej pozycji. 
Tytuł mistrzowski 
wywalczyła wów-
czas Serbia, która 
w fi nale wygrała 
z Turcją 3:2.
T o  j u ż  j e d n a k 
przeszłość .  Te-
raz  nowe karty 
w historii polskiej 
siatkówki zapisu-
je drużyna, w któ-
rej występują m.in. 
siatkarki z łódzkich 
klubów. We wszyst-
kich dotychczasowych 
meczach rozgrywa-
nych w Płowdiw 
w wyjściowej szó-
stce reprezentacji 
Polski  grały: 

Mistrzostwa ponownie 
rozgrywane są w 4 krajach. 
Tym razem w roli współ-
gospodarzy turnieju wystę-
pują: Bułgaria, Chorwacja, 
Rumunia i Serbia. Udział 
w imprezie Polki rozpoczę-
ły od rywalizacji w grupie 
B, w której mierzyły się 
kolejno z: Niemcami, Gre-
cją, Czechami, Hiszpanią 
i Bułgarią. I do ostat-
niego meczu nie 
miały większych 
p r o b l e m ó w 
z rywalkami. 
Na inaugurację wygrały 
z Niemkami 3:1, a później 
pokonały: Grecję 3:0, Cze-
chy 3:1 i Hiszpanię 3:0. Po 
tych spotkaniach Biało-
-Czerwone miały na koncie 
komplet 12 punktów i były 
na czele stawki. Dwa oczka 
mniej  uzbierała druga 
w klasyfi kacji Bułgaria, któ-
ra w spotkaniach z Grecją, 
Hiszpanią i Czechami nie 
straciła wprawdzie seta, ale 
przegrała 2:3 z Niemcami.
Stawką starcia z gospody-
niami turnieju było więc 1. 
miejsce w grupie. Zespół 
Nawrockiego był w kom-

fortowej sytuacji, gdyż 
mógł sobie pozwolić 

nawet na porażkę 
2 :3 .  Pierwszego 

seta Polki gładko 
jednak wygra-
ły do 18 i po tej 
partii mało kto 

się spodziewał, że to jed-
nak rywalki zgarną pełną 
pulę. Niestety, w trzech 

Klaudia Alagierska (ŁKS 
Commercecon) i Zuzanna 
Górecka (Grot Budowla-
ni), a na zmiany wchodzi-
ła Martyna Grajber (ŁKS 
Commercecon). Czwartą 
reprezentantką z Łodzi 
w kadrze Biało-Czerwonych 
jest Monika Fedusio (Grot 

Budowlani).
MD

W niedzielę, 29 sierpnia re-
prezentacja Polski siatkarek 
w bułgarskim Płowdiw rozegra 
mecz 1/8 mistrzostw Starego 
Kontynentu. Jeśli podopieczne 
Jacka Nawrockiego pokona-
ją Ukrainę, to w ćwierćfinale 
zmierzą się najprawdopodob-
niej z Turcją, z którą 2 lata 
temu przegrały w półfinale 
europejskiego championatu.

O ĆWIERĆFINAŁO ĆWIERĆFINAŁO ĆWIERĆFINAŁO ĆWIERĆFINAŁ
W niedzielę, 29 sierpnia re-W niedzielę, 29 sierpnia re-

O ĆWIERĆFINAŁO ĆWIERĆFINAŁO ĆWIERĆFINAŁO ĆWIERĆFINAŁO ĆWIERĆFINAŁO ĆWIERĆFINAŁ

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK
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przeszłość .  Te-przeszłość .  Te-
raz  nowe karty raz  nowe karty 
w historii polskiej w historii polskiej 
siatkówki zapisu-siatkówki zapisu-
je drużyna, w któ-je drużyna, w któ-
rej występują m.in. rej występują m.in. 
siatkarki z łódzkich siatkarki z łódzkich 
klubów. We wszyst-klubów. We wszyst-
kich dotychczasowych kich dotychczasowych 
meczach rozgrywa-meczach rozgrywa-
nych w Płowdiw nych w Płowdiw 
w wyjściowej szó-w wyjściowej szó-
stce reprezentacji stce reprezentacji 
Polski  grały: 

Mistrzostwa ponownie Mistrzostwa ponownie 
rozgrywane są w 4 krajach. rozgrywane są w 4 krajach. 
Tym razem w roli współ-Tym razem w roli współ-
gospodarzy turnieju wystę-gospodarzy turnieju wystę-
pują: Bułgaria, Chorwacja, pują: Bułgaria, Chorwacja, 
Rumunia i Serbia. Udział Rumunia i Serbia. Udział 
w imprezie Polki rozpoczę-w imprezie Polki rozpoczę-
ły od rywalizacji w grupie ły od rywalizacji w grupie 
B, w której mierzyły się B, w której mierzyły się 
kolejno z: Niemcami, Gre-kolejno z: Niemcami, Gre-
cją, Czechami, Hiszpanią cją, Czechami, Hiszpanią cją, Czechami, Hiszpanią cją, Czechami, Hiszpanią 
i Bułgarią. I do ostat-i Bułgarią. I do ostat-
niego meczu nie niego meczu nie 
miały większych 
p r o b l e m ó w 
z rywalkami. 
Na inaugurację wygrały Na inaugurację wygrały 
z Niemkami 3:1, a później z Niemkami 3:1, a później 
pokonały: Grecję 3:0, Cze-pokonały: Grecję 3:0, Cze-
chy 3:1 i Hiszpanię 3:0. Po chy 3:1 i Hiszpanię 3:0. Po 
tych spotkaniach Biało-tych spotkaniach Biało-
-Czerwone miały na koncie -Czerwone miały na koncie 
komplet 12 punktów i były komplet 12 punktów i były 
na czele stawki. Dwa oczka na czele stawki. Dwa oczka 
mniej  uzbierała druga mniej  uzbierała druga 
w klasyfi kacji Bułgaria, któ-w klasyfi kacji Bułgaria, któ-
ra w spotkaniach z Grecją, ra w spotkaniach z Grecją, 
Hiszpanią i Czechami nie Hiszpanią i Czechami nie 
straciła wprawdzie seta, ale straciła wprawdzie seta, ale 
przegrała 2:3 z Niemcami.przegrała 2:3 z Niemcami.
Stawką starcia z gospody-Stawką starcia z gospody-
niami turnieju było więc 1. niami turnieju było więc 1. 
miejsce w grupie. Zespół miejsce w grupie. Zespół 
Nawrockiego był w kom-Nawrockiego był w kom-

fortowej sytuacji, gdyż fortowej sytuacji, gdyż 
mógł sobie pozwolić mógł sobie pozwolić 

nawet na porażkę nawet na porażkę 
2 :3 .  Pierwszego 2 :3 .  Pierwszego 

seta Polki gładko seta Polki gładko 
jednak wygra-jednak wygra-
ły do 18 i po tej ły do 18 i po tej 
partii mało kto partii mało kto 

się spodziewał, że to jed-się spodziewał, że to jed-
nak rywalki zgarną pełną nak rywalki zgarną pełną 
pulę. Niestety, w trzech pulę. Niestety, w trzech 

w kadrze Biało-Czerwonych 
jest Monika Fedusio (Grot 

Budowlani).
MD

zmierzą się najprawdopodob-zmierzą się najprawdopodob-
niej z Turcją, z którą 2 lata niej z Turcją, z którą 2 lata 
temu przegrały w półfinale temu przegrały w półfinale 
europejskiego championatu.europejskiego championatu.

Łódzkie siatkarki
są bardzo ważnymi

zawodniczkami drużyny
Jacka Nawrockiego
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ŁÓDZKA POGODYNKA
17°C

FOT.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

27.08
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Anioł, Cezary,
Gebhard, Monika,
Przybymir, Rufus

18°C

28.08
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Adelina, Aleksy,
Feliks, Jadwiga,
Sobiesław, Wyszomir

19°C

29.08
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Andrzej, Beata,
Flora, Hipacy,
Michał, Sabina

NR 30

To hasła z dziedziny kulinarnej, 
ale niezbyt smakowite, choć 
w Łodzi były i są używane. Ber-
belucha (bebelucha) to gwaro-
we określenie na nieapetyczne 
jedzenie, rodzaj papki, kleiku 
bez smaku albo bardzo rzadka 
i niedobra zupa. 

MUZYCZNA RODZINA

GALERIA 
ŁÓDZKICH 
MURALI

Kolejne 
wydanie w poniedziałek

30 sierpnia

WESOŁE 
 MIASTO

– Nie spodziewałem się, żebyś był 
zdolny mieć taki interes w ręku 
i chciał się dzielić z nami.

27 sierpnia 1993 roku
zmarł Kiejstut Bacewicz (ur. 
13 czerwca 1904 r. w Łodzi) 
– polski pianista kamerali-
sta, pedagog, kompozytor 
i organizator życia muzycz-
nego. Brat Grażyny Bace-
wicz i litewskiego muzyka 
Vytautasa Bacevičiusa. 
W latach 1957–1969 rek-
tor Akademii Muzycznej 
w Łodzi i twórca pierw-
szej polskiej katedry ka-
meralistyki. W roku 1993 
otrzymał tytuł doktora ho-
noris causa tej uczelni, któ-
ra od 1999 roku nosi imię 
Grażyny i Kiejstuta Bace-
wiczów. 
W 1958 został laureatem 
Nagrody Miasta Łodzi, 
a odznaczony był także 
Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Chabanina natomiast od-
nosi się do mięsa gorsze-
go gatunku, które łącznie 
z podrobami stanowiło, 
z uwagi na cenę, podstawę 
kuchni wielu łódzkich ro-
dzin. W węższym znaczeniu 
chabanina oznacza koninę. 

Kiejstut Bacewicz pochowa-
ny został w Alei Zasłużo-
nych na Cmentarzu Komu-
nalnym na Dołach.

Warto przy okazji wspo-
mnieć o polsko-litewskiej 
rodzinie Bacewiczów. Jego 
siostra Grażyna (1909–1969) 
też urodziła się w Łodzi. 
Ich ojciec i dwaj bracia by-
li również kompozytorami. 
Ojciec Vincas (Wincenty; 

KARTKA Z KALENDARZA

ŁODZIANIZMY

Od czasu do czasu trzeba 
odświeżyć także historię...

W kwietniu 1929 roku 
prasa łódzka doniosła 
o makabrycznej zbrodni 
na Bałutach. Przechodzą-
ca ulicą Pałacową (dziś 
ul. Obrońców Warszawy) 
46-letnia Antonina Dalec-
ka z ul. Młynarskiej na-
tknęła się na dziwny wo-
rek zawiązany sznurkiem. 
Zaciekawiona kobieta 
pobiegła po zięcia, ale ich 
odkrycie było przerażają-
ce, gdyż pakunek zawierał 
fragmenty ludzkie. Na-
tychmiast powiadomiono 
pobliski III Komisariat 
Policji przy ul. Dwor-
skiej (dziś ul. Org. WiN). 
Na miejsce przybyli 
szybko podkomisarz 
Sołtyk oraz komendant 
wojewódzki Elzesser-
-Niedzielski. Śledztwo 
podjęli komisarze Polak 
i Kowalczyk z wydziału 
śledczego i brygady mor-
derstw. Trop prowadził 
na pobliskie wysypisko 
śmieci, gdzie odnaleziono 

kolejne fragmenty ciała: 
ręce, stopy, części tułowia. 
Sekcja zwłok wykazała, 
że zamordowana była ro-
słą, tęgą kobietą w wieku 
ok. 80 lat, a ćwiartowa-
nia dokonano siekierą 
i bardzo ostrym nożem. 
Na apel w prasie zgłosiła 
się do prosektorium ko-
bieta, która potwierdzi-
ła, że szczątki należą do 
zaginionej przed kliku 
dniami jej sublokatorki 
Józefy Wojtuszkowej.
Policja wpadła na trop 
morderców,  którymi 
okazali się małżonkowie 
Metzlerowie, z zawodu 
rzeźnicy, prowadzący jat-
kę na Bałuckim Rynku. 
W ich mieszkaniu znale-
ziono przedmioty należą-
ce do denatki, a motywem 
zbrodni okazał się zwykły 
rabunek. W głośnym pro-
cesie Sąd Okręgowy ska-
zał Jana Metzlera na karę 
śmierci, a jego żonę Jani-
nę na 12 lat więzienia. agr

1875−1952) i brat Vytautas 
(1905−1970) używali nazwi-
ska Bacevičius i uważali się 
za Litwinów. Matka Ma-
ria Modlińska była Polką 
i pozostała trójka dzieci 
(była jeszcze jedna siostra 
Wanda, poetka i dzienni-
karka) 

  Z kart „Ziemi obiecanej”

MUZYCZNA RODZINAMUZYCZNA RODZINA

WESOŁE 
 MIASTO

– Nie spodziewałem się, żebyś był 

Kuferek Kuferek 
ReymontaReymonta

FOTOFOTOFOTOFOTO
RADARRADAR

BERBELUCHA I CHABANINA
Innym słowem bardzo po-
pularnym w Łodzi w ma-
sarskim fachu, choć niezna-
nym w innych regionach, jest 
również „brzuszek”, czyli 
tłusta część tuszy wieprzowej. 
Z niego i słoniny wytwarzano 
np. smalec ze skwarkami albo 
podawano smażony „brzu-
szek” z wędzonym boczkiem 
jako okrasę i dodatek do ziem-
niaków czy kopytek.   agr

Mural na budynku 
przy ul. Skrzywana 6, 
upamiętniajacy inżyniera 
Stefana Skrzywana, 
twórcę łódzkich wodociągów 

Masakra na BałutachMasakra na BałutachŁÓDZKIE ŻYCIE...ŁÓDZKIE ŻYCIE...
– We mnie się wszystko burzy, 
patrząc na to, co się tutaj dzieje.
– Cóż się dzieje? Dobrze się dzieje, 
robią się pieniądze i basta.

– Ile cię to wszystko kosztuje?
– Płacę, grubo płacę – wekslami. 
  Mieszkanie zapłaciłem wekslem,  
    meble wekslem, modniarkę 
     wekslem, wszystko wekslem. 
    Skąd ja mogę wiedzieć, co mnie 
   to razem kosztuje, będę wiedział 
    dopiero jak się położę, ile zechcą 
    wziąć za sto. Teraz nic nie wiem.

WYTNIJ

chabanina oznacza koninę. niaków czy kopytek.   agr twórcę łódzkich wodociągów 

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 
ZAPRASZAZAPRASZA
KUPONKUPON
UWAGA: Ważny w dniach 28 i 29 sierpnia 2021. 1 kupon uprawnia do zakupu 1 biletu 
do Centrum Nauki i Techniki EC1 za 1 zł. Zakup dostępny w punktach kasowych EC1 Łódź.

ZA 1 ZŁ1 ZŁ
28 i 29 SIERPNIA28 i 29 SIERPNIA

C E N T R U M
N A U K I  I  T E C H N I K I

REKLAMA

Kiejstut Bacewicz
Warto przy okazji wspo-
mnieć o polsko-litewskiej 
rodzinie Bacewiczów. Jego 
siostra Grażyna (1909–1969) 

Ojciec Vincas (Wincenty; 

karka) 

Kiejstut Bacewicz

Grażyna Bacewicz

uważała się za rodo-
witych Po-

laków.
agr
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