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AKTUALNOŚCI2

NA SYGNALE
OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA?

CZUJNY PO SŁUŻBIE

Policjanci zatrzymali 
dwóch młodych męż-
czyzn, którzy ukradli 
kartę bankomatową 
należącą do koleżanki 
z pracy. Jeden ze zło-
dziei użył jej do kupienia 
papierosów w sklepie, 
które potem odsprzedał, 

Na ulicy Wróblewskie-
go kierowca renault 
wjechał w inne samo-
chody i uciekł z miejsca 
wypadku. Świadkiem 
zdarzenia był poli-
cjant, który powiadomił 
o wypadku komendę 
i ruszył w pogoń za 
uciekinierem. Uda-
ło mu się zatrzymać 
sprawcę na jed-

żeby zdobyć gotówkę. Poli-
cjanci od samego początku 
podejrzewali współpracow-
ników kobiety o kradzież. 
Po zebraniu dowodów za-
trzymali 22- i 23-latka. Star-
szy od razu przyznał się do 
kradzieży.  Złodziejom grozi 
nawet 10 lat więzienia.  rd

nym z pobliskich par-
kingów.
Zatrzymany 47-latek 
był nietrzeźwy (miał 
1,7 promila alkoholu 
w organizmie) i agre-
sywny. Policjanci 
musieli skuć go kaj-
dankami. Kiedy wy-
trzeźwiał, postawiono 
mu szereg zarzutów, 
za które grozi nawet 
3-letnia odsiadka.                                  
                                   rd

1000 pomysłów na Łódź
W kolejnej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego 
króluje zieleń i rekreacja. 
Łodzianie chcą zmieniać 
swoje miasto i znowu 
mają na nie mnóstwo po-
mysłów.

Budżet Obywatelski to 
pula pieniędzy z miejskiej 
kasy, o której decydują 
sami mieszkańcy. Do wy-
dania w najbliższej edycji 
jest 26 mln złotych. Wła-
śnie zakończył się etap 

W sobotę i niedzielę (12 
i 13 czerwca) wszyst-
kie tramwaje kursujące 
na Teofi lów dojeżdżać 
będą jedynie do dworca 
Łódź Żabieniec. Dalej 
pasażerów zawiozą au-
tobusy komunikacji za-
stępczej Z8.

Na łódzkich ulicach po-
jawiły się wysokie, czer-
wone skrzynki. 

Jest ich 30 i stoją na naj-
częściej uczęszczanych 
przystankach tram-
wajowych i autobuso-
wych. To dystrybutory 
z naszą gazetą Łódź.
pl. W środku znajdziecie 
najnowsze wydania gaze-
ty, zupełnie za darmo. 
Aby wyjąć Łódź.pl ze 
skrzynki, wystarczy 
złapać za uchwyt, od-
chylić klapę i zabrać je-
den z numerów. Pojem-
niki są codziennie rano 
uzupełniane o nowe eg-
zemplarze, a jeśli zdarzy 
się, że są puste, oznacza 
to, że nakład naszej gaze-
ty już się wyczerpał.
Łódź.pl znajdziecie także 
w bibliotekach i miejskich 
przychodniach. W dni 

powszednie rano i wie-
czorem rozdajemy ją też 
na największych łódzkich 
skrzyżowaniach. Pełną li-
stę miejsc, w których znaj-
dziecie gazetę, zamieścili-
śmy na stronie 13.      RD

Do 25 czerwca nie może-
my korzystać ze sprzę-
tu wodnego na Stawach 
Jana, w Arturówku czy na 
Młynku. 

Rządowe rozporządze-
nie zabrania wypoży-
czania na miejskich 
przystaniach kajaków 
i rowerów wodnych.
Ta decyzja rządu jest 
o tyle niezrozumiała, 
że od końca maja moż-
na pójść na basen czy do 
aquaparku, ale na plażę 
już nie. Miejskie obiekty 
respektują pandemiczne 
obostrzenia, ale prywat-
ne wypożyczalnie sprzętu 
już nie wszystkie. Tak jest 
m.in. na Stawach Stefań-
skiego, gdzie można po-
pływać na kajaku.

sasza

zgłaszania wniosków do 
budżetu i łodzianie po raz 
kolejny pokazali, że chcą 
mieć wpływ na swoje mia-
sto. Przygotowali ponad ty-
siąc różnych pomysłów.
- Jedna czwarta z nich to 
projekty zielone, a kolejne 
25 proc. to mała infrastruk-
tura, taka jak ławki czy ko-
sze. Tuż za nimi uplasowały 
się projekty dotyczące spor-
tu i rekreacji – mówi Kata-
rzyna Dyzio, dyrektor Biura 
Aktywności Miejskiej.

Tramwaje pojadą krótszą 
trasą, ponieważ trzeba 
wymienić zwrotnicę przy 
ul. Szczecińskiej. To kolejny 
etap naprawy krańcówki na 
Teofi lowie, która do tej pory 
prowadzona była nocą, 
aby nie utrudniać ruchu. 
W poniedziałek tramwaje 
wrócą na swoje trasy.   rd

O tym, które wnioski 
zostaną zrealizowane 
w przyszłym roku, zde-
cydują łodzianie. Jak co 
roku, głosowanie jest 
zaplanowane na jesień. 
W poprzednich latach 
wygrywało m.in. sadze-
nie drzew na wielu łódz-
kich ulicach czy budowa 
największego w Łodzi 
placu zabaw na terenie 
po Lunaparku.

Agnieszka Rutkowska

MIESZKAŃCY DECYDUJĄ

TU ZNAJDZIESZ ŁÓDŹ.PL

NA DROGACH

COVID-19

redakcja@biblioteka.lodz.pl
Aleksandra Hac

sekretariat@biblioteka.lodz.pl
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SŁONIE
WRÓCĄ DO ZOO

KSIĘŻY MŁYN CORAZ PIĘKNIEJSZY

Aleksander będzie 
pierwszym lokatorem 
Orientarium. To słoń 
indyjski, który prze-
prowadzi się do nas 
z Niemiec. Jakie jesz-
cze zwierzęta zamiesz-
kają niedługo w łódz-
kim zoo?

Wszyscy z niecier-
pliwością czekamy 
na otwarcie Orienta-
rium. To nowoczesny 
pawilon, w którym 
przeniesiemy się do 
Azji. Wybiegi będą za-
aranżowane tak, aby 
zwierzęta czuły się naj-
bardziej komfortowo, 
a odwiedzający mogli 
je podglądać w warun-
kach bliskich tym natu-
ralnym.
Na budowie zakończy-
ły się już najpoważ-
niejsze prace. W tej 
chwili trwa napełnianie 
basenów wodą oraz 
urządzanie wybiegów. 
Łódzkie zoo czeka 
też na nowych loka-
torów Orientarium. 

Na robotniczym osie-
dlu pięknieją kolejne 
domy. Księży Młyn 
zachwyca już nie tylko 
kameralnym klimatem, 
ale także odnowionymi 
zabytkami

Metamorfozę osiedla 
nie sposób przeoczyć. 
Z trzech rzędów domów 
robotniczych pierwszy 
jest już cały odnowio-
ny. Sześć famuł pięknie 
prezentuje się z odno-
wionymi fasadami, ich 
wnętrze też zachwyca. 
- Wyposażone we 
wszystkie media miesz-
kania, niektóre dwupo-
ziomowe, zielona sto-
larka okienna, kolorowe 
witraże, równe podło-

Zaraz rozpoczną się zapisy 
na łódzkie półkolonie. To 
propozycja dla każdego, 
kto lato spędzi w mieście.

28 czerwca wystartuje 
pierwszy turnus letnich 
półkolonii organizowa-
nych przez szkoły dla 
dzieci, które wakacje spę-
dzają w Łodzi. Zajęcia 
będą dla najmłodszych 
uczniów z klas I–IV, nie 
ma rejonizacji, co oznacza, 
że można się zapisać na 
zajęcia do dowolnej pla-
cówki. 
W poniedziałek, 14 czerw-
ca na stronie uml.lodz.pl 
w zakładce edukacja i Lato

gi. W pierwszy remont 
mieszkańcy nie wierzyli, 
ale odkąd worek z inwe-
stycjami się rozwiązał, 
każdy chce tu zamieszkać 
– mówi Agnieszka Kowa-
lewska-Wójcik, dyrektor 
Zarządu Inwestycji Miej-
skich.
Kiedy Scheibler budował 
je dla pracowników swo-
jej fabryki w XIX wieku, 
zaoferował im kilkunasto-
metrowe klitki, w których 
miały pomieścić się całe 
rodziny. Palono w piecu, 
wodę noszono ze studni, 
toalety były na podwórku 
i tak osiedle przetrwało 
ponad 100 lat.
Teraz, dzięki programo-
wi rewitalizacji, kolejne 
famuły zamieniają się 

w mieście ukaże się lista 
organizatorów półkolonii, 
z adresami i numerami 
telefonów. Zapisy ruszą 
17 czerwca bezpośrednio 
w szkołach. 
Tak jak w poprzednich 
latach, półkolonie będą 
organizowane od po-
niedziałku do piątku, 
w godz. 7:00–17:00,
wszystkie atrakcje są 
bezpłatne, rodzice pła-
cą jedynie za obiad – 15 zł 
dziennie. Turnusy są 
1- lub 2-tygodniowe, ro-
dzice zdecydują, na jak 
długo dziecko zapisać.  
    

Monika Pawlak

w komfortowe domy dla 
łodzian. W tej chwili w re-
moncie jest sześć kolejnych 
domów, a w wakacje ta liczba 
powiększy się jeszcze 
o cztery.

AHa 

– Pierwszym mieszkańcem 
zostanie słoń Aleksander, 
który przyjedzie do nas na 
początku lipca z ogrodu zoo-
logicznego w Niemczech. 
W połowie lipca na swój wy-
bieg wprowadzą się kroko-
dyle gawialowe, pierwszy 
orangutan, Yoko, oraz gibon 
– zapowiada Tomasz Jóźwik 
z zoo. 
- Aleksander ma 43 lata 
i będzie najpewniej prze-
wodnikiem stada, które 
stworzymy w Łodzi. Po 
nim przyjadą jeszcze dwa 
samce. Więcej powiedzieć 
nie możemy, bo o tym, jak 
dalej będzie się rozwijać 
nasze stado, zadecydu-
je koordynator gatunku 
– zapowiada Adam Tro-
chim, 
specja-
lista od 
słoni
z łódzkie-
go zoo.
Otwarcie 
Orientarium jest plano-
wane na jesień tego roku. 

Paulina Klimas-Stasiak
18 makaków

LATEM ŁÓDZKIE ZOO JEST OTWARTE CODZIENNIE OD 9:00 DO 19:00
POMYSŁ NA WYCIECZKĘ

SŁONIE
WRÓCĄ DO ZOO

– Pierwszym mieszkańcem 

BUDUJEMY ORIENTARIUM

REWITALIZACJA LATO W MIEŚCIE

3 rekiny!18 makaków 3 rekiny!
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2 krokodyle gawiale

4 orangutany
2 niedźwiedzie azjatyckie

W połowie lipca na swój wy-
bieg wprowadzą się kroko-
dyle gawialowe, pierwszy 
orangutan, Yoko, oraz gibon 
– zapowiada Tomasz Jóźwik 

- Aleksander ma 43 lata 
i będzie najpewniej prze-
wodnikiem stada, które 
stworzymy w Łodzi. Po 
nim przyjadą jeszcze dwa 
samce. Więcej powiedzieć 
nie możemy, bo o tym, jak 
dalej będzie się rozwijać 
nasze stado, zadecydu-
je koordynator gatunku je koordynator gatunku 
– zapowiada Adam Tro-

2 niedźwiedzie azjatyckie

CO ZOBACZYMY 
W ORIENTARIUM:

3 słonie indyjskie

I WIELE
INNYCH!

W Orientarium
powstanie

imponujący 
wybieg dla słoni

w komfortowe domy dla 
łodzian. W tej chwili w re-
moncie jest sześć kolejnych 
domów, a w wakacje ta liczba 
powiększy się jeszcze 
o cztery.

AHa 

Famuły – na Śląsku domy robotnicze nazywa się fami-
lokami, w Łodzi inaczej – famułami. Nasze miały wię-
cej szczęścia do inwestycji, prawie wszystkie zostaną 
zmodernizowane.

INFO

FOT. LODZ.PL, ENVATO.ELEMENTS.COM,  ZOO ŁÓDŹ, WIKIPEDIA

FOT. LODZ.PL

Półkolonie Półkolonie 
dla najmłodszychdla najmłodszych
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ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA

Plan  ŁSI na ten rok to pra-
wie 130 inwestycji. W Łodzi 
powstanie 10 km nowej ka-
nalizacji sanitarnej, 6 km 
nowej sieci wodociągowej; 
a modernizację czekają 3 km 
wodociągów.

Łódzka Spółka Infra-
strukturalna prowadzi 
prace w całej Łodzi. Na 
ukończeniu są inwestycje 
w ul. Kolumny i ul. Za-
rzewskiej, natomiast za-
awansowane roboty przy 
kanalizacji prowadzone są 
w ulicach: Młynek, Ślą-
skiej, Poselskiej, a także 
Łąkowej, Listopadowej, 
Drewnowskiej, Żeligow-
skiego, Łozowej i Jabłonio-
wej. 

Inwestycje na osiedlach
Szeroki front robót ŁSI 
otworzyła też na Milesz-
kach. W ulicy Pomorskiej 
na odcinku od ul. Iglastej 
do  ul. Juhasowej budo-
wana będzie zarówno 
kanalizacja sanitarna, jak 
i sieć wodociągowa. Prace 
odbywają się na długości 
4 km, a ich łączny koszt to 
10 mln zł. Tutaj dodatkowo 
budowana jest sieć wod-
no-kanalizacyjna w samej 
Juhasowej i w ulicy Gorce.
Z większych planów na 
przyszły rok jest urucho-
mienie inwestycji na osie-
dlu Łagiewniki. - To bar-
dzo ważna i wyczekiwana 
przez mieszkańców inwe-

stycja. Jej przeprowadzenie 
umożliwi skanalizowanie 
całego osiedla w ciągu naj-
bliższych 5 lat – informuje 
Michał Krzysztoszek z ŁSI.

Pieniądze na inwestycje
ŁSI fi nansuje inwestycje 
m.in. z czynszu dzier-
żawnego, który do spółki 
wpłaca Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji. To opła-
ta za korzystanie z sieci 
wodno-kanalizacyjnej na-
leżącej do ŁSI. Część opła-
ty za wodę w Łodzi jest 
przeznaczana właśnie na 
czynsz dzierżawny.

Agnieszka Rutkowska, 
Aleksandra Hac

Nowe łódzkie laborato-
rium chce zrobić rewolucję
w branży spożywczej. Produ-
kowane tam białko z rzepaku 
ma być zdrowym zamienni-
kiem dla mięsa.
Dzisiaj najpopularniej-
szym zamiennikiem mięsa 
są produkty sojowe. Pro-
blem w tym, że trzeba je 
sprowadzać z zagranicy, 
a produkcja ma wpływ 
na środowisko. Wykorzy-
stanie rzepaku pozwala te 
problemy rozwiązać, bo 
wykorzystuje się to, co zo-

Łodzianie zdecydowali, że 
ul. Stefanowskiego zamieni 
się w tzw. woonerf. Remont 
właśnie się zaczął.

Ulica Stefanowskiego łą-
czy budynki Politechniki 
Łódzkiej, hali sportowej, 
lodowiska i hali Expo 
z okolicznymi parkami 
i zieleńcami. Nie jest duża, 
ale ma potencjał zamienić 
się w zielony pasaż, pełen 
zieleni, ławek i ogródków 
gastronomicznych. I tak 
się właśnie dzieje. W do-
datku za sprawą łodzian, 
którzy zdecydowali w Bu-
dżecie Obywatelskim 
o przebudowie odcinka od 
ul.  Radwańskiej do ul. Po-
tza.
Remont właśnie się zaczął, 
a ekipa budowlana zdarła 

Łódzkie fi rmy mogą liczyć 
na pomoc w zakupie roweru 
towarowego z napędem elek-
trycznym. Wnioski można 
składać do 16 czerwca.

Jesteśmy pierwszym mia-
stem w Polsce, w którym 
przedsiębiorca może do-
stać dofi nansowanie na 
kupienie tzw. roweru 
cargo, czyli roweru do 
przewożenia większych 
bagaży. To ekologiczna 
alternatywa dla fi rm, które 
mogą zrezygnować z sa-
mochodów w podróżach 
służbowych.
Jak to działa? Koszt ro-
weru cargo ze wspoma-
ganiem elektrycznym 
to 7,5 tys. zł. Veolia 
sfi nansuje połowę 
kosztów jego 
zakupu, a mia-
sto dwuletni 
serwis pojazdu. 
Fundusz na do-
fi nansowania za-
łożyła fundacja 
Normalne Mia-
sto – Fenomen 

DOFINANSOWANIE

stało z tłoczenia oleju, 
w dodatku lokalnie, na te-
renie Polski. 
- Białko z rzepaku ma 
doskonałe wartości od-
żywcze. Jest łatwo tra-
wione i przyswajalne. 
Dotychczasową przeszko-
dą w stosowaniu go 
w przemyśle spożywczym 
był jego charakterystycz-
ny, gorzki posmak. Nasza 
technologia całkowicie 
ten problem usuwa – za-
pewnia Piotr Wnukowski, 
współzałożyciel i wicepre-
zes NapiFeryn BioTech, 
fi rmy, która otworzyła 

właśnie w Bionano-
parku swoje łódzkie 

laboratorium.
Jeśli plany roz-
woju fi rmy uda 
się zrealizować, 
rzepakowe biał-
ko może trafi ć na 
nasze stoły już za 

2–3 lata.

Edyta Bąk

już z ulicy starą nawierzch-
nię. Po zakończeniu prac 
w ziemi zacznie się ukła-
danie nowej nawierzchni. 
Cel jest taki, żeby zwężyć 
jezdnię i uspokoić ruch 
samochodowy, a więcej 
przestrzeni oddać pieszym 
i na rekreację. Przebudowa 
obejmie też skrzyżowania, 
aby poprawić na nich bez-
pieczeństwo.
Do istniejącej zieleni zo-
staną dodane nowe nasa-
dzenia. Przybędzie ławek, 
stojaków na rowery oraz 
nowych latarni. Co cie-
kawe, część miejsc par-
kingowych, które zostaną 
teraz wybudowane, latem 
zamieni się w ogródki ga-
stronomiczne.

Rut

i to ona w drodze konkursu 
wyłoni przedsiębiorców, 
którzy kupią rowery na 
korzystnych warunkach.
Wnioski można składać do 
16 czerwca. Szczegóły kon-
kursu znajdują się na stro-
nie www.rowerowalodz.
pl/towarower
Z dofi nansowaniem moż-
na kupić rowery Urban 
Arrow, do którego pomie-
ści się nawet 100 kg baga-
żu. Dzięki elektrycznemu 
wspomaganiu przewiezie-
nie takiego ładunku nie 
stanowi problemu.

rd

RZEPAK
jak mięso
TECHNOLOGIE

Deptak
na Stefanowskiego
FOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL

BUDŻET OBYWATELSKI

Rowery
ze wspomaganiem

Budują, remontująBudują, remontują
i modernizująi modernizują
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Ponad 40 wystaw w całym 
mieście, prezentacje prac 
150 artystów, w tym Andy’ego 
Warhola, Romana Opałki czy 
Natalii LL. Od czwartku trwa 
w Łodzi Fotofestiwal.

W programie jubileuszo-
wej, dwudziestej edycji 
Fotofestiwalu znalazła się 
wystawa zbiorowa „Rein-
karnacja” w Art_Inkuba-
torze w Fabryce Sztuki (ul. 
Tymienieckiego 3), na któ-
rej prezentowane są prace 
takich artystów jak: Ry-
szard Waśko, Aleksandra 
Ska czy Karolina Breguła. 
Na szczególną uwagę za-
sługują także wystawy 
realizowane wspólnie 
z Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Po raz pierwszy w Polsce 
będzie można zobaczyć 
tak obszerną prezentację 
kolekcji fotografi i Muzeum 
Sztuki, a na niej blisko 
200 prac takich artystów 

„Budzimy Kulturę” to in-
teraktywna wystawa, która 
będzie dostępna bezpłatnie 
na ulicach miasta do połowy 
czerwca.

Animowane obrazy znaj-
dziemy na przystankach 
autobusowych. Miejska 
kampania zwraca uwagę 
przechodniów ruchomymi 
elementami w statycznych 
obrazach. Na prezentowa-
nych pracach pojawiają 
się historie mieszkańców 
Łodzi. Ich bohaterowie 
odkrywają na nowo ofertę 
kulturalną swojego miasta.
Autorem rysunków jest 
Piotr Chrzanowski, twór-
ca, który ma na koncie 
także kilkanaście wielko-
formatowych murali. Za 
elementy animowane od-
powiedzialny jest Wojciech 
Burczak, grafi k i fi lmowiec.

redKu

Poczuj się, jak łodzianin z początku 
XX wieku! W Muzeum Kinematografi i 
(pl. Zwycięstwa 1) dostępna jest nowa 
wystawa stała „Łódź fi lmowa”. Wiele 
eksponatów i unikatowych obiektów 
można uruchomić i poznać zasady ich 
działania. 

jak: Nadar, Karol Hiller, 
Witkacy, Zofi a Rydet, 
Zbigniew Libera, Roman 
Opałka czy nawet, spoza 
kolekcji fotografi i, słynną 
Marilyn Monroe Andy’ego 
Warhola.
W ms1 (ul. Gdańska 43) 
można obejrzeć indywidu-
alną wystawę Agnieszki 
Kurant – artystki pocho-
dzącej z Łodzi, której pra-
ce można było dotychczas 
oglądać w Muzeum Gug-
genheima czy na Biennale 
Architektury w Wenecji.
W OFF Piotrkowska poka-
zane zostaną m.in. wysta-
wy przygotowane wspól-
nie przez trzy łódzkie 
uczelnie – Szkołę Filmową, 
Akademię Sztuk Pięknych 
i Uniwersytet. Bilety od 5zł 
– na wybrane wydarzenia 
– do 30 zł za karnet na cały 
festiwal.

KaWa

FOTOFESTIWAL

Wystawa,
jakiej jeszcze
NIE BYŁO!

Fotofestiwal potrwa
do 27 czerwca

Co kryje
Łódź fi lmowa?

Bilet do muzeum
znajdziesz na stronie 16

Autobiografi a 44 prezy-
denta USA jest zaska-
kująco szczerą i pełną 
wzruszających refl eksji 
opowieścią o osobistej 
przemianie Obamy. 
O tym, jak z niefrasobli-
wego ucznia, średniego 
koszykarza i nieustan-
nego imprezowicza stał 
się działaczem społecz-
nym, a później najpotęż-
niejszym człowiekiem 
świata. Były prezydent 
USA wspomina ważne 
dla siebie postaci i lekcje, 
jakie od nich odebrał. Są 
wśród nich m.in. Vaclav 
Havel i Lech Wałęsa. 
Książka dokumentuje 
najważniejsze wydarze-
nia w historii, których 
bezpośrednim świad-
kiem albo też spraw-
cą był Barack Obama. 
Z racji na swoją objętość 
(880 stron) lektura auto-
biografi i byłego prezy-
denta USA szczególnie 
pochłonie miłośników 
Stanów.

„Ziemia obiecana” 

Barack Obama

Klub ksiązki
LODZ.PL

Klub ksiązki

Nasza ocena:

RUCHOMEPLAKATY
RUCHOME
PLAKATY
w centrum miasta

BUDZIMY KULTURĘ

FOT.LODZ.PL

FOT.LODZ.PL FOT.LODZ.PL
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BĄDŹ MODNA

Co w tym sezonie jest w mo-
dzie, jak wyglądają trendy 
na wiosnę i lato, a przede 
wszystkim jak ubrać się mod-
nie, ale i wygodnie? 

Wbrew pozorom nie bę-
dzie to trudne, w tym 
sezonie modne są dresy! 
Wygodne, dzianinowe 
komplety, które sprawdzą 
się zarówno na spacerze, 
jak i zakupach. 

Oprócz tego jeans: spodnie 
oversize, koszule czy 
kurtki, w towarzystwie 
pastelowych dodatków 
będą wyglądały świeżo 
i z pewnością odejmą nam 
kilka lat.
Według Instytutu Panto-
ne kolorami roku 2021 jest 
uspokajający szary i sło-
neczna żółć, możemy no-
sić je osobno lub dowolnie 
łączyć. 

Elegancko
      wejdź

SENIORADKA

EleganckoEleganckoEleganckoElegancko
wejdźwejdźwejdźwejdźElegancko
wejdźEleganckoElegancko
wejdźElegancko
wejdź

w słoneczny sezonw słoneczny sezon 
Poza tym w modzie także 
róż, we wszystkich odsło-
nach i formach – od paste-
lowego, przez pudrowy, 
brudny róż, a także mali-
nę, koral i rubin. Modne 
połączenia to te z beżem 
czy karmelem, ale dobrze 
będzie wyglądać także 
z klasyczną bielą i czernią. 
Postaw przede wszystkim 
na wygodę.

redSe

KURSY DLA SENIORA

WAŻNA INFORMACJANAJPROSTSZE DANIA W SEZONIE LETNIM

Trwa sezon na szparagi. Trze-
ba się spieszyć, bo jest sto-
sunkowo krótki – możemy się 
nimi cieszyć przez dwa mie-
siące w roku. 

Te warzywa mają spo-
ro wartości odżywczych, 
a przy tym niewiele kalo-
rii, dlatego warto z nich 
skorzystać w kuchni. Tym 
bardziej, że ich przygoto-
wanie trwa kilka minut.

Przygotuj szparagi. Zie-
lone są dużo łatwiejsze 
w obróbce – nie trzeba ich 
obierać, wystarczy odła-
mać zdrewniałe końcówki, 
naciskając lekko końce ło-
dyg, same pękną w odpo-
wiednim miejscu. 

Rozgrzej oliwę i podsmaż 
na niej szparagi, wystarczy 
kilka minut.

Pod koniec dodaj pokrojo-
ny ząbek czosnku, skórkę 
startą z połówki cytryny 
i  kilka plasterków chili.

Tak przyrządzone szpa-
ragi świetnie sprawdzą 
się w towarzystwie jajka 
w koszulce lub sadzonego. 
Szparagi można także 
ugotować w lekko oso-
lonej wodzie (wystarczą 
3–4 minuty). Wskazówka: 
gotując szparagi wybierz 
wysoki garnek i wstaw je 
pionowo (możesz je zwią-

zać bawełnianym 
sznurkiem), tak 
by ich głów-

Jędrne i chrupkie
– sposób na szparagi

Jak wysłać zdjęcie MM-
Sem, jak sprawdzić pocztę  
e-mail w telefonie, skąd 
pobrać darmowe aplikacje 
na smartfona? Możesz na-
uczyć się tego wszystkie-
go na zajęciach z obsługi 
smartfona.
Fundacja „Jagiełło” zapra-

Zbyt późno wykryty rak pier-
si zabija, dlatego warto się 
przebadać. Jeśli masz między 
50 a 69 lat, możesz wziąć 
udział w bezpłatnych bada-
niach.

W czwartek, 17 czerwca 
w godz. 9:00–17:00, w ra-
mach programu profi lak-
tyki raka piersi, przy Apte-
ce Rosa (ul. Armii Krajowej 
34) zaparkuje mammobus. 
Badanie trwa zaledwie 
kilka minut. Możesz sko-

rzystać z badania bez 
żadnego skierowa-
nia, jeśli nie mia-
łaś mammografi i 
w ciągu ostat-
nich dwóch 
lat lub miałaś 
mammografię 
w ciągu ostat-
nich dwóch lat, 
ale otrzyma-
łaś pismo, które 
wskazuje Cię do 
badania. 

rd

sza na warsztaty doskona-
lące obsługę smartfonów. 
Zajęcia odbędą się w środę, 
16 czerwca w godz. 16:00–
17:00 w  siedzibie Klubu 
Seniora (ul. Łagiewnicka 
118D). Udział bezpłatny, 
zapisy: 790 203 046. 

RedSe

Obsługa smartfona
to prostsze niż myślisz

ki nie były zanurzone we 
wrzątku. Dzięki temu po-
zostaną jędrne i chrupkie. 
Szparagi możemy także 
dorzucić do ulubionego 
sosu, z którym podajemy 
makaron, lub dodać do 
ulubionej tarty. 
Świetnie sprawdzą się tak-
że na grillu! Solo lub owi-
nięte boczkiem będą do-
brym dodatkiem do mięs 
i sałat. 

KaWa
1

2

3

FO
T. 

Lo
uis

 Ha
nse

l

FOT.LODZ.PL

FOT.Katie Franklin 

BEZPŁATNE  badanie piersi

FOT. National Cancer 
Institute

Podziel się przepisem:
redakcja_senior@biblioteka.lodz.pl



TWOJA HISTORIA Piątek, 11 czerwca  |  nr 4/2021 7

ROWEREM
PRZEZ ŚWIAT

Wsiadłem na rower i zaczą-
łem jeździć, no bo co? Całe 
życie przed telewizorem spę-
dzić? – opowiada Piotr Kolen-
da, który rowerem dojechał 
na Nordkapp, najbardziej wy-
sunięty na północ fragment 
Europy.

Ponad 2.700 kilometrów 
rowerem, a w sakwach 
43 kg. Zapasowe dętki do 
kół, namiot, jedzenie, ko-
smetyki – wszystko, co po-
trzebne na kilkutygodnio-
wej wyprawie rowerowej, 
musiało się zmieścić.

Jak się potem okazało, zdecy-
dowanie za dużo. Mogłem da-
rować sobie chociażby świece 
czy znaczną część prowiantu. 
Makaron można kupić wszę-
dzie, a noce polarne są tak 
jasne, że niepotrzebna jest ani 
świeczka, ani latarka – mówi 
Piotr.

Piotr wyruszył w rowero-
wą podróż sam. W jedną 
stronę miał ponad 2.200 
kilometrów. 

Dlaczego pojechałem sam? 
Dla widoków to na pewno, 
chciałem zobaczyć to miejsce, 
gdzie słońce nie zachodzi, ale 
przede wszystkim chciałem 
się sprawdzić. Czy dam radę. 

Dziennie jechał od 150 do 
200 kilometrów. Do wy-
prawy przygotowywał 
się dwa lata. Głównie jeśli 
chodzi o sprzęt. 

Najlepiej jest mieć rower ze 
średniej półki. Jak się coś po-
psuje, nawet na końcu świata, 
to każdy drobny mechanik go 
naprawi. Nie ma sensu kupo-
wać wypasionych rowerów za 
wielkie pieniądze – dodaje 
Piotr.

Miłość do rowerów prze-
kazał Piotrowi w genach 
ojciec. Ale dla Piotra nie 
była to łatwa miłość.

Po kontuzji łąkotki w kolanie, 
jak miałem 17 lat, odstawiłem 
rower na dobrą dekadę. Po-
tem tata wyciągnął mnie na 
zlot kolarski w Bieszczady, 
przeczołgał solidnie po tych 
górkach i powoli zacząłem 
wracać do roweru – opowia-
da Piotr. – Łąkotki nie zope-
rowałem nigdy, dzięki temu 
mam teraz swoją własną po-
godynkę w kolanie. 

Najpierw były podróże po 
województwie łódzkim 
i  po Polsce. Potem Nord-
kapp.

A pomysły na kolejne wy-
prawy pojawiały się same. 

Trzy razy byłem w Rosji. Raz 
w Afryce na Saharze. Tam 
trzeba było wypijać 7 litrów 
wody dziennie. Dzień w dzień 
37 stopni ciepła. Ale rowerem 
zwiedziłem też Włochy, Fran-
cję i wiele innych krajów. 
W sumie było ich 27. Czasem 
były to bardziej zorganizowa-
ne wyjazdy, z innymi kola-
rzami, a czasem spontanicz-
nie jechałem gdzieś zupełnie 
sam. 

Podczas każdej wyprawy 
było coś, co robiło na Pio-
trze ogromne wrażenie. 
W Rosji – przepych Mo-
skwy, w Norwegii – pra-
wie 7-kilometrowy drogo-
wy tunel podmorski.

Jechać tym tunelem, to jest 
niesamowite przeżycie, echo 
tak odbija wszystko, że jak 
mija cię auto, to tak jakby F16 
w Łasku lądował!

Piotr Kolenda planuje 
kolejne wyprawy. Jed-
nym z  marzeń jest Islan-
dia. Oczywiście tylko na 
dwóch kółkach.

Dlaczego? Bo rowerem moż-
na dojechać wszędzie. A ra-
dość ze zwiedzania jest zupeł-
nie inna, niż podczas podróży 
autem. Widzisz więcej i czu-
jesz więcej.

RUT

DWA KÓŁKA – TYSIĄCE KILOMETRÓW!

Dwa kółka to dla mnie
cały świat! 

Piotr Kolenda, 56 l.
Bałuty

Skandynawia, Sahara, Rosja…
dla chcącego nic trudnego!

Tuż przed wjazdem do 
7-kilometrowego tunelu 

podmorskiego

Sakwy Pana Piotra
muszą pomieścić wszystko,

co niezbędne na wielodniowe wyprawy

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji lub hobby:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.plJAKA JEST TWOJA HISTORIA?

FOT. ARCHIWUM PIOTRA KOLENDY
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GIEŁDA MINERAŁÓW, KULTOWA POMOC 
DOMOWA POWRACA!

RELAKS W LESIE

PREMIERA TEATRU POWSZECHNEGO

SPOTKANIE 
Z WOJCIECHEM ORLIŃSKIM

POCZĄTKI 
PRZEMYSŁOWEJ 
 ŁODZI NA WARSZTATACH

SPLATAJ

OSCAROWE

Jak zrobić interes 
życia? Co robić, 
kiedy misterny plan 
okaże się niedosko-
nały? Czy po raz 
kolejny nieocenione 

okaże się wsparcie 
Nadii, która wie, jak 
skutecznie uporząd-
kować życie swoich 
pracodawców? 

Masz dosyć miejskiego zgieł-
ku? Chcesz odpocząć w oto-
czeniu drzew? Wybierz się 
na spacer terapeutyczny do 
Lasu Łagiewnickiego.

Rękodzieło oraz wyjątkowe 
wyroby jubilerskie i ozdoby, 
których nie spotkasz w żad-
nym innym miejscu! 

Giełda minerałów, biżu-
terii i skamieniałości 
w sobotę i niedzie-
lę zagości w Zatoce 
Sportu Politechniki 
Łódzkiej (al. Politechniki 
10). Wystawcy pokażą nie 
tylko minerały, ale także 
skamieniałości, ręcznie ro-
bioną biżuterię, meteoryty, 
bursztyny, kości dinozau-
rów oraz kamienie szla-
chetne.

„Czytasz – widzisz przy-
szłość” to nowy projekt 
Biblioteki Miejskiej.

W piątek w Bibliotece 
Rozgrywka (ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 3) 
rozpocznie go spotkanie 
z Wojciechem Orlińskim, 
dziennikarzem, pisarzem 
i autorem biografi i „Lem. 
Życie nie z tej ziemi”. 
Start o godz. 17:30. Wstęp 
wolny.
Tego samego dnia zosta-
nie ogłoszony konkurs
„CyberJutro”, polegający 
na stworzeniu swojej wi-
zji przyszłości w oparciu 
o twórczość Lema.  

redSe

Możesz przekonać się już 
w piątek o godz. 19 w Te-
atrze Powszechnym (ul. 
Legionów 21) podczas 
spektaklu „Dobra zmiana” 
w reżyserii Jakuba Przebin-
dowskiego.
 Komedia „Dobra zmiana” 
jest kontynuacją losów, 
dobrze znanej widzom, 
pomocy domowej Nadii. 
Akcja sztuki rozgrywa się 
w Łodzi i opowiada o lo-

W jednym z największych 
lasów skupionych wo-
kół aglomeracji miejskiej 
w Europie możesz wyciszyć 

Idź na spacer, odkryj ta-
jemnice pierwszych fabryk 
i willi fabrykantów, poszu-
kaj śladów dawnej Łodzi na 
dzisiejszych ulicach miasta. 

W niedzielę o godz. 11:00 
rozpocznie się spacer 
z  p r z e w o d n i k i e m . 
Uczestnicy powędrują 
szlakiem Nowego Mia-
sta, Osady Łódki i dotrą 
do Wiązowego Rynku. 
Podczas wycieczki po-
znają początki Scheible-

Kino Charlie (ul. Piotrkowska 
203/205) zaprasza w niedzie-
lę na pokazy organizowane 
z myślą o dojrzałych wi-
dzach. Tego dnia seniorzy 
za bilety na wybrane seanse 
zapłacą tylko 15 zł. 

W repertuarze w tym ty-
godniu znajdziemy m.in. 
oscarowy „Nomadland” 
w reż. Chloé Zhao – pokaz 
rozpocznie się o godz. 12. 
Film „Ojciec” z Anthonym 
Hopkinsem w roli głów-
nej zostanie wyświetlony 
o godz. 13:45.

Daj upust swojej ekspresji 
i wyżyj się twórczo. Makatki, 
haft, malarstwo, rysunek czy 
makrama?

W piątek w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa 
(ul. Piotrkowska 282) moż-
na wziąć udział w warsz-
tatach „sPLOTY”. Zajęcia 

Targi będą czynne 
w sobotę i niedzielę 
w godz. 10:00–18:00. Bile-
ty: 10 zł – normalny, 5 zł 
– ulgowy. 

redSe

sach zamożnych miesz-
kańców, żyjących w prze-
stronnych apartamentach.
Bilety od 35 do 75 zł, do-
stępne on-line lub w kasie 
teatru.
W tym roku łódzkie teatry 
wydłużyły sezon teatral-
ny, w czerwcu zagrają 
blisko 130 spektakli. War-
to wykorzystać ten czas 
i nadrobić zaległości.  

redKu

organizm po całym tygo-
dniu. 
Trasa spaceru popro-
wadzi od Arturówka do 

rów, Poznańskich, Gro-
hmanów, Wendischa, 
Eiserów, Biedermannów,  
Geyerów,  R ichterów 
i wielu innych przemysło-
wych rodów.  
Zbiórka przy Archiwum 
Państwowym w Łodzi 
(pl. Wolności 1).

Bilety: 20 zł, dostępne na 
www.sklep.cicerone.pl.

Nieco później, 
o godzinie 14:00, 
rozpocznie się 
p r o j e k c j a 
k o m e d i o -
d r a m a t u 
„ Ś n i e g u 
już  nigdy 
nie będzie” 
– na ekranie      
m.in. Agata 
Kulesza, Ka-
tarzyna Figura 
czy Andrzej 
Chyra. Na ko-
niec fi lm Pedro 
Almodóvara 
„Ludzki głos” 
o 15:45.  

redKu

W TEATRZE

NA SPACERZE

W KINIE

W MUZEUM W BIBLIOTECE

NA TARGACH

kierowane są do młodzie-
ży, dorosłych i seniorów. 
Pod okiem specjalisty 
uczestnicy stworzą ma-
katki, hafty, rysunki lub 
makramy. 

Start: godz. 17:15 
Bilety: 12 zł – normalny, 
8 zł – ulgowy
Zapisy: 500 527 855 
(telefon czynny w godz. 
8:00–16:00) 
Kolejne zajęcia 18 i 25 czerw-
ca. 

redKU

kapliczek w Łagiewnikach. 
Udział bezpłatny, obowią-
zują zapisy: 42 687 02 07
wewn. 21 lub 501 939 033.

rd

RELAKS W LESIE
Odpocznij na łonie natury 

w weekend

GIEŁDA MINERAŁÓW, 

Rękodzieło oraz wyjątkowe 
wyroby jubilerskie i ozdoby, 
których nie spotkasz w żad-

Giełda minerałów, biżu-

Łódzkiej (al. Politechniki 

BIŻUTERII I SKAMIENIAŁOŚCIBIŻUTERII I SKAMIENIAŁOŚCI

W PLENERZE

KULTOWA POMOC 
DOMOWA POWRACA!

PREMIERA TEATRU POWSZECHNEGO
Jak zrobić interes 
życia? Co robić, 
kiedy misterny plan 
okaże się niedosko-
nały? Czy po raz 
kolejny nieocenione 

okaże się wsparcie 
Nadii, która wie, jak 
skutecznie uporząd-
kować życie swoich 
pracodawców? 

FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI

FOT. PL.WIKIPEDIA.ORG

FOT. FREEPIK.COM
FOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL
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OSCAROWE
Nieco później, 
o godzinie 14:00, 
rozpocznie się 
p r o j e k c j a 
k o m e d i o -
d r a m a t u 
„ Ś n i e g u 
już  nigdy 
nie będzie” 
– na ekranie      
m.in. Agata 
Kulesza, Ka-
tarzyna Figura 
czy Andrzej 
Chyra. Na ko-
niec fi lm Pedro 
Almodóvara 
„Ludzki głos” 
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GIEŁDA MINERAŁÓW, 

SPOTKANIE 
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STREFY KIBICA:
1. Rynek Manufaktury, 
Ul. Karskiego 5
2. Las Palmas, 
Ul. Piotrkowska 144
3. Ogrody Geyera, 
Ul. Piotrkowska 293/305
TU OBEJRZYSZ MECZE:
1. Biesiadowo, 
Ul. Piotrkowska 25
2. Kebab King, 
Ul. Piotrkowska 61
3. Chłopska Izba, 
Ul. Piotrkowska 65
4. Angelo, 
Ul. 6 Sierpnia 1/3
5. Hookah, 
Ul. Traugutta 3
6. American Steak&Burger, 
Ul. Piotrkowska 64
7. Bicykl, 
Ul. Piotrkowska 66
8. Ganesh,
Ul. Piotrkowska 69
9. Bułgarska, 
Ul. Piotrkowska 69
10. Mangal, 
Ul. Piotrkowska 71
11. Bistro, 
Ul. Piotrkowska 71
12. Infi nity, 
Ul. Piotrkowska 81
13. Restauracja Gruzińska 
Lavash, 
Ul. Piotrkowska 82
14. Ministerstwo Śledzia 
i Wódki,
Ul. Piotrkowska 84
15. Bellanapoli, 
Ul. Piotrkowska 89
16. Club 77, 
Ul. Piotrkowska 77
17. Fabryka Krawatów, 
Ul. Piotrkowska 90
18. Kebab House, 
Ul. Piotrkowska 91
19. Sphinx, 
Ul. Piotrkowska 93
20. Bierhalle Esplanada, 
Ul. Piotrkowska 100
21. 6 Dzielnica, 
Ul. Piotrkowska 102
22. Casablanca, 
Ul. Piotrkowska 107
23. Ministerstwo Śledzia 
i Wódki, Ul. Piotrkowska 111
24. Koku Sushi, 
Ul. Piotrkowska 123
25. Klub Dom, 
Ul. Piotrkowska 138/140
26. Woda Sodowa, 
Ul. Piotrkowska 190
27. King Kong Thai Food, 
Ul. Piotrkowska 217

FOT. LODZ.PL

Już w najbliższy piątek na  
rzymskim Stadio Olimpico 
rozpocznie się inaugu-
racyjne spotkanie Euro 
2020. Łódź jest gotowa na 
sportowe emocje, w mie-
ście znajdziemy specjalne 
strefy kibica, leżaki, wiel-
kie ekrany, a nawet beach 
bar z prawdziwymi palma-
mi, na Piotrkowskiej zawi-
sną flagi państw biorących 
udział w Euro.

Najwięce j  ogródków 
transmitujących Euro 
pojawi się na odcinku 
Piotrkowskiej między 
Nawrot  a  Traugutta . 
M e c z e  z o b a c z y ć  t e ż 
można przy woonerfie 
i na Piotrkowskiej 217 
i na OFF Piotrkowskiej. 
Największe strefy kibi-
ca znajdziemy w Ogro-
dach Geyera i na rynku 
Manufaktury, a także 
w Las Palmas.

Pod palmami

Wyjątkowy beach bar 
z prawdziwymi palmami 
i zieloną strefą odpoczynku 
można odwiedzić w po-
dwórku kamienicy na rogu 
Roosevelta i Piotrkowskiej. 

Piotrkowska 
od pl. Wolności 

do pl. Niepodległości 
zmieni się w wielką 

strefę kibica

W egzotycznym klimacie 
w Las Palmas wszystkie 
mecze obejrzymy nie tylko 
na telewizorach, ale też na 
dużym, mobilnym ekranie.

W pierwszym rzędzie

Strefa Kibica w Ogro-
dach Geyera pomiędzy 
u l i c a m i  P i o t r k o w s k ą 
a Wólczańską, oprócz me-
czu na ekranie ledowym 
o powierzchni 30 

mkw., proponuje także 
strefę gastro z grillem, 
lodami i napojami. Można 
przyjść z kocem i skorzy-
stać z bezpłatnej zielonej 
strefy lub w zarezerwo-
wać leżak „w pierwszym 
rzędzie”.

Największy
ekran w mieście

N a j w i ę k s z y  e k r a n 
w Łodzi obiecuje jednak 
Manufaktura. Na ryn-
ku pojawi się uwielbia-
na przez łodzian plaża, 
a wraz z nią w Manustre-
fa,  w której na widzów 
czekać będą wygodne 
pufy, poduchy i leżaki, 
a przede wszystkim – 
ekran o powierzchni 40 
mkw., który pozwoli śle-
dzić każdy ruch na mu-
rawie. Na plaży otwarty 
zostanie także beach bar 
w zupełnie nowej odsło-
nie. Transmisje z meczów 
będzie można oglądać 
również z pobliskich 
ogródków restauracyj-
nych.  red

dach Geyera pomiędzy 
u l i c a m i  P i o t r k o w s k ą 
a Wólczańską, oprócz me-
czu na ekranie ledowym 
o powierzchni 30 

nie. Transmisje z meczów 
będzie można oglądać 
również z pobliskich 
ogródków restauracyj-
nych.  red

w niedzielę 

Kolejne spotkania:
 w sobotę 

Inauguracyjny mecz

WYNIK

WALIA SZWAJCARIA

godz. 15.00

WYNIK

DANIA FINLANDIA

godz. 18.00

WYNIK

BELGIA ROSJA

godz. 21.00

WYNIK

ANGLIA CHORWACJA

godz. 15.00

WYNIK

AUSTRIA MACEDONIA

godz. 18.00

WYNIK

HOLANDIA UKRAINA

godz. 21.00

godz. 21.00

WYNIK

TURCJA WŁOCHY

Inauguracyjny mecz

WYNIK

PIOTRKOWSKA 9

INFO
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A właściwie na „łyżwach 
kółkowych” – jak na po-
czątku XX wieku nazywa-
no wrotki, na które moda 
przyszła z Ameryki i szybko 
opanowała Europę. Po bu-
dowie kilku torów do jazdy 
w Warszawie przyszła kolej 
na Łódź, gdzie urządzono 
wrotkarnię w odbudowanym 
po pożarze gmachu dawne-
go teatru „Victoria” przy 
ul. Piotrkowskiej 67, który 
spłonął w maju 1909 roku 
za czasów dyrekcji Aleksan-
dra Zelwerowicza.

W następnym roku utwo-
rzono tam właśnie ele-
gancki tor wrotkarski 
wyłożony specjalnym 

ROWEREM
PO GÓRKACH 

REKREACJA

drewnem, umożliwiają-
cym szybką i cichą jazdę, 
a największym powodze-
niem cieszył się ten nowy 
sport wśród łódzkiej mło-
dzieży. 
Obiekt nosił nieco szum-
n ą  n a z w ę  „ V i c t o r i a 
Skating Palace”, a do 
jazdy przygrywała orkie-
stra. Wstęp był płatny, 
a sprzęt można było wy-
pożyczyć na miejscu. Na 
torze pojawiali się rów-
nież mistrzowie jazdy ze 
specjalnymi pokazami, 
a niektórzy organizo-
wali challenge w formie 
wyścigów i oferowali 
spore sumki w wypadku 
wygranej. 

Pompowanie na rowerze jest 
coraz popularniejsze także 
w Łodzi. Specjalne tory są 
w Parku Podolskim, Parku 
na Zdrowiu, Parku Ponia-
towskiego i na Stawach 
Stefańskiego. 

Pumptrack w Parku Po-
dolskim na Zarzewie 
powstał zaledwie kilka 
tygodni temu. To czwarte 
miejsce na mapie Łodzi, 
w którym już za chwilę 
będzie można trenować 
wyczynową jazdę ro-
werem. W Łodzi są już 
4 miejsca, na których jest 
w sumie 6 torów o różnym 
stopniu trudności. Wszyst-
kie – masowo oblegane przez 
dzieci i młodzież.

Łódzkie tory
Park Podolski, Park na 
Zdrowiu, Stawy Stefańskie-
go i Park Poniatowskiego – 
w tych miejscach możemy 
trafi ć na charakterystyczne 
pętle (najczęściej wyas-
faltowane), z dużą liczbą 
zakrętów, górek, hopek 
i niewielkich wzniesień. To 
pumptracki, czyli specjal-
nie przygotowane tory do 
jazdy – głównie rowerem. 
Ale można tu spotkać tak-
że rolkarzy, deskorolkarzy 
czy miłośników hulajnóg. 

Jak jeździć 
po pumptracku?

Jazda rowerem  po takim 
torze jest zupełnie inna niż 

ŁÓDZKIE ROZRYWKI W STYLU RETRO

SZALEŃSTWO NA WROTKACH
W głb i  podwórza  ek -
s k l u z y w n e g o  h o t e l u 
„Victoria” można było zatem 
pojeździć na wrotkach, choć 
niezbyt niedługo, gdyż 
w 1911 roku otwarto tam 
supernowoczesny na owe 
czasy kinoteatr „Cassino” 
na 1300 miejsc. 
Wrotki z Łodzi jednak 
całkowicie nie wyjecha-
ły, bowiem w 1912 roku 
rozpoczęły działalność 
w naszym mieście dwie 
kolejne wrotkarnie – jed-
na przy ul. Olgińskiej 14 
(obecnie ul. Piramowicza), 
a druga przy ul. Średniej 42 
(dziś ul. Pomorska).

agr

po ścieżce rowerowej czy 
po lesie. Tutaj pracują inne 
mięśnie, rzadko siada się 
na siodełku. Najważniej-
sze jest tzw. pompowanie 
(od ang. pump), czyli takie 
unoszenie i obniżanie ciała, 
by na górki i hopki wjeż-
dżać szybciej i sprawniej.
Łódzkie pumptracki mają 
różną długość i stopień 
trudności. Pierwszy po-
wstał jeszcze w latach 
90-tych w Parku Ponia-
towskiego. Kolejne dwa 
– w 2017 roku w Parku na 
Zdrowiu, na terenie daw-
nego Lunaparku. 
Tutaj poszaleć mogą nie 
tylko wprawieni sportow-
cy, ale także początkujący, 
a nawet zupełnie małe, 

Pumptrack (czyt. pamptrak) – niewielki tor 
specjalnie przygotowany do jazdy rowerem, 
choć trenują na nim także rolkarze, deskorol-
karze czy miłośnicy hulajnóg.
Tor jest zamkniętą pętlą, składa się z licznych 
wzniesień, górek i hopek. Pierwsze pumptracki 
powstawały w latach 70–80. ubiegłego wieku, 
jako tory do szkoleń dla rowerzystów BMX.

Pumptracki w Łodzi
 Park Poniatowskiego
 Park na Zdrowiu (dwa tory o różnej trudności)
 Park Podolski (dwa tory)
 Stawy Stefańskiego

INFO

kilkuletnie dzieci. Oprócz 
dużego, trudnego toru, jest 
też tzw. mini pump, czyli 
tor o niewielkiej trudności, 
z małymi hopkami.
Pumptrack na Stawach 
Stefańskiego pojawił się 
w 2018 roku. Ostatnie dwa 
tory, w Parku Podolskim, 
budowane były w tym 
roku. 
Koszt jednego toru to oko-
ło 300–400 tysięcy złotych. 
Pumptracki (oprócz tego 
w parku Poniatowskiego) 
powstały dzięki pomysłom 
łodzian w Budżecie Oby-
watelskim.

RUT

Dziedziniec hotelu z widocznym w głębi budynkiem teatru „Victoria” 
przy ul. Piotrkowskiej 67 na pocztówce z początku XX wieku

Pumptrack (czyt. pamptrak) – niewielki tor 
specjalnie przygotowany do jazdy rowerem, 
choć trenują na nim także rolkarze, deskorol-
karze czy miłośnicy hulajnóg.
Tor jest zamkniętą pętlą, składa się z licznych 
wzniesień, górek i hopek. Pierwsze pumptracki 
powstawały w latach 70–80. ubiegłego wieku, 
jako tory do szkoleń dla rowerzystów BMX.

Pumptracki w Łodzi
 Park Poniatowskiego
 Park na Zdrowiu (dwa tory o różnej trudności)
 Park Podolski (dwa tory)
 Stawy Stefańskiego

kilkuletnie dzieci. Oprócz 
dużego, trudnego toru, jest 
też tzw. mini pump, czyli 
tor o niewielkiej trudności, 

Pumptrack na Stawach 
Stefańskiego pojawił się 
w 2018 roku. Ostatnie dwa 
tory, w Parku Podolskim, 
budowane były w tym 

Koszt jednego toru to oko-
ło 300–400 tysięcy złotych. 
Pumptracki (oprócz tego 
w parku Poniatowskiego) 
powstały dzięki pomysłom 
łodzian w Budżecie Oby-

RUT

FOT. LODZ.PL

FOT. ENVATO ELEMENTS
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To ma być największy projekt 
ekologiczny w Łodzi. Na głów-
nych dwupasmówkach pojawią 
się tysiące nowych drzew, aby 
chronić nas przed upałem  
i hałasem oraz żeby oczysz-
czać powietrze.

Wiadomo już, na któ-
rych dwupasmówkach 
z o s t a n ą  p o s a d z o n e 
pierwsze z 20 tysięcy 
drzew.  To ul ice  Pa -
bianicka, Brzezińska,  
al. Włókniarzy i Jana 
Pawła, Rzgowska czy 
Rokic ińska.  Drzewa 
będą sadzone w pasach 
trawników między jezd-
niami oraz po bokach 
ulic.

Zielone ulice
E f e k t y  p o d o b n y c h 
działań widać już na 
śródmiejskich ulicach  
i np. na trasie W-Z, gdzie  
w ostatnim czasie po-
jawiły się setki drzew. 
- Podobają mi się bar-
dzo te zmiany i czekam 
na kolejne. Wschodnia, 
gdzie po obu stronach 
posadzono drzewa, wy-
gląda super. Drzewa są 
młode, ale już dają cień 
w upalne dni – mówi 
pani Henryka, która od 
urodzenia mieszka przy 
Wschodniej.
Zmiany nie omijają też 
dużych arterii, na trasie 
W-Z powstały w ze-
szłym roku mini skwery  
w okolicach wiaduk-
tu na ul. Wałowej oraz 
między Atlas Areną i ul. 
Wyszyńskiego.

Jeszcze więcej 
drzew
Te zielone działania 
nabiorą teraz rozma-

chu, bo na największych 
łódzkich arter iach ma 
się pojawić aż 20 tysię-
cy dodatkowych drzew.   
- Sadzenie zaczniemy jesz-
cze w tym roku, jesienią. To 
nie będą małe drzewka, ale 
duże sadzonki, kilkumetro-
we, ze sporą koroną. Przy 
dobrym tempie prac, uda 
nam się zrealizować plan  
w 3–4 lata – mówi Jan Ma-
śliński, z-ca dyrektora Za-
rządu Zieleni Miejskiej.

Same zalety
Korzyści z tych działań 
będzie mnóstwo. Drzewa 
nie tylko produkują tlen, 
ale pomagają także obni-
żać temperaturę powie-
trza. W upalne dni ma ono  
w cieniu kilkanaście stop-
ni mniej, a w przypadku 
asfaltu różnica jest jeszcze 
większa, bo potrafi wynieść 
nawet 25 stopni.
Drzewa oczyszczają też 
powietrze zatrzymując 
kurz, pył i zanieczyszcze-
nia oraz chronią przed 
hałasem. Zieleń popra-
wia także samopoczucie,  
a nawet pomaga przyspie-
szyć powrót do zdrowia po 
chorobie lub zabiegu. 
Drzewa zostaną uzupełnio-
ne krzewami osłonowymi, 
które potrafią sięgnąć na-
wet 2 metrów wysokości. 
Do nasadzeń będą wybie-
rane odporne na miejskie 
warunki gatunki, np. tama-
ryszek, który wiosną kwit-
nie na różowo i fioletowo. 
Krzewy nie tylko osłaniają 
od zanieczyszczeń, ale tak-
że od światła samochodów 
jadących z przeciwka.

Aleksandra Hac

BARDZO WAŻNĄ ROLĘ W ŻYCIU DRZEWA ODGRYWAJĄ KORZENIE. NIE CHODZI TYLKO O TO, ŻE POZWALAJĄ ONE ZACHOWAĆ 
STABILNOŚĆ. TO WŁAŚNIE KORZENIAMI DRZEWA POBIERAJĄ WODĘ I NIEZBĘDNE IM DO ŻYCIA SKŁADNIKI MINERALNE. ABY 
TEN PROCES ZACHODZIŁ PRAWIDŁOWO, ZIEMIA MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO WILGOTNA I NAPOWIETRZONA. DLATEGO WAŻNE 
JEST NIE TYLKO ZOSTAWIENIE WOKÓŁ DRZEW ODKRYTEGO TERENU, ALE TAKŻE NIEPARKOWANIE POD NIM SAMOCHODÓW, 
KTÓRE SWOIM CIĘŻAREM ZAGĘSZCZAJĄ GLEBĘ I UTRUDNIAJĄ DRZEWOM POBIERANIE POKARMU.

To, czego nie widaćTo, czego nie widać

POSADZĄ 
20 TYSIĘCY DRZEW 

EKOLOGIA

Od samego początku 
przemysłowego rozwo-
ju Łodzi myślano o za-
drzewianiu ulic. W 1825 
roku Rajmund Rem-
bieliński zarządził, aby 
założyć w mieście koło 
placu Wolności (wtedy 
rynku Nowego Miasta) 
szkółkę włoskich topoli, 
szybko rosnących i bar-
dzo wówczas modnych.
Urządzeniem szkółki za-

jął się nauczyciel szkoły 
elementarnej na Starym 
Mieście Walenty Bykowski.  
Niedługo zazieleniło się 
4000 drzewek. Szyb-
k o  z a ł o ż o n o  d r u g ą 
szkółkę,  przy Piotr -
kowskiej 184. W poło-
wie lat 20. XIX wieku  
w Łodzi żyło 2–3 tysiące 
osób, więc posadzonych 
drzew było nawet więcej 
niż mieszkańców!

agr

200 lat temu...200 lat temu...      
ZIELONA KARTKA Z HISTORII

Urokliwe topole włoskie na litografii 
W. Walkiewicza zamieszczonej 
w książce Oskara Flatta z 1853 r.

FOT. LODZ.PL
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INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ 

UWAGA

TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ: STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

Przybyszewskiego/Tatrzańska 
Plac Niepodległości
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków 
Rondo Solidarności
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkińska/Wyszyńskiego

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Zachodnia 47
Politechniki 32
Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153
Piłsudskiego 100

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

7:00 - 10:00

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach.

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Wydział Komunikacji Smugowa 30/32
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Zoo Konstantynowska 8/10
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina
Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Cukiernia Dybalski
Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, Jaracza 5,
Plac Wolności 9, Mała 2, Tatrzańska 42/44,
Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, Armii Krajowej 36,
Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus, CH Central,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)

Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

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

Manufaktura
Galeria Łódzka
Stajnia Jednorożców
Limanowskiego/Włókniarzy
Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Łagiewnicka/Julianowska
Kilińskiego/Północna

15:00 - 18:00

TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ:

Przybyszewskiego/Tatrzańska 

Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków 

Retkińska/Wyszyńskiego

Limanowskiego/Włókniarzy
Rzgowska/Paderewskiego

Nasi kolporterzy będą 
rozdawać gazetę ŁÓDŹ.PL 

rano i po południu

Rzgowska/Paderewskiego
Bartoszewskiego/Pabianicka
Łagiewnicka/Julianowska

Limanowskiego/Włókniarzy
Rzgowska/Paderewskiego



SPORT14

Lp. Nazwa Mecz. B P
1 Radomiak Radom 33 47-20 65

2 Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza

33 56-28 64

3 GKS Tychy 33 48-26 62

4 Arka Gdynia 33 48-32 57

5 ŁKS Łódź 33 58-40 57

6 Górnik Łęczna 33 44-30 53

7 Miedź Legnica 33 48-35 50

8 Odra Opole 33 34-39 49

9 Sandecja Nowy Sącz 33 42-47 45

10 Chrobry Głogów 33 34-42 44

11 Widzew Łódź 33 28-35 43

12 Korona Kielce 33 31-44 41
13 Stomil Olsztyn 33 31-48 34

14 Puszcza Niepołomice 33 30-46 34

15 GKS Jastrzębie 33 30-47 32

16 Resovia Rzeszów 33  26-43 32

17 Zagłębie Sosnowiec 33 34-42 29

GKS Bełchatów 33 24-49 23

W najbliższą niedzielę piłka-
rze ŁKS zmierzą się w ostat-
nim meczu rundy wiosennej 
z GKS Tychy. 

Mimo że obie drużyny 
są już pewne gry w ba-
rażach o Ekstraklasę, nie 
będzie to jedynie mecz 
o „pietruszkę”. Tyszanie 
są zdeterminowani, bo 
wciąż liczą się też 
w grze o awans bez-
pośredni. Łodzianom 
z kolei będzie zależało 
na zwycięstwie, bo wy-
grana, w przypadku re-
misu lub porażki Arki, 
da im wyższą pozycję 
w tabeli. Ta z kolei spra-
wi, że półfi nałowy mecz 
rozegrają przed własną 
publicznością, a przewaga 
własnego boiska, przy tak 
ważnych zawodach, 
jest nie do prze-
cenienia . 

Ten sezon zarówno dla Widze-
wa, jak i Odry można uznać 
za zakończony. Obie ekipy 
plasują się w środku tabeli 
bez szans na awans, ale każda 
z nich ma swoje pomniejsze 
cele. Łodzianie chcą wlać 
nadzieję w serca kibiców 
i pokazać, że ta drużyna ma 
przyszłość, opolanie zaś chcą 
odegrać się za blamaż w me-
czu z Tychami. 

Mecz 33. kolejki z Koroną 
Kielce można by zaklasy-
fi kować do tych z kategorii 
do zapomnienia, gdyby 
nie jeden pozytywny fakt. 

Wejście na boisko Jakuba 
Kmity i Dawida Owczarka 
pokazało, że widzewska 
młodzież jest, potrafi  grać 
i chce walczyć. Właśnie 
mecz z Odrą może być do-
brym pretekstem do tego, 
żeby wypuścić na boisko kil-
ku młodzieżowców, dla któ-
rych mecz o pietruszkę bę-
dzie jak fi nał Ligi Mistrzów. 
Zespół z Opola również ma 
swoje ambicje. Porażka 1:5 
przed własną publicznością 
z GKS Tychy musiała zabo-
leć wszystkich. Nikt nie chce 
jechać na urlop w gęstej at-
mosferze wysokiej porażki. 

Mimo braku ofi cjalnej 
stawki spotkania, mo-
żemy być świadkami 
dobrego, otwartego 
meczu, gdzie każda 
z drużyn zagra głów-
nie dla swoich kibi-
ców. 

Piotr 
Baleja

Widowisko zapowiada się 
naprawdę emocjonująco 
i  choć kibice obu drużyn 
się przyjaźnią, to na boisku 
z pewnością nie będzie 
miejsca na sentymenty.
Tym bardziej że postawa 
Rycerzy Wiosny w ostat-
nim meczu z Termalicą 
Nieciecza, ówczesnym li-

derem 1. Ligi, 
może dawać nadzieję na 
zwycięstwo. 
Łodzianie, pod 
wodzą nowe-
go trenera 

Marcina Pogorzały, zapre-
zentowali się o wiele lepiej 
niż w poprzednich spotka-
niach. Przede wszystkim 
nie brakowało im ambicji 
i nowych pomysłów na 
grę. Popełniali również 
mniej błędów, po 
których często tra-

MECZ PRZYJAŹNI
O WYSOKĄ STAWKĘ

Wygrać
NA POPRAWĘ 
HUMORÓW 

ŁKS KONTRA GKS TYCHY

OSTATNI MECZ W SEZONIE WIDZEWA

GKS TYCHY

NIEDZIELA, 13.06, 12:40

ŁKS

SPORT

Widowisko zapowiada się 
naprawdę emocjonująco 
i  choć kibice obu drużyn 
się przyjaźnią, to na boisku 

Marcina Pogorzały, zapre-
zentowali się o wiele lepiej 
niż w poprzednich spotka-
niach. Przede wszystkim 

MECZ PRZYJAŹNI
O WYSOKĄ STAWKĘ
ŁKS KONTRA GKS TYCHY

GKS TYCHY

NIEDZIELA, 13.06, 12:40

ŁKS

cili gole, choćby w takich 
spotkaniach jak z Miedzią 
Legnica, przegranym na 
wyjeździe aż 0:3 (dwie 
bramki padły po stracie 
piłki na własnej połowie). 
Jeśli tylko, odmieniony 

w ostatnim spotkaniu, 
obraz drużyny nie oka-
że się krótkotrwałym 
„efektem nowej mio-
tły”, ŁKS może powal-

czyć o najwyższy cel 
w tym sezonie.

      
JB
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GRYSZKIEWICZ

RICARDINHO
PIRULO

TRĄBKA

KLIMCZAK

DOMINGUEZ

ROZWANDOWICZ

MARCINIAK

MOROS

DANKOWSKI

MALARZ

Arkadiusz Malarz (40 l.) 
prawdopodobnie zastąpi 
kontuzjowanego Dawida Arndta

Czy Pirulo (29 l.) 
poprowadzi ŁKS 
do zwycięstwa?

FOT. LODZ.PL/RADOSŁAW JÓŹWIAK

 < FOT. MARTYNA KOWALSKA  FOT. MARCIN BRYJA

TABELA 1 LIGI
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Wejście na boisko Jakuba 
Kmity i Dawida Owczarka 
pokazało, że widzewska 
młodzież jest, potrafi  grać 
i chce walczyć. Właśnie 
mecz z Odrą może być do-
brym pretekstem do tego, 
żeby wypuścić na boisko kil-
ku młodzieżowców, dla któ-
rych mecz o pietruszkę bę-
dzie jak fi nał Ligi Mistrzów. 
Zespół z Opola również ma 
swoje ambicje. Porażka 1:5 
przed własną publicznością 
z GKS Tychy musiała zabo-
leć wszystkich. Nikt nie chce 
jechać na urlop w gęstej at-
mosferze wysokiej porażki. 

Mimo braku ofi cjalnej 
stawki spotkania, mo-
żemy być świadkami 
dobrego, otwartego 
meczu, gdzie każda 
z drużyn zagra głów-
nie dla swoich kibi-
ców. 

Piotr 
Baleja

Wygrać
NA POPRAWĘ 
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Jakub Kmita (19 l.)
zaliczył asystę 
w swoim debiucie

Dawid Owczarek (16 l.)
jeden z najmłodszych debiutantów 
w historii Widzewa

18
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ORZEŁ ŁÓDŹORZEŁ ŁÓDŹ
BEZKOMPROMISOWY
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PODSUMOWANIE POCZĄTKU SEZONU

Żużlowcy z ul. 6 Sierp-
nia w tym sezonie nie 
uznają półśrodków. 
W sześciu spotkaniach 
zanotowali trzy zwycię-
stwa i trzy porażki, ani 
razu nie remisując.

Drużyny występujące 
w eWinner 1. Lidze Żuż-
lowej w większości mają 
już za sobą połowę rundy 
zasadniczej. Wyjątkiem 
jest łódzki Orzeł, który 
rozegrał dopiero sześć 
spotkań. Podopieczni 
Adama Skórnickiego 
mają sześć punktów 
i z takim dorobkiem zaj-
mują w tabeli siódmą, 
przedostatnią pozycję.
Biorąc pod uwagę przed-
sezonowe prognozy 
można więc stwierdzić, 
że znajdują się tam, gdzie 
spodziewało się ich gro-
no żużlowych ekspertów. 
Przypomnijmy, że przed 
rozpoczęciem tegorocz-
nej rywalizacji specjaliści 
tytularnego sponsora 
pierwszoligowych roz-
grywek uznali Orła za 
najsłabszą drużynę eks-
traligowego zaplecza. 
Dotychczasowe wyniki 
pokazują jednak, że do 
tych prognoz nie należy 
przywiązywać zbyt wiel-

kiej wagi. Dość powiedzieć, 
że zdaniem typerów eWin-
ner drugą lokatę powinna 
zająć Unia, która jednak 
w pierwszej 
części sezo-
nu okazała 
się przysło-
wiowym 
chłopcem 
do bicia. 
W ośmiu 
spotka-
niach zespół 
z Tarnowa za-
notował osiem 
porażek i z zerowym 
kontem zamyka stawkę. Na 
drugim biegunie znajduje 
się natomiast beniaminek 
z Krosna, który miał toczyć 
z Orłem zacięty bój o utrzy-
manie. Tymczasem druży-
na Celfast Wilki zdołała już 
odnieść siedem zwycięstw 
i z dorobkiem 16 pkt. jest 
zdecydowanym liderem. 
Łodzianie w pierwszej run-
dzie też niezbyt się przej-
mowali przedsezonowymi 
typami i oprócz Unii poko-
nali ekipy Zdunka Wybrze-
że Gdańsk i ROW Rybnik, 

wymieniane wśród kandy-
datów do awansu. Zespół 
z Trójmiasta był zresztą 

wskazywany jako 
główny faworyt roz-

grywek, a niewie-
le brakowało, by 

w dwumeczu 
z Orłem nie 
w y w a l c z y ł 
punktu bonu-
sowego. 
P o t y c z k i 

z gdańszczana-
mi pokazały, że 

zespół Skórnickie-
go może nawiązać wy-

równaną walkę z każdym 
rywalem i gdyby zgodnie 
z terminarzem rozegrał me-
cze z Aforti Startem Gnie-
zno (1. kolejka)  i Abram-
czyk Polonią Bydgoszcz 
(7. kolejka), to być może już 
teraz jego pozycja byłaby 
znacząco odmienna od tej 
z przedsezonowych pro-
gnoz. Na odrobienie zale-
głości Orzeł musi jednak 
jeszcze trochę poczekać. 
Kolejny termin spotkania 
w Gnieźnie wyznaczono bo-
wiem na 25 czerwca (godz. 
16.30). Dwa dni później na 
tor przy ul. 6 Sierpnia ma 
przyjechać ekipa z Byd-
goszczy (godz. 14). Zanim 

więc dojdzie do tych 
spotkań, łodzian czeka 
jeszcze trudne wyzwanie, 
jakim z pewnością będą 
mecze z Arged Malesą 
Ostrów Wielkopolski. To 
aktualnie drugi zespół 
rozgrywek, który po sied-
miu spotkaniach ma na 
koncie 11 pkt. Wicelidera 
Orzeł podejmie 13 czerw-
ca (godz. 14), a rewanż 
w Ostrowie Wielkopol-
skim zaplanowano na 
20 czerwca (godz. 19.15). 
Jeśli nic nie pokrzyżuje 
planów i uda się roze-
grać te cztery spotkania, 
to pod koniec czerwca 
powinniśmy już poznać 
odpowiedź na pytanie, 
czy łódzka ekipa będzie 
mogła spokojnie czekać 
na końcówkę sezonu, czy 
też zgodnie z prognozami 
do ostatniej kolejki będzie 
musiała walczyć o uniknię-
cie degradacji. W klubie są 
przekonani, że zdobycie 12 
pkt. zagwarantuje utrzy-
manie. I z pewnością żuż-
lowców Orła stać na zreali-
zowanie tego zadania.  

MD
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W tym sezonie 
Orzeł zaliczył 
3 zwycięstwa 
i 3 porażki

Kibice Orła
 zawsze 

tworzą świetną 
atmosferę

VS

NIEDZIELA, 13.06, 14:00

KŻ ORZEŁ ŁÓDŹ ARGED MALESA 
OSTRÓW WLKP. 
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Na stadionie
Orła nigdy 
nie brakuje
emocji!
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Jednym z wiernych
fanów łódzkiej
drużyny jest... Marcin Gortat!

Obecnie Orzeł 
zajmuje 7. miejsce 
w tabeli

FOT. LODZ.PL/RADOSŁAW JÓŹWIAK

KOLEJNY MECZ 
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ŚMIEJMY SIĘ!

KARTKA Z KALENDARZA

Światowy Światowy 
11 czerwca 1897 r. w Ło-
dzi urodził się Aleksan-
der Tansman – światowej 
sławy polski kompozytor, 
pianista, wirtuoz i dyry-
gent. Przyszedł na świat 
w zamożnej rodzinie ży-
dowskiej, w domu przy 
ul. Próchnika 18. Obok 
Artura Rubinsteina to dru-
ga w świecie muzycznym 
postać łodzianina świa-
towego formatu, który 
w Polsce nie zdobył takiego 
uznania, chociaż w 1919 r. 
został pierwszym w odro-
dzonej Rzeczypospolitej 
zwycięzcą konkursu kom-
pozytorskiego. Błyskotliwą 
karierę zrobił w Paryżu, 
a w okresie międzywo-
jennym odbył artystyczną 
podróż dookoła świata. 
Podczas wojny święcił 

ŁÓDZKA POGODYNKA
26°C
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Tik Tok

Jak głosi opowieść – przy-
toczona przez Oskara Flat-
ta w „Opisie miasta Łodzi 
1853”– na terenie Chojen 
żył biedny, osierocony 
pastuszek Janek, którego 
przygarnęło podróżujące 
małżeństwo państwa Mu-
linowiczów z Krakowa. 
Usynowili Jasia, zadbali 
o jego staranne wychowa-
nie i uczynili swoim spad-
kobiercą. Po śmierci opie-
kunów Janek Mulinowicz 
przybył w rodzinne strony 
i na pamiątkę szczęśliwe-
go zdarzenia wzniósł oka-
zały pomnik, którego opis 
znajdujemy u Flatta. Był to 
„szaro-marmurowy kamień 
wysoki na trzynaście łokci 
(ok. 8 m), na którym sterczy 
złoty krzyż, prawie 4 stóp 
wysoki”. Całość osadzono 
na czworobocznej 2-metro-
wej podstawie wykonanej 
z jednego bloku czarnego 
marmuru. Na podstawie 
umieszczono łaciński napis: 

„Bogu najlepszemu, naj-
wyższemu wzniósł Jan 

11.06
PIĄTEK

Nazywam się  Anna (65 l.)
 i mieszkam na Górnej

dworcu wsiadła w tram-
waj nr 5 i pojechała prosto 
na Kurczaki. Kiedy Tere-
ska usłyszała dokąd ma 
jechać, od razu zapytała, 
czy kurczaki będą smażo-
ne, czy gotowane. Kiedy 
jej wyjaśniłam, że to nazwa 
ulicy, uśmiała się szcze-
rze...

ŁÓDZKIE LEGENDY
JAŚ SIEROTA ZZ CHOJEN CHOJEN

Imieniny 
obchodzą:
Anastazy, Barnaba, 
Paula,  Feliks, 
Fortunat, Flora

25°C

12.06
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Jan, Mieczysława, 
Onufry, Antonina, 
Bernard, Czesław

20°C

13.06
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Antoni, Lucjan, 
Gerard, Gracja, 
Grzegorz, Olga13.06

WYTNIJ

UWAGA: KUPON UPRAWNIA DO ZAKUPU 1 BILETU ULGOWEGO DO MUZEUM KINEMATOGRAFII ZA 1 ZŁ LUB DO ZAKUPU 1 BILETU 
ULGOWEGO NA DOWOLNY SEANS W KINIE KINEMATOGRAF, DZIAŁAJĄCYM PRZY MUZEUM W CENIE 12 ZŁ W DNIACH OD 12.06 DO 13.06.

KUPON
NA WEJŚCIE
W DNIACH
12 i 13.06: 

KINEMATOGRAFII

OKIEMOKIEM FOTOGRAFAFOTOGRAFA

Jeżeli masz jakąś śmieszną 
historię, napisz do nas:
redakcja@biblioteka.lodz.pl

NA WYSTAWY ZA 1 ZŁ1 ZŁ
NA SEANSE KINOWE ZA 12 ZŁ12 ZŁ

Tak określano podłogę, 
często z nieheblowanych 
desek, ułożoną w ogro-
dzie i służącą jako parkiet 
do tańca (brett z niem.  
znaczy deska, a także 
scena). Bretle stanowiły 
jedną z najbardziej po-

BRETLE
pularnych form rozrywki 
w robotniczej Łodzi, któ-
rej mieszkańcy umawiali 
się i chodzili po pracy 
„na bretle”, gdzie na uło-
żonych zwykle w pro-
stokąt deskach tańczono 
przy dźwiękach jakiejś 

przygodnej orkiestry. 
Znane były powszechnie 
łódzkie zabawy na bre-
tlach na Chojnach czy 
Bałutach, które stanowiły 
formę dzisiejszych dys-
kotek czy potańcówek 
w plenerze. agr

Mulinowicz, obywatel 
krakowski w Roku Pań-
skim 1634”. 
W okresie międzywojen-
nym mieszkańcy Cho-
jen wzbogacili kolumnę, 
ustawiając u jej podnóża 
olbrzymi głaz z napisem 
upamiętniającym bohate-
rów insurekcji: Tadeusza 
Kościuszkę i Bartosza 
Głowackiego. W listopa-
dzie 1939 r. hitlerowcy 
zniszczyli pomnik, ale 
o jego istnieniu przypo-
mina do dziś nazwa ulicy 
Kolumny. agr

do MUZEUM

i na pamiątkę szczęśliwe-
go zdarzenia wzniósł oka-
zały pomnik, którego opis 
znajdujemy u Flatta. Był to 
„szaro-marmurowy kamień 
wysoki na trzynaście łokci 

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

To aplikacja na tele-
fon, dzięki której moż-
na tworzyć i wysyłać 
krótkie nagrania wideo 
z dodaną muzyką. 
Łódź też ma swój profi l 
na TikToku!

NR 4

Pieczone 
czy gotowane? 

Z Tereską poznałyśmy się 
w sanatorium. W ostanie 
wakacje zdecydowałam, 
że zaproszę ją do Łodzi. 
Powiedziałam, żeby na 

triumfy w Ameryce, a po-
tem powrócił do Francji 
i przyjął obywatelstwo tego 
kraju. Lata młodości do 
17. roku życia spędził jed-
nak w Łodzi. Jako pierw-
szy z polskich kompo-
zytorów został w 1945 r. 
nominowany do Oscara 
za oryginalną muzykę 
do filmu „Paris Under-
ground”. Przyjaźnił się 
z  n a j w i ę k s z y m i  a r t y -
stami XX wieku, zmarł 
w Paryżu 15 l istopada 
1986 r.  Od 1996 r. odbywa 
się w Łodzi Międzynaro-
dowy Konkurs Indywidu-
alności Muzycznych im. 
Aleksandra Tansmana, choć 
ten znany na całym świecie 
łodzianin wciąż chyba nie 
jest do końca rozpoznawany 
i doceniany. agr

Mural upamiętniający 
pisarza Janusza Głowackiego
na ścianie kamienicy przy ul. Targowej 39. 
Autorem jest znany grafi k Andrzej Pągowski.

KĄCIK E-MERYTA

format muzykiformat muzyki

Kolumna Jasia na Chojnach 
trochę przypominała formą 
Kolumnę Zygmunta, choć 
była o połowę mniejsza, ale 
być może jest to najstar-
szy pomnik w Polsce, który 
powstał 10 lat przed tym 
królewskim w Warszawie.

Aleksander Tansman
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